Joan Miralles i Monserrat (Universitat de les Illes Balears)
L'ensenyament de i en catalá a les Illes Balears
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (1983), en el seu anide 3, proclama la Ilengua catalana com a própia de les Illes Balears i li atorga carácter
oficial, conjuntament amb el castellá, que és la llengua oficial en tot l'Estat.
D'altra banda, I'article 10.21 i l'anide 14 assenyalen la competencia exclusiva de la Comunitat Autónoma sobre el foment, la investigació i l'ensenyament de la llengua catalana.
La Llei de Normalització Lingüística (1986), en l'ámbit de l'ensenyament,
es caracteritza pels següents principia:
Oficialitat del catalá en tots els nivells educatius.
Dret a rebre l'ensenyament en la própia llengua, sigui el catalá o el
castellá.
Obligatorietat de l'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes
en tots els nivells, graus i modalitats de l'ensenyament no universitari.
Horaris d'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes en
harmonia amb els plans d'estudi estatals i, com a mínim, iguals al del
castellá.
Adopció per pan del Govern de les disposicions necessáries encaminades
a garantir l'ús normal i correcte del catalá i del castellá al final de l'escolaritat obligatória.
Establiment dels mitjans necessaris per pan del Govern per a fer efectiu
el dret a l'ensenyament en catalá i a fer realitat l'ús normal d'aquest
idioma com a vehicle usual en l'ámbit de l'ensenyament en tots els
centres docents.
Presa de mesures per pan de l'administració per tal que la llengua
catalana sigui emprada progressivament en tots els centres d'ensenyament.
Garantia perque els plans d'estudis de les Escoles Universitáries de
Formació del Professorat d'EGB permetin la competencia i la capacitació
lingüístiques necessáries per a impartir classes en catalá, amb el suport
afegit dels corresponents cursos de reciclatge.
Obligatorietat del catalá com a materia obligatória en els Programes
d'Educació Permanent dels Adults i en els ensenyaments especialitzats.
Dret de tria de la llengua, oral o escrita, a l'ensenyament superior per
part de professors i alumnes, i compromís per pan del Govern i les
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Autoritats Universitáries d'assegurar a través de cursos i d'altres mitjans
la comprensió i ús del catalá, oral i escrit, per part de professors i
alumnes.
Promoció per pan del Govern de l'elaboració del material didáctic
necessari per a fer possible l'ensenyament de i en llengua catalana.
El marc legal a nivell d'Estat es fonamenta en la LOGSE i els reials
decrets referits a l'Educació Primária i a l'Educació Secundária Obligatória
(1991). A nivell de Comunitat Autónoma, aquests darrers anys s'han promulgat el Decret regulador de l'ensenyament de la llengua i de la literatura
catalanes (1986) i les ordres del Conseller d'Educació, Cultura i Esports (1986)
en qué es regulava l'aprovació de textos i material didáctic, les exempcions de
l'aprenentatge del catalá, els programes d'ensenyament de la llengua, el pla de
reciclatge i les titulacions, l'ensenyament en llengua catalana (modificada per
ordre posterior del 1990) i les ordres del 1988 en qué es regulaven els
programes de la llengua própia de les tres comunitats autónomes i el professorat, s'aprovaven els programes de llengua catalana per a tercer de BUP, el
pla de reciclatge definitiu i titulacions, i, finalment (1994), l'ordre en qué es
regula la presencia del catalá en l'ensenyament no universitari.
L'ensenyament en catalá
El curs escolar 1983-1984 hi havia només 15 centres a les Illes Balears que
fessin algun tipus d'ensenyament en catalá, onze a Mallorca (quatre a Palma
i set en la Pan Forana), quatre a Menorca i cap a Eivissa-Formentera.
Durant el curs 1990-1991 veim que l'augment ha estat prou significatiu:
Centres

Total

En catalá

Públics EGB

210

101

48,09

Privats EGB

260

15

5,76

Públics BUP i COU

22

15

68,18

Privats BUP i COU

25

2

8,00

Públics FP

21

8

38,09

Privats FP

17

1

5,80

'Yo
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El curs 1993-1994, la població escolar no universitária d'Educació Infantil
i Educació Primária i EGB assolia un total de 104312 matriculats. D'aquests
n'hi havia 82993 a Mallorca, 8802 a Menorca i 12517 a Eivissa/Formentera.
En els centres públics hi havia 56256 alumnes i als centres privats i/o
concertats 48056. L'estadística, per illes i centres, de la població escolar que
seguia algun tipus d'ensenyament en catalá, era la següent:
Eiv./F.

Totals

Palma

Part For.

Mallorca

Menorca

28,1

45,2

6,5

26,2

19,2

35,0

6,2

12,2

0,0

6,2

5,5

7,0

16,9

34,6

5,1

17,0

10,0

24,9

23,6

4,3

24,4

21,7

15,4

29,9

9,8

7,2

0,0

9,1

11,1

6,8

16,5

5,3

19,1

15,8

12,7

21,3

Públic

51,7

49,5

30,9

47,9

34,6

64,9

Pr./Con.

16,0

19,4

0,0

15,3

16,6

14,7

Totals

33,4

39,9

24,2

32,8

23,4

46,2

Tot cat.
Públic
Pr./Con.
Totals

Part cat.
Públic
Pr./Con.
Totals

Tot +Part

Tot cat. = lecto-escriptura i majoria d'árees en catalá
algunes árees en catalá
Part cat.
Tot+Part = suma deis dos blocs anteriors
Pan Forana de Mallorca
Pan For.
Pr./Con. = centres privats / concertats

Pel que fa a l'ensenyament en catalá en l'educació secundária, durant el
curs 1992-1993 la situació era la següent:
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En catalá

La resta

Totals

Centres públics:

19086 (62,47 %)

11467 (37,53 %)

30553

Centres privats:

2307 (23,47 %)

7521 (76,53 %)

9828

21393

18988

40381

Totals:

Conclusions: És fácil observar que en general la situació varia considerablement segons si els centres són públics o privats i/o concertats. La
normalització ateny percentatges prou més alts en els centres públics. D'altra
banda, queda ciar també que on la situació és més prop de la normalització
és a la Part Forana de Mallorca i a l'illa de Menorca, mentre que a la ciutat
de Palma i, sobretot, a Eivissa/Formentera la situació és francament preocupant.
Els cursos de reciclatge i perfeccionament en llengua catalana
Durant el curs 1992-1993 hi hagué una matrícula de 2674 professors alumnes
en els cursos de reciclatge de catalá. El percentatge de professorat amb pocs
anys de docencia era mínim (de zero a dos anys només hi ha un 10,2 %),
mentre que la majoria ja feia més de sis anys que treballava a l'ensenyament
(63 %).
La Junta Avaluadora de Catalá
Va ser creada l'any 1989, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports del Govern Balear, amb l'objectiu d'assumir de manera oficial el
lliurament de certificats de coneixement de catalá en diversos nivells i
especialitzacions per a la població adulta.
La Junta Avaluadora está formada per especialistes en la materia i per
membres de les entitats més representatives relacionades amb la difusió dels
coneixements de catalá.
La Junta Avaluadora de Catalá lliura dos tipus de certificats:
1. Certificats de coneixements generals de la llengua, distribuits en quatre
nivells:
A. Certificat de coneixements orals a nivell A (Llindar). Acredita una
competéncia general mínima en l'ús de la llengua.
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Certificat de coneixements elementals (orals i escrits) o nivell B
(Elemental). Acredita una competéncia en les quatre habilitats básiques:
entendre, parlar, llegir i escriure.
Certificat de coneixements mitjans (orals i escrits) o nivell C (Mitjá).
Acredita una competéncia general suficient equiparable a la d'un parlant
amb una experiéncia educativa normal en la seva llengua.
D. Certificat de coneixements superiors o nivell D (Superior). Acredita
una competéncia proficient. A més de l'ús práctic inclou el coneixement
teóric de l'estructura i de l'ús lingüístic.
2. Certificat de coneixements específics:
Certificats de coneixements de llenguatge administratiu. Acredita la
competéncia lingüística suficient per entendre i elaborar els textos
administratius més habituals.
El resum de les dades dels darrers anys és el següent:
1992

1993

1994

Total

Inscripció:

1601

2018

1664

5283

Participació:

1279

1363

1162

3804

79,88 %

67,54 %

69,83 %

560

567

487

1614

43,78 %

41,59 %

41,91 %

42,42 %

% participació:
Resultats:
% resultats:

72

Resultats = examinands que van obtenir la qualificació d'apte.

La nova ordre sobre l'ús del catalá com a llengua vehicular
El Govern Balear promulgó el 28 d'agost de 1986 el Decret 74/1986 de
regulació de l'ensenyament del catalá a les Illes Balears en els centres no
universitaris, que seria modificat pel Decret 82/1986, del 18 de setembre.
D'acord amb el decret anterior, l'ordre del conseller d'Educació i Cultura de
29 d'agost de 1986 regulava l'ensenyament en catalá en els centres docents no
universitaris. Després de la promulgació de la Llei orgánica 1/1990, de 3
d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, l'antiga ordre quedá
desfasada. Recentment, el BOCAIB n° 105 del 27 d'agost de 1994 publicava
la nova ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la
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llengua catalana, própia de les Illes Balears, com a llengua vehicular en
l'ensenyament no universitari.
La nova ordre consta dels següents punts:
A mesura que els centres s'incorporin al nou sistema educatiu inclouran
el projecte lingüístic de centre dins el projecte educatiu. «El projecte
lingüístic de centre s'establirá d'acord amb la situació sociolingüística de
l'alumnat i del professorat, i amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar
que els alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatória el
domini oral i escrit de les dues llengües postulat en la Llei de Normalització Lingüística.»
El PLC ha de determinar els principia pedagógics i didáctics de l'ensenyament de les llengües al centre i haurá de tenir en compte l'entorn lingüístic dels alumnes i el bagatge lingüístic individual. «Adquireixen així
particular relleu el respecte i l'estudi de les modalitats insulars de la
llengua catalana i la incorporació progressiva de la varietat estándard de
la llengua.»
El PLC será responsabilitat de l'equip directiu i será aprovat en el consell
escolar i «haurá de preveure la implantació progressiva de la llengua
catalana en l'ensenyament i en els actes administratius, socials i culturals.»
«Els centres que, de manera excepcional, vulguin fer servir exclusivament
una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autónoma, sigui la
catalana o la castellana, com a vehicular de tot l'ensenyament, a excepció
de l'ensenyament de l'altra llengua oficial i de l'área o árees de llengües
estrangeres, hauran de sollicitar autorització a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, després de l'acord del claustre de professors i del
consell escolar del centre, i amb una exposició raonada de motius. En
tots els casos, s'Adoptaran les mesures necessáries per garantir un aprenentatge adequat a les exigencies de la legislació vigent de l'altra llengua
oficial.»
Inspecció educativa per a verificar-ne el rendiment. Cas d'haver-hi
«desequilibris significatius en la competencia lingüística dels alumnes en
una de les dues llengües oficials, será obligació del centre un replantejament del projecte lingüístic i la seva execució per adequar la situació a les
prescripcions legals vigents.»
Un cop establert el PLC, «si alguns pares o tutors, en exercici del dret
que els és reconegut en l'article 18.2 de la Llei de normalització lingüísti-
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ca, reclamen per als seus fills l'ensenyament en la seva llengua, sigui la
catalana o la castellana, no emprada com a vehicular de l'ensenyament en
un determinat centre, s'hauran de prendre les mesures necessáries per
satisfer aquest dret, cense privar els altres alumnes de rebre l'ensenyament
segons el model lingüístic del centre.»
«Els centres de nova creació, si no s'ha establert d'ofici, només el primer
any, comentaran les seves activitats en la Ilengua que decideixi l'equip
directiu, una vegada consultada l'associació de pares i el claustre de
professors, a fi d'adequar l'oferta a les necessitats d'un barri o localitat
determinats.»
«Amb l'objectiu de garantir la continuitat dels projectes lingüística de
centre, es prendran les mesures necessáries per al compliment de l'article
23.2, 23.3 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a
les Illes Balears.»
Aquesta ordre fou ámpliament rebutjada per l'oposició política i diverses
entitats culturals i sindicals, entre les quals Obra Cultural Balear i el Sindicat
de Treballadors de l'Ensenyanla a les Illes (STEI). D'altres persones i entitats,
com és ara Aina Moll, des de la Campanya de Normalització Lingüística,
manifestaren que podia ésser una eina válida. El Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears manifestó
també la seva posició crítica: manca de concreció i de mínims a assolir,
traspás de la responsabilitat a la «societat civil», etc. Tanmateix, no per aixó
deixaria de collaborar amb el Govern Balear en tot el que fes falta des del
punt de vista técnic i orientatiu per a fer realitat la normalització lingüística
en els centres d'ensenyament de les Illes Balears. Dins aquesta línia elaboró
unes orientacions destinades a la confecció del PLC, que foren enviades a tots
els centres d'ensenyament de les Illes Balears. Cal no oblidar que, d'acord
amb la Llei de Norinalització Lingüística (Disposició addicional 3a), «la
institució oficial consultativa per a tot quant faci referéncia a la llengua
catalana sed la Universitat de les Illes Balears.»
Alguns mesos més tard hi hagué una manifestació a Palma contra l'ordre
Rotger en qué participaren uns 3000 joves, en qué es demanava la seva
anullació i que, en tot cas, hi hagués per part de l'Administració autonómica
el compromís d'assegurar que l'ensenyament en catalá arribás com a mínim
al 50 % dels centres. La história continua.

