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Editorial

      

Immersió lingüística
 La  immersió  lingüística  segons la  Viquipèdia, 
“és l'exposició intensiva a una segona llengua, vivint  
en una comunitat que la parli de forma habitual, per  
tal  d'aprendre-la  més  ràpidament.  És  un  procés  
propi de les estades lingüístiques, sigui en colònies  
d'estiu  o  estudiant  a  l'estranger  (programa  
Erasmus) any lingüístic, doble titulació europea…), i  
dels immigrants que van a viure a un nou país, on  
aprenen la  llengua a  la  vida  quotidiana  tot  i  que  
puguin tenir un complement de classes formals.

També  s'anomena immersió quan es posa en  
contacte l'aprenent durant moltes hores de la  
jornada amb la llengua que es vol  dominar,  
encara que no estigui a la comunitat que la té  
com a llengua materna. Per exemple, a l'escola  
catalana la immersió lingüística s'ha esdevingut pel  
fet  de  convertir  el  català  en llengua vehicular  de  
l'ensenyament, de forma que la majoria de matèries  
s'imparteixen en aquest idioma. Aquesta immersió  
garanteix un coneixement suficient del català encara  
que  els  alumnes  parlin  altres  idiomes  fora  de  
l'escola”.

La  immersió  lingüística  és  present  a  les  escoles  i 
instituts  catalans  a  diferència  d'altres  comunitats 
espanyoles, els alumnes no es separen en funció de 
la llengua materna que parlen sinó que es fa una 
immersió en la llengua del país i es garanteix que a 
final del cicle educatiu l'alumne sigui competent en 
la llegua pròpia de Catalunya i  amb la llengua de 
l'Estat. És a dir, el castellà.

En  el  cas  dels  alumnes  nouvinguts  l'alumne  que 
arriba a una classe i no sap parlar català, se l'adscriu 
al grup de nivell que li pertoca i, si el centre disposa 
d'aula  d'acollida,   aquest  surt  algunes  hores  per 
aprendre  la  llengua catalana  i  sinó el  coordinador 
lingüístic  o  professors  d'atenció  individualitzada  li 
ensenyen la llengua. 

L’objectiu  és  que  els  alumnes  siguin  bilingües,  i 
parlin  el  català  i  el  castellà  i,  a  més,  aprenguin 
llengües  estrangeres.  Aquest  mètode  ha  estat 
reconegut  per  la  Unió  Europea  i  ha  rebut  el 
reconeixement de molts organismes.

Ara arrel de la denúncia de tres famílies que viuen a 
Catalunya i volen que els seus fills no facin immersió 
lingüística.  El  Tribunal  Suprem, ha donat  la  raó  a 
aquestes famílies i en la setència que ha dictaminat 
dóna un plaç curt de termini per a canviar el sistema 
educatiu  a  Catalunya.  La  sentència  ha  estat 
recorreguda  pel  departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

El nivell lingüístic dels alumnes catalans éstà dins la 
mitjana alta respecte d'altres alumnes de l'estat i és 
i per això que no hi ha prou fonaments per retallar 
el català a les escoles o canviar el sistema. 

Pensem que la llengua catalana que és una llengua 
oficial a Catalunya i, per tant, ,dins l'estat espanyol 
hauria de gaudir de la protecció de l'estat, al costat 
de les altres llengües. L'estat  hauria de respectar, 
protegir, promoure... tota la diversitat lingüística del 
país perquè forma part de la seva riquesa cultural.

És  per això que el  nostre  centre s'ha sumat  a la 
crida  feta  per  la  plataforma  somescola.cat   que 
pretén  defensar  el  nostre  model  d'educació  i 
d'escola, un model basat en la no segregació dels 
alumnes.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Immigrant

