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El sistema educatiu ha estat històricament la 

punta de llança de la difusió del coneixement del 
català a tots els seus territoris. Al principi de la 
normalització lingüística s’esperava que l’escola seria 
també el motor de la transformació dels usos 
lingüístics entre les noves generacions. Ben aviat, 
però, es va començar a copsar que l’extensió del 
coneixement del català no desencadenava una 
modificació en profunditat de les pautes de tria de 
llengües. 

Aquesta realitat constitueix un repte poc 
abordat per la comunitat educativa, els membres de 
la qual el viuen amb indiferència, desconcert, 
resignació o desencís segons les circumstàncies i les 
conviccions. Malauradament, el cert és que no 
abunden ni la recerca sobre els usos lingüístics ni, 
encara menys, els treballs sobre com s’hi podria 
intervenir. Així les coses, no és estrany que les noves 
generacions de docents tinguin dificultats fins i tot 
per plantejar el tema. 

L’objectiu d’aquest 24è Col·loqui Lingüístic 
de la Universitat de Barcelona és intentar posar a 
l’abast de la comunitat universitària i educativa en 
general alguns recursos que facilitin el debat sobre 
aquestes qüestions a partir de dades contrastades. Per 
fer-ho, començarem escoltant algunes lliçons de la 
psicologia social i la psicolingüística sobre com pot 
incidir-se en els comportaments humans. En segon 
lloc, analitzarem com són els discursos sobre les 
llengües i l’escola dels actuals professors i dels futurs 
ensenyants. Tot seguit abordarem quines són les 
activitats de promoció de l’ús que es duen a terme —
o s’estan projectant— des dels sistemes educatius de 
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i la 
Catalunya Nord. Acabarem el Col·loqui amb una 
taula rodona entre els participants i amb les 
intervencions del públic. 

Esperem, com sempre, comptar amb la 
vostra assistència i participació. 

PROGRAMA 

 

9.30 h Obertura i presentació: ADOLFO 
SOTELO, degà de Filologia; M. ROSA 
LLORET, directora del Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General; 
LLUÍS PAYRATÓ, coordinador del Grup 
d'Estudi de la Variació; F. XAVIER VILA, 
comissió organitzadora. 

 

10.00 h FERRAN SUAY (UV) 
«Com incidir sobre els usos lingüístics? 
Una perspectiva psicològica» 

 

10.45 h VANESSA BRETXA (UB) 
«Les veus del professorat: discursos 
lingüístics dels docents de secundària»  

 

11.30 h Pausa 
 

12.00 h JULI PALOU I MONTSERRAT FONS (UB) 
«Els discursos sobre les llengües dels 
futurs docents» 
 

12.45 h NICOLAU DOLS (UIB) 
«La promoció escolar de l’ús del 
català a les Illes» 
 

13.30 h CARLES SEGURA (UA) 
«Experiències i expectatives al País 
Valencià» 

 

14.15 h Dinar 
 

16.00 h PERE MAYANS (DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT, GENERALITAT DE  
CATALUNYA) 
«Les actuacions a Catalunya per a la 
promoció de l’ús de la llengua» 

 

16.45 h JOAN PERE LE BIHAN (EXPRESIDENT 
DE LA BRESSOLA)    

  «Es pot expandir l’experiència de la 
Bressola?» 

 

17.30 h   Taula rodona amb els participants. 
Modera: EMILI BOIX (UB). 

 

18.15 h   Cloenda 

DADES D'ORGANITZACIÓ 

 
Organització 
 
Secció de Lingüística Catalana,  
Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General,  
Universitat de Barcelona 
 
Grup d’Estudi de la Variació (2014 SGR 918)  
Projecte CONFEPLUR (FFI2016-75416-P) 
Projecte EVOGEN (FFI2015-64459-P) 
Projecte “Impacte del model escolar català en la 
integració sociocultural i lingüística de l’alumnat 
immigrat” (RecerCaixa, 2014) 
 
Comissió organitzadora 
 
F. Xavier Vila, Emili Boix i Montserrat Sendra. 
 
Inscripció 
 
Empleneu les dades que us demanen a l’enllaç: 
http://club24ub.weebly.com/ 

 
Twitter 
 
https://twitter.com/CLUBfilcat 
 
Etiqueta durant la jornada: #CLUB24UB 
 
Facebook 
 
https://www.facebook.com/FilCatUB 


