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Capítoll: Objectius 

l. Objectius 

L'objectiu general d'aquest projecte és veure la salut del catala en les 

universitats. La llengua catalana comparteix la seva presencia en les universitats amb el 

castella, per tant, una de les finalitats és saber quin pes té el catala dintre de les 

universitats. L' estudi no fara referencia només a les universitats de la Comunitat 

Autónoma de Catalunya sinó que al parlar -se catala també en la Comunitat Autónoma 

del País Valencia i de les Illes Balears s' inclouen en 1' estudi les seves universitats. 

L'Institut Joan Lluís Vives engloba la majoria de les universitats d' aquestes tres 

comunitats, per tant, utilitzaré per fer 1' estudi les universitats que formen part de 

J 1, institut. 

La comunitat universitaria esta formada per diferents capes, aquest projecte es 

basa en dues d' elles: els estudiants i els professors. Els estudis faran referencia a 1' ús 

del catala en la docencia universitaria i el nivell de catala del estudiants en les quatre 

facetes (entes, escrit, parlat, llegit ). S'observara l'ús que fan del catala els professors i 

els estudiants. 

La primera part del projecte consistira en la recollida de dades de les 

universitats. Les dades del projecte es recullen a partir de les recollides de dades que 

hagin pogut fer els departament lingüístics de cada una de les universitats. Establir un 

contacte directe amb cada una de les universitats és important per així tenir totes les 

dades existents i poder fer els estudis estadístics amb la major mostra possible. 

Un deis objectius sera saber quin és l'ús del catala en els últims anys en les 

universitats i veure si hi ha hagut una evolució alllarg del temps. Si hi ha hagut una 

variació de 1 'ús del catala en els últims anys sera molt important demostrar -ho, perque 

s'ha de tenir en conte que les universitats és on hi ha el futur de la llengua catalana. 

També es dura a terme una comparació entre el nivell de catala deis joves universitaris i 

deis no universitaris. Aquesta comparació ens permetra observar si hi ha dos estrats 

diferenciats de la joventut, pel que fa el nivell de catala. 

Hi ha moltes formes d'enfocar l'estudi de l'ús del catala: per comunitats 

autónomes, per províncies, per universitats, per materies, per carreres, etc. La primera 

estratificació és per comunitats i fent aquest estudi es podra veure 1 'ús del catala per a 
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Capítol 1: Objectius 

cada una de les comunitats autónomes i fer una comparació per veure l"heterogeneilat 

que hi ha entre elles. Es podni fer un paral·lelisme de l,evolució de l,ús del catala en 

cada una de les comunitats i veure quina és la seva tendencia en el temps. La segona 

estratificació és per províncies i es voldra veure si hi ha diferencia d,ús del catala en les 

universitats de les diferents províncies de la Comunitat Autónoma de Catalunya. La 

tercera estratificació consistira en 1, estudi de 1 ,ús del catala per cada una de les 

universitats i posteriorment fer la comparació d,universitats de la mateixa comunitat 

autónoma. En aquest estudi, com en 1" estratificació per comunitats, es voldra veure 

l,heterogeneitat entre les universitats. La següent estratificació és per materies i la 

problematica és trobar una classificació que englobi a totes i cada una de les divisions 

que fa cada universitat (per carreres, per facultats, per divisions UB, etc). La divisió 

Jnicial que s,intentara implementar és la divisió de la Universitat de Barcelona. La 

divisió consta de cinc categories i ens permetni veure l"ús del catala en les divisions. 

L,estratificació més petita és l,estudi per carreres i es voldra saber quines són les 

carreres que hi ha més ús del catala i les que n'hi ha menys. 
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Capítol2: Recollida i classificació de les dades 

2.Recollida i classificació de les dades 

Les dades s'han obtingut de diferents fonts d'informació, degut a que no hi ha 

cap institució que en faci una recollida comuna. La primera font d'informació ha sigut 

els diferents portals d'intemet de cada una de les universitats que tenim en la mostra. 

~he posat en contacte amb els Serveis lingüístics de les pagines en les que no he trobat 

molta informació. 

L'Institut Joan Lluís Vives és la xarxa d'universitats de Catalunya, País 

V alenciél, llles Balears, Catalunya Nord i Andorra que coordina la docencia, la recerca i 

les activitats culturals i potencia l 'ús de la nostra llengua. A1gunes de les variables que 

Js'utilitzen en l'estudi s'han obtingut del portal d'intemet de l'institut. 

Una font d'informació ha estat el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, on hi ha una biblioteca en la qual es poden trobar llibres i articles publicats 

per les universitats. En la biblioteca del Departament de Cultura s'hi troben la majoria 

d'estudis estadístics fets per les universitats abans que es comencessin a posar a la 

xarxa. Els estudis trobats en aquesta biblioteca són deis anys noranta i són estudis 

estadístics molt més profunds que els que es duen a terme en 1' actualitat. Les dades que 

es recollien sobre diferents cursos universitaris donaven prou materia per un llibre amb 

tot tipus d'estudis sobre diferents facetes sociolingüístiques. En la bibliografia d'aquest 

projecte es pot veure algun títol de les publicacions fetes per les universitats. Els llibres 

que té el Departament de Cultura no només tracten de les universitats catalanes, sinó 

que també parlen sobre les universitats valencianes i la balear. En el Departament, a 

part d'estadístiques sobre la llengua catalana en la universitat, també s'ha pogut obtenir 

indicadors del nivell de catala de la joventut. 

Les variables necessaries per coneixer el nivell de catala en les universitats són 

els percentatges de docencia en catala i nivell d' expressió i comprensió de catala deis 

estudiants. 

He utilitzat altres variables tretes de I'Institut loan Lluís Vives. Aquestes 

variables són les úniques que estan recollides comunament per un organisme són el 

número d' estudiants i número de professors per universitat. Les darles fan referencia al 
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Capílol 2: Recollida i classi.ficació de les dades 

aJTS universitari 2003-2004. Sense aquestes dues variables la unitat basica en estudi 

seria la universitat. 

Pel que fa als centres, les universitats estudiarles són les que formen part de 1' 

Institut Joan Lluís Vives i que tenen darles d'estudis previs fets per ells mateixos (llistat 

d,universitats en I'Annex 1). Les universitats que s'estudien formen part de Catalunya, 

País Valencia i Illes Balears. 

Les dades recollides són moltes i molt diverses motiu pel qual ha sigut molt 

important classificar-les. Aixó m'ha permes veure de quines darles es pot disposar per 

complir els objectius marcats. ( classificacions en 1 'Annex 1 ). 
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C3pílol3: &tudi de l'ús del cata/a a la docencia de les universitats 

3.Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria 

3.1 Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria 

3.1.1 lntroducció 

Es calcula el percentatge de docencia en catala de les universitats de 1, estudi. 

Aquest percentatge global per a totes les universitats de docencia en catala es calcula 

fent la mitjana ponderada (per nombre de professors) deis percentatges de docencia en 

catala de cada universitat. També es dur a terme una analisi grafic de l'ús de la docencia 

en catala alllarg del temps ( últims 11 anys ), per cada una de les universitats. 

3.1.2 Estudi de la llengua utilitzada en la docencia universitaria 

El percentatge de professors que fan les classes en catala és de 53,935% ( els 

cilculs estan en 1, Annex JI). 
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Capítol 3: Estudi de l'ús del catala a la docencia de les universitats 

Percentatges de lIengua en la docencia 

AJtres 
2% 

DCatalí3Castellí3 
Catalí3 OCastellí344% 
54% DAltres 

Gratic 1. Percentatges de la lIengua utilitzada en la docencia universitaria 

El 44% de professors imparteixen les classes en llengua castellana, pel 2% que 

imparteixen les classes en llengües estrangeres. 

3.1.3 Evolució de I'ús del catala en la docencia universitaria 

Es mira l'evo lució en el temps de la docencia en catala, en cada una de les 

uníversitats en estudio 
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C.apít.ol 3: Estudi de l'ús del catala a la docencia de les universitats 
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Grille 2. Evolució del cataIa en la docencia universitaria, en cada una de les universitats 

La tendencia de la docencia en catalit en cada una de les uruversitats és diferents. 

Hi ha creixement de docencia en catalit en la Universitat Rovira o Virgili, i 

decreixement en les Uruversitats de les Illes Balears o Uruversitat Politecnica de 

Catalunya, en els últims anys. En l'apartat d'estudi de la docencia en catalit per 

',miversitats s'estudia la tendencia alllarg del temps de cada uruversitat. 
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Capítol 3: Estudi de l 'ús del catala a la docencia de les untversitats 

3.2 Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria per Conlunitats Autonomes 

3.2.1 Introducció 

Es calcula el percentatge de docencia en catalit de cada comurutat a partir deIs 

percentatges de docencia en catalit de les universitats que en formen part , Cada 

uruversitat té un pes diferent en el citlcul, que ve determinat pel nombre de professors. 

3.2.2 Estudi de les llengües utilitzades en la docencia de les 


universitats de la Comunitat Autónoma de Catalunya 


Es calculen els percentatges de professors que imparteix en catalit, castellit 

altres llengües, en les universitats de la Comunitat Autónoma de Catalunya. 

Percentatges de docencia de la Comunitat catalana 

Altres 
2%

cas""'Q)33% DCatala 

DCastella 

Catala DAltres 
65% 

GrMic 3. Percentatges de docencia en catala, castellil i altres Uengües, en les universitats catalanes 

El percentatge de docencia en catalit a les universitats catalanes és del 65,33%, 

molt més alt que el percentatge global de docencia en catalit (obtingut en l'apartat 3.1), 
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Capítol 3: Estudi de / 'ús del cata/a a /a docencia de les universitals 

que és del 54,27%. El 32,26% de professors imparteixen les classes en castella i el 

2,29% de professors les imparteixen en d'altres llengües. 

3.2.3 	 Estudi de les lIengües utilitzades en la docencia de les 


universitats de la Comunitat Autónoma del País Valencia 


Es calculen els percentatges de professors que imparteix en catala, castella 

altres llengües, en les uruversitats de la Comunitat Autónoma del País Valencia. 

Percentatges de docencia de la Comunitat valenciana 

Altres Catala 
0% 14% 

G DCatala 

DCastella 

DAltres 

Castellil 
86% 

Gratic 4. Percentatges de docencia en cataJa, castelh't i d'aJtres llengñes en les universitats 

valencianes 

El percentatge de docencia en catala de la Comunitat Autónoma del País 

Valencia és del 13,99% i és molt més baix que el percentatge global de docencia en 

catala. La gran majoría de professors universitaris del País Valencia imparteixen les 

classes en castella, el 86,0 1 %. En el qüestionari de recollida de dades de les universitats 

valencianes no s'inclou la categoria d'altres llengües. 
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Capttol 3: Estudi de 1 'ús del catala a la docencia de les universitats 

3.2.4 	 Estudi de les Uengües utilitzades en la docencia de les 

universitats de la Comunitat Autónoma de les mes Balears 

Es calculen els percentatges de professors que imparteix en catala, castella 

alrres llengües, en les universitats de la Comunitat Autonoma de les Dles Balears. 

Percentatge de docencia de la Comunitat balear 

Castella 
43% 

Altres 
8% 

Catala 
49% 

OCatala 

OCastella 

OAltres 

GrMic 5. Percentatges de docencia en les diferents lIengües per la universitat de les Dles BaJears 

El percentatge de docencia en catala de la Comunitat Autonoma de les mes 

Balears (que és el percentatge de la Universitat de les IIles Balears) és del 49,48%, molt 

semblant al percentatge global de docencia en catala. El 43% de professors imparteixen 

les classes en castella i el 8% en d'altres llengües. 
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Capítol 3: Estudi de /'ús del catala a la docencia de les universitats 

3.2.5 	Comparativa de les llengües utiJitzades en la docencia per les 

diferents Comunitats 

Es compara la docencia en catala, castella id'aItres llengües de les uruversitats 

de les diferents comunitats autonomes: 

Comparació Unis. Catalunya - Unis. Valencia - Uní. 
lIIes Balears 

100 -
90 ---80 
70 

r- 60 r- O Catalunya 
50 r-- DValéncia 
40 1 - '"'"", o IlIes Balears 30 r- - .- 

20 - - - - r-
10 r- F f--  \-. 

O - ,..."..,.., r 1 

Catala Castella Altres 

Griúic 6. Percentatges de I'ús de les diferents llengües en la docencia, per cada una de les 

comunitats 

El percentatge de docencia en catala de les uruversitats catalanes és del 65,33%, 

molt superior al percentatge de les uruversitats valencianes, que és del 14%. Les classes 

de la Universitat de les Illes Balears s'imparteixen en el 49,48% en catala, percentatge 

molt superior a les universitats valencianes, pero inferior a les universitats catalanes. 

La docencia en llengües estrangeres de les universitats catalanes té moIt poc pes 

(2'39%), en comparació amb el percentatge que té la uruversitat de les Illes Balears que 

és del 7'89%, que és un percentatge molt elevat. 
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3.3 Evolució de l'ús de la docencia en catala en les 

universitats de la Comunitat catalana 

Es mira r evolució de la docencia en catala en les universitats catalanes en els 

últims anys. El procediment consisteix en fer dos intervals de temps que englobin una 

quantitat semblant de dades en cada un d' ells. 

Dad es deis cursos universitaris 1993-1994 fins al 1997-1998 

Dades deis cursos universitaris 1998-1999 fins al 2003-2004 

Es resta el percentatge, de docencia en catala de cada universitat, del segon 

periode amb el percentatge del primer període. Amb les diferencies de percentatges 

obtingudes de cada universitat es fa una mitjana ponderat per nombre de professors. 

L'augment de docencia en catala que hi ha hagut entre el primer període de temps i el 

segon és del 0'65% de professors. Fent una prova d'hipótesi per dades aparellades es 

demostra que aquest creixement no és signi:ficatiu, per tant, la docencia en catala en els 

úhims 11 en les universitats catalanes s'ha estancat. (els calculs i la prova d'hipótesi 

estan en 1' Annex 2) 
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3.4 Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria de la Comunitat Autonoma de 

Catalunya 

3.4.1 Introducció 

Es calcula el percentatge de docencia en catala de cada universitat de la 

Comunitat Autónoma de Catalunya i també mirar ha estat l' evo lució que ha tingut al 

llarg deis úhims anys. 

3.4.2 Ús del catala en la docencia de la Universitat de Barcelona 

La docencia en catala de la Universitat de Barcelona en els últims anys ha estat 

del 61,04%, que és molt semblant a la docencia de les universitats catalanes que és del 

65"33%. L'any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el 

2000-2001 amb el64'8% i el percentatge més baix va ser ell996-1997 amb el 51 '2%. 

L'evolució de la docencia en catala de la Universitat de Barcelona s'ha estancat. 

FJ nombre de professors que imparteixen classes en catala ha oscil·lat entre el 62% i el 

65-/o, exceptuant el 1996-1997 que hi va haver el 51,2% de professors. (gnüic de 

1' evo lució en l 'Annex JI) 

3.4.3 Ús del catala en la docencia de la Universitat Autonoma de 

Barcelona 

La docencia en catala en els últims anys a la Universitat Autónoma de Barcelona 

és del 66,04% i és igual que el percentatge de professors que fan classes en catala a les 

_ uoiversitats catalanes. L' any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en 
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c:atala va ser el 1997-I 998 amb el 68 ~25% professors i el percentatge més baix va ser el 

2002-2003 amb el63,4%. 

L' evo lució del percentatge de classes impartirles en catala en els últims anys a 

disminuit, tot i que, aquesta disminució és poc significativa. Des del 1997-1998 que es 

w assolir el percentatge més alt va baixar un 5% fins l'any 2002-2003. (gnüic de 

l'evolució en l~Annex /1). 

3.4.4 Ús del catala en la docencia de la Universitat Politecnica de 

Catalunya 

La docencia en catala en els últims anys en aquesta universitat és del 61,42% i 

és una mica inferior al percentatge de les universitats catalanes, que és del 65,33%. 

L'any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el1996-1997 

amb el62,8% i el percentatge més baix va ser el2000-2001 amb el59,05%. 

L 'evo lució del percentatge de les classes impartirles en catala en els anys 90 es 

va mantenir constant entre el 62% i el 63%. L~any 2000-2001 el percentatge de 

docencia en catala va ser del 59,05%. (gnüic de l'evolució en I'Annex /1) 

3.4.5 Ús del catala en la docencia de la Universitat Pompeu Fabra 

La docencia en catala de la Universitats Pompeu Fabra és del 69,7gofo i és 

superior al percentatge de les universitats catalanes. L ~ any que es va assolir el 

per-centatge més alt de docencia en catala va ser el 1993-1994 amb el 75,71% i el 

percentatge més baix va ser el1999-2000 amb el66,19 %. 

L' evo lució de la docencia en catala en els últims anys ha tingut diferents 

tendencies. L'any 1993-1994 el percentatge de docencia en catah\ va ser del 75,71%. A 

partir d~aquell moment hi va haver una davallada del percentatge, que va arribar en el 

seu punt més baix l'any 1999-2000, amb el 66,1gofo. Els següents dos anys la docencia 

en catala va augmentar fins al 72,300/o. L~any 2002-2003 la docencia va disminuir i es 

va situar en e170,74%. (gnüic de l'evolució en l'Annex //) 
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3.4.6 Ús del catala en la docencia de la Universitat de Girona 

La docencia en catala de la Universitat de Girona en els últims anys és del 

93,870/o i és un percentatge altíssim respecte les altres universitats catalanes. 

3.4. 7 Ús del catala en la docencia de la Universitat Rovira i Virgili 

La docencia en catala d'aquesta universitat en els últims anys és del 65,70%, 

que és igual al percentatge de les universitats catalanes. L' any que es va assolir el 

percentatge més alt de docencia en catala va ser el 1995-1996 amb el 70,70% i el 

percentatge més baix va ser el 1994-1995 amb el 61 ,500/o. 

L'evolució de la docencia en catala de la Universitat Rovira i Virgili en els 

úhims anys a tingut moltes variacions. La diferencia de percentatge de docencia en 

catala, entre 1994-1995 i 1995-1996, va ser del 90/o, augment molt significatiu. El 

percentatge de docencia en catala de 1' any 2002-2003 va ser de 64,~/o, un percentatge 

mig respecte els dos percentatges deis altres anys. (grafic de l"evolució en l'Annex JI) 

3.4.8 Ús del catala en la docencia de la Universitat de Lleida 

La docencia en catala de la Universitat Rovira i Virgili és del63,03%. L'any que 

es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el 1993-1994 amb el 

73,94% i el percentatge més baix va ser el2001-2002 amb el53,500/o. 

L' evo lució de la docencia en catala a sofert un retrocés important en els últims 

anys en aquesta universitat. Entre els cursos universitaris 1993-1994 fins el 2001-2202 

la disminució del percentatge va ser del 200/o. La diferencia més significativa respecte el 

temps es va produir entre el 1993-1994 i el curs universitari següent i va ser del 10%. 

(gnific de l'evolució en l'Annex JI) 
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CapITol 3: Estudi de l 'ús del catala a la docencia de les untversitats 

3.4.9 	Comparativa de l'ús del catalit en la docencia de les 


universitats catalanes 


Es fa una comparativa deis percentatges de 1'ús del catala en la docencia entre 

:es universitats catalanes, en els últims anys: 

Percentatge docencia en catala de les universitats catalanes 
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GrMic 7. Comparativa grMica deIs percentatges de I'ús del catalil en la 

docencia, en els úJtims anys 

El percentatge de docencia en catala de la majoria d'universitats catalanes esta 

entre el 60% i el 70%, excepte la Universitat de Girona que és del 93,78%. La 

uruversitat que té el percentatge més baix de classes impartides en catala és la 

Cruversitat de Barcelona amb el 61 ,04 %, seguit de la Universitat Politecnica de 

Catalunya amb el 61,42 %. Després de la Universitat de Girona la que té més 

percentatge de docencia en catala és la Universitat Pompeu Fabra amb el 69,79 %. 
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3.5 	 Comparativa de I'ús del cataHl en la docencia de 

les universitats catalanes per provÍncies 

Les quatre províncies catalanes tenen universitats, per tant, es pot portar a terme 

un estudi sobre el percentatge de docencia en catala en cada una d'elles. Les províncies 

de Girona, Tarragona i Lleida tenen una única universitat a on s'han recollit dades de 

docencia en catala, en canvi la província de Barcelona en té quatre que són la 

Universitat de Barcelona, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat 

Politecnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. 

Els professors que imparteixen classes en una província no necessariament han 

d' haver nascut i viscut en ella, peró hi ha d' altres factors que porten a influir als 

professors a impartir classes en una llengua o una altra: arrelament de la llengua en la 

província, situació interna de la llengua en les universitats de la província, perfil del 

professor en la província, majoria de professors natíus en la província, llengua de parla 

deIs estudiants, situació geografica, etc. Aquests factors poden influir en el nombre de 

professors que imparteixen classes en catala a cada província. 

Percentatges de docencia en catala de les províncies 
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Grafic 8. Nivell de docencia en cataIa a cada província 

Tres de les quatre províncies catalanes tenen un percentatge semblant de 

docencia en catala en les universitats, que esta entre el 60% i el 70%. Aquestes 

universitats són les de la província de Barcelona amb el 64,57%, Tarragona amb el 
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65, J-/o i Lleida amb el 63,03%. En can vi la província de Giro na té el 93,78 % de 

professors que imparteixen en catahl. 
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3.6 Comparativa de l'ús del catala en la docencia entre 

universitats petites i graos de Catalunya 

3.6.1 lntroducció 

Les universitats de Catalunya tenen un volum diferent de professors. Aquest pot 

1er un filctor que influeixi en la docencia en llengua catalana. L 'estudi consisteix en fer 

dos grups d'universitats utilitzant el criteri del nombre de professors per definir-los. 

S'agrupen les universitats grans i petites i s 'observa si hi ha diferencia en percentatge de 

~a en catala entre aquests dos grups. Es fan dues comparatives en primer lloc 

s'observa la diferencia entre el percentatge de docencia en catala deis dos grups 

d'universitats, en segon lloc s' observa la diferencia entre les evolucions de la docencia 

en cataia de les universitats deis dos grups. L'evolució es calcula restant l'últim 

percentatge (més recent) de docencia en catala de la universitat menys el primer 

' percentatge de docencia en catala ( més antic ). 

Les universitats que es consideren grans són la Universitat de Barcelona que té 

4164 professors, la Universitat Autónoma de Barcelona que té 2818 professors i la 

Universitat Politecnica de Catalunya que té 224 7 professors. Les universitats que es 

consideren petites són les que no arriben als mil professors i són la Universitat Pompeu 

Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida. 

3.6.2 Comparativa del percentatge de docencia en catala deis dos 

grups d'universitats 

Es comparen les mitjanes deis percentatges de docencia en catala de cada un 

deis dos grups, i posteriorment es fa una prova d'hipótesi per veure la signi:ficació de la 

diferencia 

Les mitjanes de docencia en catala en els dos grups són molt diferents. La 

nütjana de docencia en catala de les universitats més grans és del 62,8% i la mitjana de 

les universitats petits és del 73,1 00/o. Aquesta diferencia és tan gran degut al percentatge 
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de docencia en catala de la Universitat de Girona, que ens fa augmentar la mitjana de 

docencia en catala al grup petit. La diferencia de percentatge entre els dos grups és gran, 

pero havent-hi una dada tan diferent s'ha de fer una hipótesi de comparació de mitjanes, 

' per veure si ens reafirma que la diferencia és significativa. ( calculs en 1 'Annex /1). 

La prova d'hipótesi dóna un p-valor de 0,251, per tant, no es pot rebutjar la 

hipótesi que les mitjanes de docencia en catala deis dos grups són iguals. La variable 

: · categórica de grandaria de les universitats no afecta el percentatge de docencia en catala 

de les universitats. 

3.6.3 Comparativa de les evolucions de la docencia en catala de les 

universitats deis dos grups 

El procediment consisteix en restar l'últim percentatge de docencia en catala en 

el temps de cada universitat amb el percentatge més antic que s'ha recollit (les 

diferencies per cada universitat estan a I'Annex 11). Es fan les mitjanes de les diferencies 

per cada un deis dos grups i es mira si hi ha diferencia entre les dues mitjanes. 

Hi ha diferencies graos entre les dues mitjanes de les evolucions de la docencia 

m catala deis dos grups. La mitjana de les evolucions de la docencia en catala per les 

añversitats graos és del -1,496/o, i per les universitats petits és del -5,46%. Aquesta 

diferencia entre grups és tan gran degut a 1 'evo lució del percentatge de docencia en 

,. adala de la Universitat de Lleida, que va disminuir un 20,44%. La diferencia entre els 

dos grups es gran, pero havent-hi un percentatge tan anormal es fa una hipótesi de 

comparació de mitjanes per veure si aquesta diferencia és significativa. ( els calculs 

estan en l'Annex JI) 

La prova d'hipótesi conclou que no hi ha diferencies significatives. L'interval de 

confian~ del 95 % ens inclou el O, per tant, no es pot rebutjar que les mitjanes de les 

evolucions de la docencia en catala deis dos grups són iguals. La variable categórica 

tipus de universitats per grandaria ( observant les diferencies entre la observació més 

n:cent i la més antiga) no afecta el percentatge de docencia en catala. 
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3. 7 Estudi de I'ús del catala en la docencia 

universitaria de la Comunitat de Valencia 

3. 71 Introducció 

Es calcula el percentatge docencia en catala de cada una de les universitats 

ftlencianes en estudi (Universitat de Valencia i Universitat Jaume 1) i comparar-les. 

3.7.2 Ús del catala en la docencia de la Universitat de Valencia 

Les dades van ser recollides fa molts anys degut a que abans ridioma de les 

dasses 1' escollien els professors, en canvi, aquests últims anys esta condicionat a la 

clemanada deis estudiants. 

La docencia en catala de la Universitat de Valencia en els últims anys és del 

13,970/o i és un percentatge baix respecte les universitats de les altres dues comunitats. 

L'any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el1996-1997 

amb el 14,42% i el percentatge més baix va ser el 1993-1994 amb el 13,200/o.(gnüic de 

r evo lució en 1 'Annex JI) 

L'evolució de la docencia en catala de la Universitat de Valencia s'ha estancat. 

El nombre de classes que imparteixen en catala s'ha mantingut entre el 13% i el 15%, 

durant els anys 90. 

3. 7.3 Ús del ca tala en la docencia de la Universitat Jaume 1 

En aquest universitat es segueix la mateixa metodología que en les universitats 

catalanes i cada professor imparteix les classes amb la llengua que prefereix. 

El percentatge de docencia en catala de la Universitat Jaume 1 és del 14,17%. 

L' any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el 1998-1999 

amb el18,72% i el percentatge més baix va ser el1994-1995 amb el9,6?0/o. 
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L'evolució del percentatge de docencia en catalit té dos tendencies diferents. 

Entre el 1993-1994 i 1994-1995 es va produir un petit descens de docencia en catalit del 

2%. Llavors des del 1994-1995 fins a l'última dada que es té (1998-1999) la docencia 

en catalit va créixer un 9%. L'augment és considerable i molt constant cada any. (gritfic 

de l'evolució en l'Annex 11) 

3.7.4 Comparativa entre la docencia en catala de la Universitat de 

Valencia i la Universitat Jaume 1 
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Grafic 9. Comparativa deis percentatges de docencia en cataJa per les universitats valencianes 

Les mitjanes de docencia en catalit a les dues universitats valencianes són 

gairebé iguals i estan al voltant del 14%. 
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3.8 Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria de la Comunitat Autonoma de les 

liJes Balears 

La Comunitat Autónoma de les Illes Balears només té una universitat. La 

docencia en catala de la Universitat de les Dles Balears en els últims anys és del 

49,4SO/o. L'any que es va assolir el percentatge més alt de docencia en catala va ser el 

1994-1995 amb el 56,600/o i el percentatge més baix va ser el 2001-2002 amb el 

41,85%. 

L'evolució de la docencia en catala en els últims anys en aquesta universitat a 

disminuit. Del 1994-1995 fins el 1999-2000 les classes impartirles en catala van baixar 

JDés d'un 6%, pero la gran davallada va ser entre el 1999-2000 i el curs universitari 

legiient i va ser de més d'un 8 %. (grafic de l'evolució en l'Annex JI) 
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3.9 Estudi de l'ús del catala en la docencia 

universitaria per divisions 

3.9.1 Introducció 

Es calculen els percentatges de docencia en catala de cada divisió. La Universitat 

de Barcelona té la classificació més adient per estudiar la docencia en catala per 

materies docents. Aquesta divisions són ciencies humanes i socials, ciencies jurídiques 

i económiques, ciencies experimentals i matematiques, ciencies de la salut i ciencies de 

l'"educació. Aquestes divisions ens permeten unificar les dades obtingudes en les altres 

universitats. 

Es vol obtenir el percentatge de docencia en catala per cada una de les cinc 

divisions, agafant les dades de totes les universitats juntes i també per cada una de les 

universitats. Les universitats que han recollit dades durant tres o més cursos 

universitaris es mira 1' evolució de la docencia en catala per cada divisió. 

3.9.2 Estudi global per totes les universitats de la docencia en catala 

de les divisions 

Les divisions tenen diferent percentatge de 1 'ús del catala en la docencia. La 

' divisió que té el percentatge més alt de classes impartirles en catala és ciencies de 

l'educació amb el 72,46% i la que té menys percentatge és la divisió de ciencies 

jurídiques i económiques amb el 53,26%. La segona divisió que té més classes 

impartirles en catala és la divisió de ciencies experimentals i matematiques amb el 

68,12% i la tercera és la divisió de ciencies humanes i socials amb el 59,68 % de 

docencia en catala. 

Els percentatges maxims de les 5 divisions provenen de la Universitat de Girona, 

i els percentatges mínims de les 5 divisions provenen de la Universitat de Valencia. 
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3.9.3 Comparativa deis percentatges de docencia en catala en les 

divisions (per hipotesi de comparació de mitjanes) 

Es fa una prova d'hipótesi de comparació de mitjanes deis percentatges de 

docencia en catala per veure si hi ha diferencies significatives entre les divisions. Si es 

fa la prova d'hip6tesi de comparació de mitjanes hi ha confusió d'efectes entre la 

variabilitat entre universitats i la variabilitat entre divisions, per tant, es suprimeix la 

variabilitat entre universitats. La forma d'eliminar la variabilitat és restant la mitjana de 

docencia en catala de la universitat amb el percentatge de docencia en catala de cada 

. divisió, així ens queda únicament la variabilitat entre divisions. (els calculs estan a 

l'AnnexIl) 

Hi ha diferencies significatives entre pareDes de divisions. La variable categórica 

divisió afecta significativament la nostra variable principal en estud~ que és el 

percentatge de docencia en catala de les universitats. 

La docencia en catala de la divisió de dendes humanes i sodals, és 

significativament més petita (amb una confian~ del 95 %) que la de la divisió de 

ciencies de l'educació. 

La docencia en catala de la divisió de ciencies juridiques i economiques, és 

significativament més petita que la de les divisions de ciencies experimentals i 

matematiques i ciencies de l'educació. 

La docencia en catala de la divisió de ciencies experimentals i matematiques, 

és significativament més gran que la de la divisió de ciencies juódiques i económiques. 

El percentatge de professors que imparteixen classes en catala a la divisió de 

cieocies de la salut, és significativament més petita que el de la divisió de ciencies de 

l'educació. 

El percentatge de professors que imparteixen classes en catala a la divisió de 

dendes de l'educació, és significativament més gran que el de les divisions de ciencies 

humanes i social s, ciencies juódiques i económiques i ciencies de la salut. 
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3.9.4 Estudi de la docencia en catalit per divisions de la Universitat 

de Barcelona 

La divisió de ciencies de l'educació és la divisió de la Universitat de Barcelona 

que els professors imparteixen més c1asses en catala amb el 76,66%, igual que en 

l' estudi globaL La divisió que té el percentatge més baix de docencia en catala és la 

divisió de ciencies jurídiques i económiques amb el 40,68%, també igual que l'estudi 

global. 
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GrMic 10. Evolució del percentatge de docencia en catala en les divisions de la UB 

L'evolució de la docencia en catala de totes les divisions a sigut igual. En 

general en totes les divisions s'observa un descens del percentatge de docencia en catala 

entre el 1995-1996 i el 1996-1997. En els següents anys hi va haver un augment que 

superava el percentatge inicial i a partir del 2000-2001 la docencia en catala es va 

estancar, excepte en la divisió 2 que es va estancar l'any 1998-1999. 
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3.9.5 	Estudi de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

Autónoma de Barcelona 

La divisió que té el percentatge més ah és la de ciencies experimentals 

matemátiques amb el 78,4%. La divisió que té el percentatge més baix és la de ciencies 

jurídiques amb el 64,56% de professors que imparteixen classes en catahl. 

3.9.6 	Estudi de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

Pompeo Fabra 

La divisió de ciencies de l'educació és la que els professors imparteixen més 

classes en catala amb el 91,23%. La divisió que té el percentatge més baix és la de 

ciencies humanes i socials amb el 54,46%. 

Evolució de la docencia en catala en les divisions de 
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Grafic 11. Evolució del percentatge de docencia en catala en les divisions de la UPF 

En la divisió número 1, que és la divisió de ciencies humanes i socials, hi va 

haver dues epoques en les quals la docencia en catala va augmentar, la resta de temps 

s' ha mantingut constant al voltant del 55%. El primer creixement de la docencia en 

catala va ser des del 1994-1995 fins el 1996-1997 i va ser del 15%. El segon creixement 

de la docencia en catala va ser des de 2000-2001 fins el 2002-2003 i va ser del 14%. 
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La divisió número 2, que és la divisió de ciencies juridiques i economiques, és 

molt variable alllarg del temps. Entre el1993-1994 i fins el 1996-1997 va haver-hi una 

disminució no uniforme de la docencia en catala del 18%. Els següents anys les classes 

impartirles en catala es van estancar entre el5?0/o i el600/o fins el curs universitari 2000-

2001. La docencia en catala l'any 2001-2002 va augmentar notablement fins el 72,9%, 

pero l'any 2002-2003 el percentatge de docencia en catala va disminuir fins el65,41%. 

La divisió número 3, que és la divisió de ciencies experimentals i 

matematiques, va entrar en funcionament el curs universitari 1998-1999. En els dos 

primers cursos el percentatge de docencia en catala va augmentar, del 66,4?0/o fins el 

75,42%. Llavors en els següents anys, des del 2000-2001 fins el 2002-2003, es va 

estancar al voltant del 75%. 

La divisió número 5, que és la divisió de ciencies de l'educació, va patir un 

descens de docencia en catala molt important del 90/o entre el curs 1993-1994 i el 1994-

1995 i posteriorment es va estancar fins 1' any 2001-2002. Llavors en 1' estudi fet el 

2002-2003 s'observa una altra disminució important de docencia en catala deiS%. 

3.9. 7 Esto di de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

deGirona 

La divisió que té el percentatge més alt de docencia en catala és la de ciencies 

experimentals i matematiques, amb el 98,23%. La majoria de les divisions estan per 

sobre del 900/o de docencia en catala, excepte la de ciencies humanes i socials que té 

84,090/o. 

3.9.8 Estudi de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

Rovira i Virgili 

En aquesta universitat no hi ha carreres de la divisió de ciencies de l'educació. 

La divisió que té el percentatge de professors que imparteixen classes en catala més alt, 
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és la de ciencies experimental s i matematiques, amb el 77,55%. La divisió que té el 

percentatge més baix és la de ciencies jurídiques i económiques, amb el 51,9%. 

3.9.9 Estudi de la docencia en catalil per divisions de la Universitat 

de Lleida 

La divisió que té el percentatge més alt de docencia en catala és la de ciencies de 

1 educació ,amb el 78,04% i és molt superior el de les altres divisions que no superen el 

70%. La divisió que té menys percentatge de docencia en catala és la de ciencies 

humanes i socials, amb el 61,88%. 

Evolució de la docencia en catala en les divisions 
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Grafic 12. Evolució del percentatge de docencia en cataJa en les divisions de la UdL 

Les divisions no tenen la mateixa tendencia en l'evolució de la docencia en 

catala. La característica d'aquesta universitat és que, en l'any 1993-1994, totes les 

divisions tenien el percentatge de docencia en catala que estava comprés entre el 60% i 

el 73%, que és una diferencia petita respecte la que hi va haver els següents anys. 

La divisió de ciencies humanes i socials va tenir el percentatge de docencia en 

catala del 70,50% el curs 1993-1994 i el següent any va patir una davaIlada del 13% 

fins a situar-se en el 57,71% de docencia en catala. El curs 1995-1996 el percentatge de 

professors que impartien les classes en catala es va estancar en el 57,44%. 
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La divisió de ciencies juridiques i economiques va tenir el percentatge de 

docencia en catala del66,8% l'any 1993-1994. El curs següent hi va haver un augment 

de professors que impartien en catala i es va situar en el 79,170/o. L'any 1995-1996 el 

percentatge de docencia va baixar un 31% i es va situar en el 48,64%. 

La divisió de ciencies experimentals i matematiques va tenir el percentatge de 

docencia en catala d' entre el 600/o i el 64%,durant els tres anys que es van recollir dades. 

La divisió de ciencies de la salut va tenir un percentatge de docencia en catala 

del61,56%, el curs universitari 1993-1994. El següent any hi va haver un augment i es 

va situar en el72,4% de professors que impartien en catala. El curs universitari de 1995-

1996 el nivell de catala va patir un retrocés i es va situar en el 67,15%. 

La divisió de ciencies de 1' educació, durant els dos primer anys d' estudi, es va 

mantenir constant en el 73 % de docencia en catala. En l'últim any que es va fer 

l'estud~ el percentatge de docencia en catala va augmentar fins el88,47%. 

3.9.10 Estudi de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

de Valencia 

La divisió de ciencies humanes i socials és la que té més percentatge de docencia 

en cataia, amb el 31, 770/o. La segona divisió que té un percentatge més alt és la de 

ciencies de 1' educació amb el 29,25%. La tercera divisió és la de ciencies experimentals 

i matematiques amb el24,23% de professors que imparteixen en catala. La divisió que 

té el percentatge més baix és la de ciencies de la salut amb el 17, 770/o. 

3.9.11 Estudi de la docencia en catala per divisions de la Universitat 

de les Illes Balears 

La divisió que té més percentatge de docencia en catala és la de ciencies de 

1' educació, amb el 65,66%. En segon lloc hi ha la divisió de ciencies experimentals i 

matemiltiques, amb el 59,77%. La divisió que té el percentatge més baix de docencia en 

catala és la de ciencies juridiques i económiques, amb el 29, 84%. 
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3.10 Estudi de l'ús del catala en la docencia per 

carreres 

3.10.1 Introducció 

Es miren quines són les carreres que tenen el percentatge de l,ús del catala en 

docencia més alt i també les que tenen el percentatge més baix. Al haver-hi moltes 

carreres només es comenten algunes carreres que tenen el percentatge de docencia més 

a1t i algunes carreres que tenen el percentatge més baix. Llavors es mira si aquestes 

~eres pertanyen a la divisió que té més docencia en catala i que té menys docencia en 

catala respectivament. Les carreres de filología no s,han inclós en l'estudi perque la 

llengua de docencia esta marcada per la tematica de la carrera. 

3.10.2 Estudi de la docencia en catala per carreres de la Universitat 

de Barcelona 

La carrera que té el percentatge de docencia en catala més alt és 

Biblioteconomia i Documentació, amb el 99,03%. Aquesta carrera pertany a la divisió 

que té més percentatge de docencia en catalél, que és la de ciencies de l'educació. El 

percentatge de docencia en catala de la carrera de Geología és del 91,17% i pertany a la 

segona divisió que té més percentatge de docencia en catala, que és la de ciencies 

experimentals i matematiques. Les següents carreres que tenen més percentatge de 

docencia en catala són Educació musical (88,8% ), Educació de la Llengua Estrangera 

(88,1%) i Documentació (85,8%). 

La carrera que té el percentatge més baix de docencia en catala és Investigació i 

Tecruques de Mercat, amb el 20,7%, que és molt més baix respecte el següent 

percentatge que és el d'lnvestigació Privada, amb el33,25%. Les següents carreres que 

tenen el percentatge baix de docencia en catala són Dret (38,600/o), Ciencies 

Empresarials (39,490/o) i Ciencies Actuaríais i Financeres (39,7?0/o). Les cinc carreres 
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formen part de la divisió de ciencies jurídiques i económiques, que és la divisió que té 

menys percentatge de docencia en catala. 

3.10.3 Estudi de la docencia en catala per carreres de la 

Universitat Pompeo Fabra 

La carrera que té més percentatge de docencia en catala és Comunicació 

Audiovisual, amb el 88,82% i pertany a la divisió de ciencies de l'educació, que és la 

divisió que té el percentatge més alt. La segona carrera que té més percentatge és Gestió 

i Administració Pública, amb el 82,7 4% i rarament pertany a la divisió que té el 

percentatge més baix de docencia en cata18, després hi ha Enginyeria T ecnica en 

Informatica de Sistemes amb el 80,76% i pertany a la divisió de ciencies experimentals i 

matematiques que és la segona divisió amb més percentatge de docencia en catala. 

La carrera que té el percentatge de docencia en catala més alt és Economia amb 

el 48,05%, seguit d' Administració i Direcció d'Empreses amb el 48,91%, i Ciencies 

Empresarials amb el 60,34%. Les tres carreres pertanyen a la divisió de ciencies 

juridiques i económiques que és la divisió que té el percentatge més baix de docencia en 

catala. 

3.10.4 Estudi de la docencia en catala per carreres de la Universitat 

de Valencia 

La carrera que té més percentatge de docencia en catala és Educació musical 

amb el 44,300/o, seguit de Educació Física amb el 39,900/o. Aquestes dues carreres 

pertanyen a la divisió de ciencies de 1' educació que és la que té més percentatge de 

docencia en catala. La següent carrera és Matematiques amb el 34,15% (aquesta és la 

única de les cinc carreres que no pertany a la divisió de ciencies de 1' educació, pertany a 

la de ciencies experimentals i matematiques). Després hi ha Educació Infantil amb el 

33,55% i Educació Llengua Estrangera amb el32,800/o de docencia en catala. 
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La carrera que té menys percentatge de docencia en catala és Odontologia amb 

el 13,85% i pertany a la divisió de ciencies de la salut. Les dues següents carreres són 

Criminologia i Política Criminal (15,45%) i Administració i Direcció d'Empreses 

(15,5%) i formen part de la divisió de ciencies jurídiques i económiques. Les següents 

són Medicina (15,65%) i Fa.rm8cia (16,85%) i pertanyen a la divisió de ciencies de la 

salut. 

3.10.5 Estudi de la docencia en catala per carreres de la Universitat 

de les mes Balears 

La carrera que té més percentatge de docencia en catala és Matematiques amb el 

80,75 % i pertany a la divisió de ciencies experimentals i matematiques. La segona és 

. Psicopedagogia que té el 76,600/o de docencia en catala i Educació Musical amb el 72%. 

La carrera que té més percentatge de docencia en catala és Dret amb el15,75%, seguit 

·. d 'Administració i Direcció d'Empreses amb el28,5%. Les dues formen part de la 

' divisió de ciencies jurídiques i económiques. La tercera carrera que té més percentatge 

. és Química amb el 29'3%. 
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4.Estudi del nivell de catala deis 

estudiants universitaris 

S' estudia el nivell de comprensió i expressió de catala deis estudiants 

universitaris. S 'utilitzen quatre variables per avaluar el nivell de catala, són comprensió 

escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. Aquestes variables són 

categóriques i en les universitats catalanes tenen tres categories: bona, regular i nul·la. 

Les universitats catalanes que han recollit dades a nivell d'estudiants són la Universitat 

Autónoma de Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, Universitat Pompeu 

F~ra i Universitat de Lleida. En les universitats valencianes les categories són quatre: 

bé, regular, poc i gens. Les universitats valencianes que han recollit dades a nivell 

d'estudiants són la Universitat de Valencia, Universitat d' Alacant i Universitat Jaume l. 

La Universitat de les Illes Balears no ha dut a terme una recollida de dades del nivell de 

catala deis estudiants. La recollida de darles en les universitats es fa en el full de 

) matrícula, adjuntant un qüestionari. 

4.1 Estudi del nivell de catala deis estudiants de les 

universitats catalanes 

4.1.1 lntroducció 

Es calcula el nivell de comprensió i expressió en catala deis estudiants de les 

universitats catalanes. Per calcular el nivell de catala en general per totes les universitats 

catalanes es dóna un pes especí:fic a cada una de les universitats. El pes ve determinat 

pel nombre d 'estudiants que té cada universitat, fent aixó s' aconsegueix passar de tenir 

d'unitat basica la universitat a tenir els estudiants. D'aquesta manera cada estudiant té el 

mateix pes en el calcul del nivell de catala deis estudiants universitaris catalans. 

( calculs en 1 'Annex IV) 
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4.1.2 Comprensió escrita deis estudiants de les universitats 

catalanes 

Comprensió escrita 

Regular8 3 

% 

oBona 
Bona fIlJl·1a 

[J Regular
96% 1% 

O fIlJlla 

GrMic 1. Percentatges de comprensió escrita deIs estudiants de les universitats 

catalanes en estudi 

La comprensió escrita deis estudiants de les uruversitats catalanes en els últims 

anys ha estat molt bona. El 96,63% d' estudiants universitaris tenen la comprensió 

escrita bona, pel 2,83% que la tenen regular. EIs estudiants que tenen el ruvell de lectura 

en catalit nul representen úrucament el 0,54%. 

4.1.3 Comprensió oral deis estudiants de les universitats catalanes 

Comprensió oral 

Nul·la 
0% 

Sana 
98% 

DBana 

O Regular 

DNul·la 

GrMic 2. Percentatges de comprensió oral deis estudiants de les universitats 

catalanes en estudi 
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El percentatge d'estudiants amb bona comprensió escrita en els últims anys és 

del 97,39%, pel 2,19% que la tenen regular. EIs estudiants que no entenen gens el catala 

únicament representen el 0,42%. 

4.1.4 Expressió escrita deIs estudiants de les universitats catalanes 

Expressió escrita 

NuHa 

2% 

Bona 

88% 

o Bona 

o Regular 

O NuHa 

Gnific 3. Percentatges de expressió escrita deis estudiants de les universitats 

catalanes en estudi 

L'expressió escrita en les universitats catalanes és bona, en el 88,38% deIs 

estudiants. Els percentatges de bona comprensió són més alts que els de bona expressió, 

com era d'esperar. Els estudiants universitats catalans que saben escriure regular el 

catala representen el 9,81 % i els estudiants que no el saben escriure representen el 

1,81%. 
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4.1.5 Expressió oral deis estudiants de les universitats catalanes 

Bona 

Expressió oral 

Nul ' la 
1% 

DBona 

DRegular 

ONul'la 

89% 

GrMic 4. Percentatges de expressió oral deIs estudiants de les universitats 

catalanes en estudi 

El percentatge d' estudiants universitaris catalans que tenen bon nivell de catala 

representen el 89,98%, pel 9,75% d' estudiants que tenen el nivell regular. Hi ha el 

1,27% d' estudiants que no parlar gens el catala. 

37 



Capitol 4: Estudi del nivell de catala deis estudiants universitaris 

4.2 	 Estudi del nivell de catala deIs estudiants de les 


universitats valencianes 


4.2.1 	 Introducció 

Es calcula el nivell de comprensió i expressió en catala deIs estudiants de les 

universitats valencianes. Per calcular el nivell de catala en general per tates les 

universitats valencianes es dóna un pes específic a cada una de les universitats. El pes 

ve determinat pel nombre d' estudiants que té cada universitat, fent aixó s' aconsegueix 

passar de tenir d'unitat basica la universitat a tenir als estudiants. D'aquesta manera 

cada estudiant té el mateix pes en el calcul del nivell de catala deIs estudiants 

universitaris valencianes. (calculs en l'Annex IV) 

4.2.2 	 Comprensió escrita deIs estudiants de les universitats 


valencianes 


Regular 
19% 

Gens 

Bé 

Comprensió escrita 

OBé 

o Regular 

OPoc 

OGens 

Gratic 5. Percentatges de comprensió escrita deIs estudiants de les universitats 

valencianes en estudi 

En les universitats valencianes hi ha el 64,71% d'estudiants que tenen bé la 

comprensió escrita, pel 18,50% que la tenen regular. EIs estudiants uníversítaris 
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valencians que saben llegir poc el catalit representen el 7,58% i la resta (8,61%) no 

l' entenen gens. 

4.2.3 	 Comprensió oral deIs estudiants de les universitats 


valencianes 


Regular 
13% 

Gens 
6% 1 

Comprenió oral 

OBé 

ORegular 

OPoc 

OGens 

GrMic 6. Perceotatges de comprensió oral deis estudiaots de les universitats 

valencianes en estudi 

Les universitats valencianes tenen e! 76,57% d'estudiants que tenen bé la 

comprensió oral, pe! 13,02% que la tenen regular. Hi ha el 4,64% d'estudiants que 

entenen poc el catalit, pel 5,77% que no l'entenen gens. 
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4.2.4 Expressió escrita deis estudiants de les universitats 

valencianes 

Expressió escrita 

Gens 

14% 

Poc 
12% 

Regular 

oBé
Bé 

o Regular44% 
oPoc 

o Gens 

30% 

Gridic 7. Percentatges de expressió escrita deis estudiants de les universitats 

valencianes en estudi 

El percentatge d' estudiants universitaris valencians que tenen bé l' expressió 

escrita representen el 43,59%, pel 30,04% que la tenen regular. Hi ha el 12,09% 

d'estudiants que saben escriure poc el catala, pel 14,29 % que no el saben escriure 

gens. 
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4.2.5 Expressió oral deis estudiants de les universitats valencianes 

14% 

Poe 
14% 

Regular 

Expressió oral 

Gens 

OBé 
Bé 

ORegular
46% 

OPoc 

OGens 

26% 

GrMic 8. Percentatges de expressió oral deis estudiants de les universitats 

valencianes en estudi 

El 46,17% d'estudiants de les universitats valencianes tenen bé l'expressió oral 

del catala, pel 26'27% que la tenen regular. EIs estudiants que saben parlar poc el catala 

representen el 14,05%, pel 13,50% que no el parlen gens. 
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4.3 	 Comparativa del nivell de catalA deis estudiants en 

les diferents Comunitats Autónomes 

Es compara gnificament el nivell de catala deIs estudiants de les dues 

comurutats. Es fa la comparació grafica de les quatre variables (comprensió escrita, 

comprensió oral, expressió escrita i expressió oral deIs estudiants uruversitaris). 
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La gran majoria d'estudiants (96,63%) de la Comunitat Autónoma de Catalunya 

tenen el nivell bo de comprensió escrita, en canvi, en la Comunitat Autónoma de 

Valencia només el 64,71% la tenen bona. Si s'agrupen les dues primeres categories de 

' les universitats valencianes (Bé- Regular) sumen el 83% d'estudiants, que tampoc és 

comparable al percentatge de la categoria bona de les universitats catalanes. La gran 

diferencia és en el nombre d' estudiants que no saben llegir gens el catala a les 

; · universitats Catalunya no arriba al 1%, en can vi, a les universitats valencianes és de 

gairebé el go/o. 

La gran majoria d'estudiants universitaris catalans (97,39 %) tenen el nivell bo 

de comprensió oral. Igual que en la comprensió escrita si s'ajunten les categories bé i 

regular de la Comunitat valenciana no s'arriba a igualar el percentatge de la categoria 

bona de la Comunitat catalana. 

L'expressió oral i escrita de la Comunitat catalana és bona, en el 88,38% i 

88,98% d'estudiants respectivament. En la Comunitat valenciana aquests percentatges 

són del43,5go/o i 46,17% d'estudiants respectivament i comparant amb els percentatges 

de Catalunya la diferencia és molt gran. En les universitats de la comunitat valenciana, 

hi ha molts estudiants que no saben expressar-se gens en catala (14,290/o d'estudiants 

que no saben escriure catala i 13,5% d'estudiants que no saben parlar gens en catala ), 

per contra a Catalunya no s'arriba al 2% d'estudiants, ni en l'expressió escrita ni en 

r expressió oral. 
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4.4 Comparativa del nivell de catala deIs estudiants de 

les universitats catalanes 

4.4.1 Introducció 

Es compara grat'ícament el ruvell de catala deis estudiants de les diferents 

uruversitats catalanes que es tenen dades. 

4.4.2 	 Comparativa de la comprensió escrita deis estudiants de les 

universitats catalanes 

Comparativa de comprensió escrita de les diferents 
universitats catalanes 
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Grmc 11. Comparativa de la comprensió escrita deIs estudiants en les diferents universitats 

catalanes 

Les quatre universitats tenen el percentatge d' estudiants que tenen bon nivell de 

comprensió escrita semblant. La Uruversitat Autónoma de Barcelona i la Uruversitat 

Pompeu Fabra tenen el 97,9% i el 97,23% respectivament. La següent universitat que té 

més percentatge és la Politecnica de Catalunya, amb el 95,54% i la que té el percentatge 

més baix és la Universitat de L1eida amb el 93,35%. Aquesta universitat és la única de 

les quatre que té més del 1 % d'estudiants que no saben lIegir en catala. 
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4.4.3 Comparativa de la comprensió oral deIs estudiants de les 

universitats catalanes 

Comparativa de comprensió oral de les diferents 
universitats catalanes 
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Grmc 12. Comparativa de la comprensió oral deis estudiants en les diferents universitats catalanes 

La universitat que té el percentatge més alt de comprensió oral bona és la 

Universitat Autónoma de Barcelona amb el 98,6% d'estudiants, seguit de la Universitat 

Pompeu Fabra que té el 97,15%. Llavors ve la Universitat Politecnica de Catalunya que 

té el 96,36% d'estudiants, i la última és la Universitat de Lleida que té el 94,89% 

d' estudiants que entenen bé el catala. 
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4.4.4 Comparativa de l'expressió escrita deis estudiants de les 

universita ts catalanes 
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Grilfic 13. Comparativa de I'expressió escrita deis estudiants en les diferents universitats catalanes 

Hi ha diferencies grans entre el percentatge d'estudiants que tenen bona 

expressió escrita a les universitats catalanes. La Universitat Autónoma de Barcelona té 

el 95,3% i és molt superior a les altres tres universitats. En la Universitat Pompeu Fabra 

i la Universitat de Lleida és del 83,89% i 83,14% respectivament. La universitat que té 

el percentatge més baix és la Politecnica de Catalunya que té el 79,95% d'estudiants. La 

Universitat de Lleida és la que té més estudiants que no saben escriure en catala, amb el 

5,02%. 
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4.4.5 Comparativa de l'expressió oral deis estudiants de les 

universitats catalanes 
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GrMic 14. Comparativa de I'expressió oral deIs estudiants en les diferents universitats catalanes 

El percentatge d' estudiants que tenen bona expressió oral és molt diferent 

entre les universitats. La Universitat Autónoma de Barcelona és la que té el percentatge 

més alt, amb el 96,3% d'estudiants. El següent és la Universitat de Lleida amb el 87% 

d'estudiants que parlen bé el catala i després ve la Universitat Pompeu Fabra amb el 

84,83% d'estudiants. La universitat que té menys estudiants que parlen bé el catala és la 

Universitat Politecnica de Catalunya, amb el 78,49%. 
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4.5 	 Comparativa de I'evolució del nivell de catala de 

les universitats catalanes 

4.5.1 	 Introducció 

Es compara l' evolució del percentatge d' estudiants amb bona comprensió 

escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral de les universitats catalanes 

en els últims anys. 

4.5.2 	 Evolució de la comprensió escrita deis estudiants de les 

universitats catalanes 
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Grmc 15. EvoIució de la comprensió escrita deIs estudiants de les universitats catalanes 

La Universitat Politecnica de Catalunya i la Universitat Autónoma de Barcelona 

només tenen una dada sobre el percentatge d'estudiants amb bon nivell de catahl, per 

tant, no s'hi pot observar cap evolució. El percentatge d'estudiants que tenien bon nivell 

de lectura a la Universitat Pompeu Fabra va augmentar entre el 1995-1996 fins el 1996

1997 més del 2%. El següent any va haver-hi una disminució de gairebé el 5% i es va 
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situar al 90,38%. El percentatge d'estudiants de la Universitat de L1eida que tenien bona 

compressió escrita en els dos primers anys va ser molt alt, 94,1% i 93% respectivament 

i el 1996-1997 va decréixer moIt fins a situar-se en el 87%, i es va mantenir així durant 

els següents tres anys. L1avors el 1999-2000, va augmentar fins el 92% d' estudiants 

amb bona comprensió escrita, pero durant els dos següents anys va tornar a disminuir 

fms el 85,8%, I' any 2001-2002. 

4.5.3 	 Evolució de la comprensió oral deIs estudiants de les 

universitats catalanes 
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Grmc 16. Evolució de la comprensió oral deIs estudiants de les universitats catalanes 

El percentatge d'estudiants que tenen bon nivell de comprensió oral a la 

Universitat Pompeu Fabra segueix la mateixa tendencia que la comprensió escrita. En 

els dos primers any hi va haver un augment del 2%, després va disminuir el 4% fins a 

situar-se en el 91,l1%. El percentatge d'estudiants de la Universitat de L1eida que 

tenien bona comprensió oral en els dos primers anys, va ser del 95%. L1avors va 

decréixer fins a situar-se al 90%, I' any 1998-1999. El 2000-2001 va pujar fins el 91,7%, 

pero e1s següents anys va tornar a disminuir. L'últim any que es té dades el percentatge 

va ser del 82,8% d'estudiants que tenien bona comprensió oral. 
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4.5.4 Evolució de I'expressió escrita deis estudiants de les 

universitats catalanes 

Expressió escrita deis estudiants de les universitats 
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GrMic 17. Evolució de l'expressió escrita deIs estudiants de les universitats catalanes 

El percentatge d'estudiants que tenien bona comprensió escrita en la Universitat 

Pompeu Fabra va passar del 72,87% l'any 1995-1996 fíns el 82,85% el curs universitari 

1997-1998, va haver-hi un augment molt important. El percentatge d'estudiants de la 

Universitat de Lleida que tenien bona expressió escrita es va mantenir constant alllarg 

deis anys entre el 77% i el 79%, excepte el curs 1999-2000 que el percentatge era del 

83,1%. 
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4.5.5 Evolució de l'expressió oral deis estudiants de les universitats 

catalanes 

Expressió oral deis estudiants de les universitats 
catalanes 
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GrMic 18. Evolució de I'expressió oral deis estudiants de les urnversitats catalanes 

El percentatge d'estudiants que tenien bona expressió oral de la Universitat 

Pompeu Fabra va augmentar del 75,31 % de l'any 1995-1996 fins el 82,25% de l'any 

1996-1997. L' any següent el percentatge es va mantenir constant. El percentatge 

d'estudiants de la Universitat de Lleida que tenien bona expressió oral en els dos 

primers anys d'estudi, va ser del 85% i 84% respectivament. En els següents tres anys 

(1996-1999) es va mantenir constant en el 81 %. Llavors l'any 1999-2000 el percentatge 

va augmentar fins al 86% i posterionnent va decréixer els dos últims anys que es tenen 

dades, fins al 79,2%, 
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4.6 	 Comparativa del nivell de cata la deIs estudiants 


de les universitats valencianes 


4.6.1 	 Introducció 

Es compara graficament la comprensió l'expressió deIs estudiants de les 

uruversitats valencianes. 

4.6.2 	 Comparativa de la comprensió escrita deis estudiants de les 

universitats valencianes 

Comparativa de comprensió escrita de les diferents 
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Grafie 19. Comparativa de eomprensió escrita deIs estudiants en les diferents universitats 

vaIencianes 

La Uruversitat Jaume 1 és la que té el percentatge més alt d'estudiants que tenen 

n ruvelI de comprensió escrita, amb el 68,2%. El següent, en percentatge, és la 

L-ruversitat de Valencia amb el 64,91% d'estudiants i després la Universitat d'Alacant 

mb el 63,03%. La Uruversitat Jaume 1 és de les tres la que té més estudiants que tenen 

-"1nivel! regular, amb el 22,96% i la Uruversitat d' Alacant, és de les tres, la que té més 

estudiants que no saben llegir gens en catala amb el 12,99%. 
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4.6.3 Comparativa de la comprensió oral deis estudiants de les 

universitats valencianes 

Comparativa de comprensió oral de les diferents 
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Grafu: 20. Comparativa de comprensió oral deis estudiants en les diferents universitats valencianes 

La Universitat Jaume 1 és la que té més estudiants que tenen bona comprensió 

oral, amb el 83,8%, després ve la Universitat de Valencia amb el 77,42% d'estudiants. 

La Universitat d'Alacant és la que té menys estudiants que entenen bé el catahl, amb el 

72,33%. La universitat que té més estudiants que no entenen gens el catalil és la 

Universitat d'Alacant amb el 8,15%. 
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Capítol 4: Estudi del nivell de catala dels estudiants universitaris 

4.6.4 Comparativa de l'expressió escrita deIs estudiants de les 

universita ts valencianes 

Comparativa d'expressió escrita de les diferents 
universitats valencianes 
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Griúic 21. Comparativa d'expressió escrita deis estudiants en les diferents universitats 

S'observa molta heterogeneitat entre el nivell d'expressió escrita deis estudiants 

en aquestes universitats. La universitat que té més estudiants que tenen bona expressió 

escrita és la Universitat de Valencia, amb el 44,32%, que és un percentatge molt baix. 

En les tres universitats hi ha molts estudiants que tenen el nivell regular (entre el 30% i 

el 40%) d'expressió escrita en catala. La Universitat d' Alacant té el 18,95% d'estudiants 

que no saben escriure gens el catahl, és el percentatge més elevat de les tres universitats. 
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Capítol 4: Esludi del nive// de catala deIs estudianls universilaris 

4.6.5 Comparativa de l'expressió oral deIs estudiants de les 

universitats valencianes 

Comparativa d'expressió oral de les diferents 
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GrMic 22. Comparativa d'expressió oral deIs estudiants en les difereots universitats valencianes 

El nivell d' expressió oral en les tres universitats és molt heterogeni_ Les tres 

universitats tenen entre el 46% i el 51 % d' estudiants que saben parlar bé el catala. El 

percentatge d' estudiants que saben parlar regular el catala esta entre el 26% i el 31 % i 

després hi ha entre el 12% i el 14% d'estudiants que tenen poc nivell d'expressió oral. 

La universitat que té més estudiants que no saben parlar el catala és la Universitat 

d' Alacant amb el 17,06%. 
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4.7 Comparativa de l'evolució del nivell de catalil de 

les universitats valencianes 

4.7.1 	 Introducció 

Es compara I'evolució del percentatge d'estudiants que tenen bona comprensió 

escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral de les universitats valencianes 

en els últims anys. 

4.7.2 	 Evolució de la comprensió escrita deis estudiants de les 

universitats valencianes 
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Gnüic 23. Evolució de la comprensió escrita deis estudiants de les uruversitats valencianes 

El percentatge d'estudiants de la Universitat de Valencia que tenien bona 

comprensió escrita va augmentar del 64,99% I'any 1997-1998 fins el 68,41% l'any 

2000-2001. A partir d'aquest any va disminuir un 8%. La Universitat d' Alacant ha 

tingut un descens constant d'estudiants que tenen bona lectura en catala. El 1999-2000 

tenia el 76,7% d'estudiants i aquest any 2003-2004 ja només n' hi ha el 53,9%. La 

Universitat Jaume 1 va recollir dades del nivell de catala deis estudiants en dues epoques 
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i en les dues s'observa un augment d'estudiants que tenen bona comprensió escrita. La 

primera epoca va augmentar un 5% i la segona un 6%, entre aquestes dues epoques el 

percentatge d'estudiants que Ilegien bé el catala va disminuir un 19% que un descens 

molt gran. 

4.7.3 	 Evolució de la comprensió oral deis estudiants de les 


universitats valencianes 
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Grafie 24. Evolució de la eomprensió oral deis estudiants de les universitats valencianes 

El percentatge d'estudiants de la Universitat de Valencia que tenien bona 

comprensió oral va disminuir del 77,91% I'any 1999-2000 fins el 73,33% de I'any 

2002-2003. En la Universitat d' Alacant el descens va ser molt gran, I'any 1999-2000 el 

percentatge era de 84,1% i aquest any ha estat del 62,35%. La Universitat Jaume 1 ha 

recoIlit les dades en dues epoques, en la primera hi va haver un augment del 2% i en el 

segon s'ha mantingut constant. La diferencia de percentatge entre les dues epoques 

toma a ser elevat com ha succeit en la comprensió escrita. 
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4.7.4 Evolució de l'expressió escrita deis estudiants de les 

universitats valencianes 
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GrMic 25. Evolució de l'expressió escrita deis estudiants de les universitats valencianes 

El percentatge d'estudiants de la Universitat de Valencia que tenien bona 

expressió escrita es va mantenir al voItant del 46% fins el 2000-2001. A partir d'aquest 

any va disminuir fins a situar-se al 39,72% I'any 2002-2003. En la Universitat 

d' Alacant el descens va ser del 21 % des del 1999-2000 fins l'any següent. Llavors el 

següent anys el descens va ser menor i aquest any el percentatge d'estudiants que parlen 

bé el catali¡ és del 36,18%. La Universitat Jaume 1 va augmentar els estudiants amb 

bona expressió escrita, en les dues epoques que es van recollir dades. Els augments van 

ser del 5% cada en cada epoca, pero s'ha de destacar que entre els dos intervals el 

percentatge va disminuir un 14%. 
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4.7.5 Evolució de l'expressió oral deis estudianfs de les universifafs 

valencianes 

Expressió oral deis estudiants de les universitats 
valencianes 
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GrilfIc 26. Evolució de I'expressió oral deis estudiants de les universitats valencianes 

El percentatge d'estudiants de la Universitat de Valencia que tenien bona 

expressió oral ,igual com en l' expressió escrita, des del 1997-1998 fins el 2000-2001 es 

va mantenir constant. Llavors va disminuir en els següents anys fins a situar-se en el 

41,8% l'any 2002-2003. En la Universitat d'Alacant el percentatge d'estudiants amb 

bona expressió oral va disminuir molt des del 1999-2000 fins el 2000-2001 (un 19 %) i a 

partir de llavors el descens va anar disminuint. La Universitat Jaume 1 ha tingut dues 

epoques de recollida de dades i en la primera el percentatge va augmentar un 6% i en la 

segona es va mantenir constant. 
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4.8 Comparativa del nivell de catala deis joves 


universitaris i deis no universitaris 


La comparació que es dur a tenne és per veure si hi ha heterogeneitat entre el 

nivell de catala de la joventut catalana. L'objectiu és veure si hi ha diferencia, pel que fa 

el nivell de catala, entre la joventut universitaria i la joventut que esta duent a terme 

altres estudis o esta en el món laboral. Les dades que es tenen no són justament les 

d'aquests dos subgrups. Es tenen els percentatges de nivell de catala deIs joves de la 

franja de 20 a 24 anys i també es tenen els percentatges de nivell de catala deIs 

estudiants universitaris. 
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Grafic 27. Nivell de catal:'t deIs estudiants universitaris de Catalunya 
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GrMic 28. Nivell de catal:'t deis joves de Catalunya 
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La comprensió escrita és bona en el 96,63% d'estudiants universitaris i el 

88,goJó deis joves catalans d'entre 20-24 anys, per tant, la diferencia és significativa. Els 

joves estudiants universitaris saben llegir millor el catala que els joves estudiants 

d'altres estudis no universitaris. 

La comprensió oral és bona en el 97,3goJó d'estudiants universitaris i el 97,7% 

deis joves catalans d' entre 20-24 anys, per tant, no hi ha diferencia. La comprensió oral 

és homogeni en tota la joventut catalana. 

L'expressió escrita és bona en el88,38% deis estudiants universitaris i ei80,go/o 

de joves catalans d' entre 20-24 anys, per tant, la diferencia és significativa. Els joves 

universitaris saben escriure millor el catala que no pas els joves no universitaris. 

L'expressió oral és bona en el88,98% deis estudiants universitaris i el 88,2% 

de jo ves catalans d' entre 20-24 anys, per tant, no hi ha diferencia. L' expressió oral és 

homogeni en tota la joventut catalana. 
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5. Conclusions 

L' objectiu de 1 'estudi ha sigut mostrar el percentatge de docencia en catala i el 

nivell de catala deis estudiants de les universitats catalanes, valencianes i la balear. 

L'estudi de la docencia en catala s'ha fet a nivell global, per comunitats, per 

universitats, per divisions i per carreres. El percentatge de docencia en catala per totes 

les universitats és del 53,93%. En l'estudi per comunitats s'ha vist que les universitats 
1 catalanes tenen el millor percentatge de docencia en catala amb el 65,33%, seguit de la 

universitat de les Illes Balears amb el 49,48% i amb un percentatge molt inferior les 

universitats valencianes amb el 11,990/o. 

L' evo lució de la docencia en catala a les universitats és nul·la, en els últims 11 

anys. No s' observa cap variació de la docencia en catal8., hi ha hagut un estancament. 

L'estudi de la docencia de les universitats catalanes ens mostra que no hi ha cap 

patró comú. La Universitat de Barcelona ha tingut el 61,04% de docencia en catala en 

els últims anys i 1' estudi de 1' evo lució ens mostra que hi ha hagut un estancament. El 

percentatge de la Universitat Autónoma de Barcelona és bastant semblant (66,04%) i la 

seva tendencia en el temps ha estat una mica decreixent. La Universitat Politecnica de 

Catalunya té el mateix percentatge (61,4~/o) que la Universitat de Barcelona, tot i que, 

la seva tendencia en el temps ha estat decreixent. La Universitat Pompeu Fabra té el 

percentatge més gran que les tres universitats comentarles fins ara amb el 69, 796/o, la 

seva tendencia en el temps ha estat molt variable, tot i aixó, la docencia en catala a 

disminuñ. La Universitat de Girona té el percentatge més alt de docencia en catala i hi 

' ha molta diferencia respecte les altres universitats (93, 78% ). El percentatge de la 

Universitat Rovira i Virgili ha estat del65,?0/o i la seva evolució ha estat molt variable. 

La Universitat de Lleida ha tingut el 63,03% de professors que han impartit les classes 

en catala i la seva tendencia ha estat molt decreixent (a disminuil un 200/o en els últims 

anys). 

En l'estudi de docencia en catala de les universitats per províncies s'observa que 

les províncies de Barcelona (64,57%), de Tarragona (65,7%) i Lleida (63,03%) tenen un 

percentatge molt semblant. En canvi la província de Girona té el percentatge molt alt del 

93,78%. 
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El factor província s'ha vist que afectava al percentatge de docencia en catala, 

en can vi s' ha vist que el tamany de la universitat (pel que fa nombre de professors) no 

afecta a la docencia en catala. 

En l'estudi de la docencia en catala de les universitats valencianes s'observa que 

les dues universitats estudiarles (Universitat de Valencia i Universitat Jaume 1) tenen el 

mateix percentatge del14%, tot i que, les tendencies en el temps són diferents, jaque en 

la Universitat de Valencia s'ha estancat i en la Universitat Jaume 1 augmenta cada any. 

En 1' estudi de la docencia en catala per divisions s'ha vist que la que té el 

percentatge més alt de docencia en catala és la de ciencies de l'educació amb el 72,46% 

i la que té menys és la de ciencies juridiques i económiques amb el 53,26%. La 

diferencia de docencia entre les divisions és significativa, per tant, hi ha una 

h.eterogeneitat entre els professors de les diferents divisions. 

L 'estudi del nivell de catala deis estudiants s 'ha fet per comunitats 1 per 

universitats. Els estudiants de la Comunitat Autónoma de Catalunya tenen més bona 

comprensió i expressió en catala que la Comunitat Autónoma del País Valencia. La 

diferencia més gran s' observa en 1 'expressió que en les universitats catalanes esta al 

voltant del 900/o i en les universitats valencianes se situa en el 45%. La comprensió de 

les universitats catalanes és molt bo, més del 95% deis estudiants, en canvi, en les 

universitats valencianes és inferior al 800/o pel que fa la comprensió oral i inferior al 

700/o pel que fa la comprensió escrita. La universitat que té més estudiants que tenen bon 

nivell de catala és la Universitat Autónoma de Barcelona, tot i que, les altres tenen uns 

nivells semblants. La Universitat Politecnica és la que té menys nivell de catala deis 

estudiants. En la Comunitat Autónoma del País Valencia la universitat que té més bon 

nivell de catala deis estudiants és la Universitat Jaume 1 i la que en té menys és la 

Universitat d 'Alacant. 

La comparativa que s'ha fet entre el nivell de catala deis joves universitaris i 

deis no universitaris ens ha donat que el nivell de comprensió escrita i d'expressió 

escrita és diferent entre aquests dos estrats de joves, en canvi, el nivell de comprensió 

oral i d' expressió oral és el mateix en tota la joventut catalana. 
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ANNEX 1: Llista d'universitats i classificacions 

l. 1 Classificacions de les dades 

• Dades classificades per tipos de persona entrevistada: 

Estudiants 

Professors 

• Dades classificades per materia d'estudi: 

Aquesta classificació serveix per estudiar el percentatge de docencia en catala en 

les carreres de diferents tipus de materies. Cada universitat han recollit les darles per: 

l. Carreres o ensenyaments 

2. Facultats 

3. Departaments 

4. Divisions UB 

La millor manera per fer 1 'estudi per materies és utilitzant les divisions de la 

Universitat de Barcelona que són: 

Ciencies humanes i socials 

Ciencies jurídiques i económiques 

Ciencies experimentals i matematiques 

Ciencies de la salut 

Ciencies de 1' educació 

• Íodexs de les dades indicatives del nivelllingüístic deis estudiants: 

Comprensió escrita 
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ANNEX 1: Llista d 'universitats i classijicacions 

Comprensió oral 

Expressió escrita 

Expressió oral 

Aquests indicadors lingüístics ens permeten fer un estudi més profund del nivell de 

catala deis estudiants. 

• Dades classificades per anys. Des del1993-94 rms a l'actualitat. 

Les dades utilitzades per fer l'estudi van des de 1993-94 fins a l'actualitat. Es va 

escollir aquests any de partida per presentar una mostra suficientment representativa. A 

més, en els anys 90 és feia una molt bona recollida de dades i se' n pot treure molta 

informació. 

• Dades classificades per comunitats autonomes: 

Comunitat Autónoma de Catalunya 

Comunitat Autónoma de Valencia 

Comunitat Autónoma de les Illes Balears 

Aquesta classificació ens permet veure quin és l'arrelament del catala en les 

universitats de les diferents comunitats autónomes. 

11.2 Llista d'universitats 

Les universitats que s'han obtingut dades de la Comunitat Autonoma de 

Catalunya i que formen part de l'Institut Joan Lluís Vives són: 

• Universitat de Barcelona (UB) 

• Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) 

• Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) 
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• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

• Universitat de Girona (UdG) 

• Universitat de Lleida (UdL) 

• Universitat Rovira i Virgili (UR V) 

En aquesta comunitat hi ha dades de gairebé totes les universitats, excepte de la 

Universitat de Vic (UVic) i la Universitat Ramon Llull (URL). L'altra universitat que 

forma part de l'institut i que no es té en compte en l'estudi és la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) degut a que les classes són no presencials. 

Les universitats de la Comunitat Autonoma del País Valencia que formen part 

de la m ostra per fer 1 'estudi són: 

• Universitat de V al encía (UV) 

• Universitat Politecnica de Valencia (UPV) 

• Universitat d' Alacant (U A) 

• Universitat Jaume 1 de Castelló (UJI) 

En aquesta comunitat hi ha dades per cada una de les universitats que formen part 

de l'Institut Joan Lluís Vives. 

La Comunitat Autonoma de les Illes Balears només té una universitat que és 

la Universitat de les Illes Balears. 

Hi ha dues zones que es parla també catala a part de les tres comunitats 

esmentades, són el Principat d' Andorra i la zona de Perpinya. En la recollida de dades 

no s'han trobat dades ni en la Uoiversitat d' Andorra ni en la Universitat de 

Perpinya. 

• Dades per tipus de persona entrevistada: 

Les universitats que tenen dades sociolingüístiques sobre els estudiants són: 

o Universitat Autónoma de Barcelona 
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o Universitat Politecnica de Catalunya 

o Universitat Pompeu Fabra 

o Universitat de Lleida 

o Universitat de Valencia 

o Universitat de d' Alacant 

o Universitat Jaume I 

Les universitats que recullen dades sobre la llengua que utilitzen els professors 

per impartir les classes són: 

o Universitat de Barcelona 

o Universitat Autónoma de Barcelona 

o Universitat Politecnica de Catalunya 

o Universitat Pompeu Fabra 

o Universitat de Girona 

o Universitat de Rovira i Virgili 

o Universitat de Lleida 

o Universitat de Valencia 

o Universitat Jaume 1 

o Universitat de les Illes Balears 

• Dades classificades per materia en estudi: 

Les universitats que recullen dad es de docencia en catala per materies són ( els 

números representen el tipus de divisió que utilitzen: carrera, facultat, etc. 

o Universitat de Barcelona (1), (2), (3), (4) 

o Universitat Politecnica de Catalunya (2) 

o Universitat Autónoma de Barcelona (2) 
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o Universitat de Pompeu Fabra ( 1) 

o Universitat de Girona (2) 

o Universitat de Lleida (2) 

o Universitat Rovira i Virgili (2) 

o Universitat de Valencia (1), (3) 

o Universitat Politecnica de Valencia (1) 

o Universitat de les Illes Balears (1) 

l. Carreres o ensenyaments 

2. Facultats 

3. Departaments 

5. Divisions UB 
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Annex 11: Taules, fórmules i grafics del capítol 3 


11. 3.1 

Anidisi exploratoria de les dades de docencia en catala 

Es fa una amUisi exploratória de les dades per veure si s'observa alguna dada 

que sigui anómala. 

Grup 1 Grup2 Grup3 

.... ."'.. 
I 
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. 
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20 
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: . .. :: ..::... 
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90 

Dades 

Grafic 1. Diagrama deis percentatges d'ús de docencia en catahl de les universitats. Els colors 

serveixen per diferents subgrups que s'observen 

Es formen tres grups de dades entre els quals hi ha una diferencia significativa. 

En el grup 1 (color blau), les dades són percentatges de docencia en catala de les 

universitats de la Comunitat de Valencia i els percentatges estan compresos entre el 8% 

i el 20%. Els percentatges de docencia en catala del grup 2 (color vermell) ,que és on hi 

ha la majoria de les dades, provenen de totes les uruversitats catalanes excepte la 

Universitat de Girona, també hi ha els percentatges de la Uruversitat de les Illes Balears. 

Aquestes dades són bastant disperses i oscil·len entre el 50% i el 80%, excepte 

l'observació número 44 que és del 41 ,85%. Els percentatges de docencia en catala del 

grup 3 (color verd) són de la Universitat de Girona i superen el 90%. 

CaIculs de I'aplicació de pesos 

Es calcula el percentatge global de docencia en catala per totes les uruversitats 

de les quals tenim dades: 

6 



ANNEX 11: Taules, fórmules i grafics del capítol 3 

o/o docencia en catala N° professors pesos aplicats 

lJB 61,04% 4164 15,0033 

UAB 66,04% 2818 10,9859 

! 

UPC 61,42% 2247 8,1462 

L UPF 69,79% 816 3,3614 

'UdG 93,86% 804 4,4547 

' 

UdL 65,70% 690 2,6759 

URV 63,03% 974 3,6238 

uv 13,97 o/o 3106 2,5613 

un 14,17% 376 0,3145 

UIB 49,48 946 2,763 

Totals 16941 53,935 % 

Tmla l. Taula amb les variables i ds dlculs necessaris per obtenir d percentatge mig ponderat per 

a totes les univenitats, i el percentatge mig calculat 

Els resultats de la columna "pesos aplicats" de la Taula 1 es calculen a partir de 

la següent fórmula: 

m p 
Pesos aplicats = ~ j¡ ni 

Fórmula t. Fórmula perdonar el pes corresponent a cada un deis percentatges de docencia en 

catali de cada universitat, per obtenir el perttntatge global de docencia en catala 
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On Pi és el percentatge d'ús en la docencia per la uruversitat ~ la n és el 

nombre de professors per la uruversitat i, la N és el nombre total de professors i m és el 

nombre d'universitats. 

H.3.2 

Anidisi exploratória de les dades de docencia en cata la de les universitats catalanes, 

universitats valencianes per separat 

Un diagrama que representa els percentatges de docencia en catala de les diferents 

universitats de la Comunitat Autónoma catalana. 
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55 
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Catalunya 

Grafic 2. Diagrama deIs percentatges de docencia en catala de les universitats de Catalunya. Els 

diferents colors serveixen per diferenciar les dades anomales 

La gran majoria de percentatges de docencia en catala estan agrupats entre el 

58% i el 77%, pero h.i ha quatre observacions que estan significativament allunyades del 

núvol de punts. Les observacions 2 i 32 són més baixes que la majoria i són el 

percentatge de docencia en catala de la Uruversitat de Barcelona el 1996-1997 (que és 

del 51,2%) i de la Uruversitat de Lleida el 2001-2002 (que és del 53,5%). Les 

observacions 24 i 25 són moIt més aItes que la majoria i són els percentatges de 

docencia en catala de la Universitat de Girona (l'any 1994-1995 va ser del 93,78% i el 

2003-2004 és del 93,95%) . 

Es representen els percentatges de docencia en catala de les diferents 

universitats de la comunitat autónoma valenciana en un diagrama. En aquesta 

comunitat h.i ha hagut únicament la Uruversitat de Valencia i la Uruversitat Jaume 1 que 

han fet enquestes de la llengua que s'utilitza per impartir les cIasses. Llavors les 
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conclusions que es treuen de les universitats de la Comunitat Autónoma Valenciana 

faran referencia a aquestes dues universitats. 

5 
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10 
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• 
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16 
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9 
1 

19 

Grific 3. Diagrama deis pereentatges de docencia de les Universitats del País V alenci~ els colors 

serveixen per diferenciar les dades an0males 

La gran majoria de percentatges de docencia en catala estan agrupats entre el 

12% i el 16%, pero hi ha dues observacions que estan significativament allunyades del 

núvol de punts. La observació 5 és més baixa que la majoria i és el percentatge de 

docencia en catala de la Universitat Jaume 1 l'any 1994-1995 i és del 9,67%. La 

observació 9 és més alta que la majoria i és el percentatge de docencia en catala de la 

Universitat Jaume 1 el curs universitari 1998-1999. 

Cilculs de 1' aolicació de pesos 

Es calcula el percentatge de docencia en catala per les universitats catalanes: 

% docencia en catala n° professors pesos aplicats 

UB 61,04% 4164 20,33 

UAB 66,04% 2818 14,89 

UPC 60,92% 2234 10,98 

UPF 69,79% 816 4,56 

UdG 93,86% 804 6,04 
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ANNEX ll: Taules, fórmules i grajics del capítol 3 

UdL 65,70% 690 3,63 

Totals 11526 65,330% 

Taula 2. Peftelltatges i c8kuls necessaris per obtenir d pe~Untatge de docencia en catali de les 

universitats catalanes 

Es calcula el percentatge de docencia en catala per les universitats valencianes: 

% docencia en catala n° professors aplicació de pesos 

uv 13,97% 3106 12,46 
J 

un 14,17% 376 1,53 

Totals 3482 13,992% 

Taula 3. Percentatges i dlculs necessaris per obtenir el percentatge de docencia en catala de les 

universitats valencianes 

11. 3.3 

Cilcul de 1' aplicació de pesos 

La forma per calcular les ponderacions en aquest apartat és diferent, no 

s'utilitza el percentatge per a cada universitat sinó la diferencia entre dos percentatges i 

després s 'hi apliquen els pesos: 

n 

LDiW; 
V=-i=_l __ 

n 

LW; 
i=l 

Fórmula 2. Fórmula perdonar d pes corresponent a cada un de les diferencies de percentatges 

de docend.a en catala de cada univenitat 
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on V és la diferencia de percentatge de docencia en catala entre els dos periode 

D¡ és la diferencia entre el segon periode i el primer periode de la universitat i 

W¡ és el nombre de professors de la universitat i 

En la següent taula hi ha els calculs de la forma presentada i que ens serveixen 

per veure 1' evo lució de la docencia universitaria en catala: 

ter periode 2on periode Diferencia n° professors Diferencia * no 

professors 

UB 56,75% 63,90% 7,150% 4164 29772,6 
~ 

UAB 67,48% 65,08% -2,402% 2818 -6768,8 

UPC 62,40% 60,92% -1,475% 2247 -3314,3 

UPF 70,83% 68,74% -2,084% 816 -1700,5 

UdG 93,78% 93,95% 0,170% 804 136,7 

URV 66,10% 64,90% -1,200% 974 -1168,8 

UdL 66,21% 53,50% -12,710% 690 -8769,9 

Suma 12513 8186,9 

Divisió 0'65% 

Taula 4. C3Jcul de la variadó de percentatge de dottnda en ataJa entre els dos periodes. Passos 

que es porten a tenne en la Fórmula 2 

Prova d'hiOOtesi 

A partir deis percentatges de docencia en catala de cada universitats i periode, 

es fa una prova d'hipótesi de dades aparellades ( s'aparellen les dades de la mateixa 

universitat i diferent periode). 
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Dades aparellades de 20n període - ler període 

N Mitjana StDev 

20n període 7 67,29 12,69 

ler període 7 69,08 11 ,76 

Diferencia 7 -1,79 5,83 

95% I.e. de la diferencia de mitjanes: (-7,19; 3,60) 

T - Test de diferencia de mitjanes = ° ( vs no = O): T - Valor = -0,81 

P - Valor = 0,447 

TauJa 5. Prova d'hipotesi per dades apareJlades per universitats. Per veure si hi ha diferencia 

significativa entre els dos períodes 

11.3.4 

Grafics de I'evolució de la docencia en catala per cada una de les universitats 

catalanes 
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Grafic 4. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la UB 
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Evolució de la docencia en catala a la UAB 
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Grafic 5. Evolució de I'ús del cata la en la docencia a la DAB 
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Grafic 6. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la UPC 
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Evolució de la docencia en catalil a la UPF 

Grafic 7. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la UPF 

Evolució de la docencia en catalil a la U RV 

I 

;-- Io % docencia en catala I 

Grafic 8. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la URV 
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Grafic 9. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la UdL 

11. 3.6 

Prova d'hipotesi de comparació de mitjanes entre els dos grups d'universitats 

( grans i petites ) 

La hipótesi a plantejar per fer la comparació de mitjanes de percentatges de 

docencia en catalil entre les universitats petites i les universitats grans és: 

X

on Xa és la mitjana de les universitats gran s 

b és la rnitjana de les universitats petites 

En la hipótesi alternativa hi ha el que es vol demostrar, que és si hi ha diferencia 

significativa entre els dos grups. Efectuem aquesta prova d'hipótesi i els resultats són: 
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.ANNEX II: Taules, fórmules i grajics del capítol 3 

Comparació de mitjanes entre Universitats graos i Universitats petites 

Uni. graos 

Uni. petites 

N Mitjana StDev 

3 62,83 

4 73,10 

2,78 

14,1 

SEMitjana 

1,6 

7,1 

Diferencia = Universitats grans - Universitats petites 

Estimació de la diferencia: -10,26 

95% CI de la diferencia: (-33,31; 12,79) 

T-Test de la diferencia= O (vs no =0): T-Value = -1,42 P-Value = 0,251 DF = 3 

Taula 6. Comparxió de mitjanes deis peftentatges de l~ús de docencia ea catala entre onivenitats 

grans vs oniversitats petites 

' Diferencia entre el oercentatge més recent de docencia en catali i el percentatge 

~) més antic 

Les diferencies per a cada universitat entre el percentatge més antic el 

percentatge més recent, que se'n té constancia són: 

Mitjanes Universitats graos Mitjanes universitats petites 

UB 2,20 -4,97 UPF 

UAB -3,32 0,17 UdG 

UPC -3,35 3,40 URV 

-20,44 UdL 

Taula 7. Dades del dos grups de onivenitats (grao i petita) de la diferencia entre el percentatge més 

recent menys d pettentatge més antic 
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ANNEX 11: Taules, fórmules i grafics del capitol 3 

Prova d'hioOtesi de comparació de diferencies entre el oercentatge més recent i el 

•és antic 

La hipótesi a plantejar de la comparació de les diferencies entre el percentatge 

més recent i el més antic és: 

on da és la mitjana de les diferencies de les universitats grans 

db és la mitjana de les diferencies de les universitats petites 

En la hipótesi alternativa hi tenim el que volem demostrar, que és si hi ha 

diferencia significativa entre els dos grups. Efectuem aquesta prova d'hipótesi i els 

resultats són: 

Comparació de mitjanes de diferencies entre unis. graos i unís. petites 

dif. gran 

dif. petit 

N 

3 

4 

Mitjana 

-1,49 

-5,5 

StDev SE Mitjana 

3,20 1,8 

10,6 5,3 

Diferencia = Universitats grans - Universitats petits 

Estimació de la diferencia: 3,97 

95o/o CI de la diferencia: ( -13,84; 21, 78) 

T-Test de la diferencia= O (vs no=): T-Value = 0,71 P-Value = 0,529 DF = 3 

Taula 8. Companció de mitjanes de ús de docencia ea catala entft la difereacia del gmp 

Universitats graos i Universitats petites 
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ANNEX II: Taules, fórmules i grafics del capítol 3 

11. 3.7 

Grafics de l'evolució de la docencia en catala per cada una de les universitats 

valencianes 

Evolució de la docencia en catala a la UV 

15 


14,5 


14 

~ o 

13,5 


13 


12,5 


1993-1994 1995-1996 1996-1997 

Grafic 10. Evolució de la docencia en catala a la UV 
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Grafic 11. Evolució de la docencia en catala a la un 
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ANNEX 11: Taules, fórmules i grajics del capítol 3 

11.3.8 

Grafic de I'evolució de la docencia en catala per la universitat balear 

Evoluci6 de la docencia en cataléi a la UIB 

60 
;---

50 f-

- i-40 1--

~ o 30 1-- '-- Io % docencia en catalél ) 

~20 1--

'--10 1--

O 

1994-1995 1999-2000 2001-2002 

Grafic 12. Evolució de I'ús del catala en la docencia a la um 

lI. 3.9 

Universitats que recullen les dades per carreres, facultats, divisions o altres 

particions internes 

• Universitat de Barcelona 

• Universitat Autónoma de Barcelona 

• Universitat Pompeu Fabra 

• Universitat de Girona 

• Universitat Rovira i Virgili 

• Universitat de Lleida 

• Universitat de Valencia 

• Universitat de les Illes Balears 
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ANNEX TI : Taules. fórmules i grilfies del eapítol 3 

Grafic deis percentatges de docencia en cata!::' de cada una de les divisions pel 

con;unt d'universitats 

Percentatge de docencia en catala a les 5 divisions 

80 
70 +---------------===---------~ 

60+-~~---------1 

50 
40 10% docencia en catalfi I 
30 

20 

10 
O +-~~-.~--~.-~~.-~~-,~--~ 

Divisió 1 Divisió 2 Divisió 3 Divisió 4 Divisió 5 

Grafic 13. Percentatge de I'ús del catala en la docencia en les 5 divisions 

Prova d'hipotesi de comparació de percentatges de docencia en catala a les 

divisions 

on X i és la mitjana per la divisió i (tenint en compte que s' ha eliminat 

la variabilitat entre universitats ). 

La hipótesi alternativa és que almenys una parella de mitjanes SlgUl 

significativament diferents. 
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ANNEX ll: Taules, fórmules i gra.fics del capítol 3 

.Ana.li.si de la variancia 

DF SS 

Factor 4 1831,9 

Error 32 1560,5 

Total 36 3392,5 

Bivell N Mean 

Divisió-1 8 -2,674 

Divisió-2 8 -9,096 

Divisió-3 8 5,765 

Divisió-4 7 -2,949 

Divisió-5 6 11,446 

JStDev po:oderada = 6,983 

MS 

458,0 

48,8 

F p 

9,39 0,000 

Individual 95% Cis per la Dli. tjana 

Basat en la StDev po:oderada 

StDev -----+---------+---------+---------+-
7,542 (----*----} 

7,639 (----*----} 

6,360 (----*----} 

5,769 (----*----} 

7,363 (----*-----} 

-----+---------+---------+---------+-
-10 o 10 20 

Taula 9. Pmva d'hipOtesi d'igualtat de mitjanes per el percentatge de Pús de docencia en catala 

per les 5 divisimu 

D. 3.10 

Universitats que bao recoUit alguna vegada dades de docencia en catali per 

arre res 

• Universitat de Barcelona 

• Universitat Pompeu Fabra 

• Universitat de Valencia 

• Universitat de les Illes Balears 

Anatisi exploratoria deis percentatges de docencia en catali oer carreres 

Es fa un diagrama amb els percentatges de docencia en catala per carreres per 

veure si hi ha alguna observació anómala que ens pugui portar a fer un estudi erroni. 
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ANNEX ll: Taules, fórmules i grafics del capítol 3 

169 
28 
t 

o 50 

Dad es 

100 

Grific 14. Diagrama de punts de totes les dades referents a l'ús de docencia en catala per carreres 

Hi ha dues observacions que són anómales (28 i 169): 

• L~observació 28 és la carrera d'Enginyeria de Materials de la Universitat de 

Barcelon~ el curs universitari 2002-2003. En aquesta carrera totes les classes es 

van impartir en llengua castellan~ durant aquest curs. 

• L'observació 169 és la carrera d'Investigació i Tecniques de Mercat de la 

Universitat de Barcelona el curs universitari 1998-1999. Igual que ha succeit en 

la dada anómala anterior s'observa que, el curs 1998-1999, aquesta carrera es va 

impartir totalment en llengua castellana. 
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A...:x m: El volencill en l"ensenyament universitari 

Annex m: El valencia en l'ensenyament universitari 

Les dades en el projecte venen de 3 comunitats autónomes diferents, en les quals la 

situació del catala és diferent a nivelllegal. En la Comunitat Autónoma valenciana hi ha 

una situació especial del catala en 1 'ensenyament, i a continuació hi ha un petita 

' aplicació de les peculiaritats. 

• Historia 

La presencia del valencia a les universitats valencianes és una realitat que 

comen~a a adquirir consistencia a la meitat deis anys 70, coincidint amb les 

transformacions socials i polítiques d' aquella decada. D'una banda, les 

universitats es van democratitzar amb 1' accés als estudis universitaris de joves que 

provenien de totes les classes, especialment de les capes mitjanes i populars, i de 

totes les comarques del país. Els qui venien de fora de la ciutat de Valencia, 

majoritariament, encara tenien el valencia com a llengua de relació amb amics i 

desconeguts. 

En els anys 70 i primers 80, abans de l'aprovació de la Llei d'Ús, es van 

comen~ar a fer molts actes culturals (conferencies, representacions teatrals, 

congressos i publicacions, i assemblees i manifestos en els quals el valencia 

comen~ava a traure el cap a la vida universitaria). A poc a poc, alguns joves 

professors van deixar que els alumnes utilitzaren el valencia a classe i feren els 

treballs i examens en valencia. 1 es van atrevir a fer algunes assignatures en 

valencia. 

L'any 1982, amb l'aprovació de l'Estatut es reconeixia el valencia coma llengua 

oficial i, per tant, apta per a ser utilitzada en tots els iunbits de la vida pública. La 

Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia de 23 de novembre de 1983, que desplega 

els apartats referits a la llengua i 1' educació de l'Estatut, ha estat la llei més 

transcendental deis governs valencians perque ha fet possible 1 'ensenyament del 

valencia. 
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Alloex m: F1 valencia en l"ensenyament universitari 

• Itineraris 

La situació de la llengua valenciana a les universitats valencianes no és uniforme 

per a totes elles. En la universitat no hi ha línies de valencia com succeeix en 

l' ensenyament obligatori valencia. Per aquest motiu cada universitat té el seu 

criteri a l'hora de definir l'idioma per impartir les classes. 

La Universitat de Valencia té definits grups en que la docencia s'imparteix en 

valencia. La Universitat Jaume 1 les classes s'imparteixen en la llengua que tria el 

professor. La Universitat Politecnica de Valencia, el criteri aprovat és que si hi ha 

dos o més grups, un s'ha de fer en valencia si hi ha professorat capacitat i disposat 

a fer-ho, si sois hi ha un grup, l'elecció la fa el professor. la Universitat d' Alacant 

per a poder fer un grup en valencia ha d'haver -ne un altre en castella que 

compleixi el mínim d'alumnes fixat pel model de plantilla i, en teoria, les 

assignatures optatives es poden oferir en qualsevol de les dues llengües oficials. 

Un deis motius, segurament el més important, que pot explicar el baix nivell de 

valencia a les universitats és que no hi ha línies d'ensenyament en valencia al 

batxillerat a la majoria deis instituts. 
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ANNEX N: Taules, fórmules i grajics del capítol 4 

Annex IV: Taules, fórmules i grafics del capítol4 

11. 4.1 

Universitats que han reeollit dades del nivell de catali deis estudiants a Catalunya 

• Universitat Autónoma de Barcelona 

• Universitat Politecnica de Catalunya 

• Universitat Pompeu Fabra 

• Universitat de Lleida 

Anilisi exploratoria de les dades del nivell de catali de les universitats catalanes 

L 'aruüisi exploratoria, al tenir variables categóriques, consisteix en fer el 

diagrama per cada una de les categories, agafant les tres quatre variables juntes. Així 

s' observa si hi ha dad es ano males: 

Bona 

• = .. ==t . .... .... . 
Regular • uu uu • .t :.. 

i 
t 
' i 
i 
t 
t.' .::.u 

f'.t.ll·la itiiii. 

o 50 

. . ' • • • • . . -. . . . .... ..... . . .. ....................... 

100 

Grific l. Diagrama de punts deis percentatges de niveD de catali. Diagrama de cada una de les 

categories de les variables de comprensió i expressió 
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ANNEX N: Taules, fórmules i grafics del capítol 4 

Els percentatges de la categoría "bona" estan entre el 700/o i el 1 000/o i 

s'observen dos pies en el diagrama. Els percentatges que formen cada un d'aquests dos 

pies s' observa, mirant les dades, que són dos poblacions diferents. El pie que formen els 

percentatges que tenen un valor més petit representa 1 'expressió deis estudiants, i 1' altre 

pie representa la comprensió deis estudiants. En els altres dos diagrames de les 

categoríes no s' observa aquesta diferencia de poblacions. Els percentatges de la 

categoría "regular" estan entre el 00/o i el 200/o i els de la categoría "nul·la" estan entre 

el 00/o i el 7%. En el diagrama de la categoría "nul·la" hi ha una dada que sobresurt de 

les altres, aquesta observació és l'expressió escrita deis alumnes de la Universitat de 

Lleida el curs universitari 2001-2002. Aquest valor és correcte perque en els altres anys, 

la Universitat de Lleida, també tenia el percentatge bastant alt de nivell nul d'expressió 

~ta deis seus alumnes. 

Cikuls del nivell de catali en les universitats catalanes a partir del nivell de catala 

de cada una de les universitats 

La fórmula per adjudicar els pesos a cada una de les universitats és la següent: 

. p 
Pesos aphcats = -' n; 

N 

Fórmula 1. fórmula d'aplicació deis pesos 

On P ¡ és el percentatge del nivell de catala en cada una de les categoríes i 

variables, per la universitat i. La o és el nombre d' alumnes de la universitat i, i la N és 

el nombre total d' alumnes. 

A continuació hi ha la taula amb els percentatges de les diferents categoríes i 

universitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell de comprensió escrita deis 

estudiants perles universitats catalanes. 
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ANNEX IV: TIIIÚes, fórmules i grafics del capitol 4 

Boaa Regular Nul·la n° alum. P-Bona P- Regular P- Nul·la 

UAB 97,90 o/o 1,80% 0,30% 50036 49.,04% 0.,90% 0,15% 

'1JilC 95,54% 3,78% 0,68% 28993 27,73% 1,10% 0,20% 

11PF 97,23% 2,50% 0,27% 9442 9,19% 0,24% 0,02% 

UdL 93,35% 5,24% 1,41% 11421 10,67% 0,60% 0,16% 

Total 99892 96,63% 2,83% 0,54% 

Ta.la L Tala amb les variables i els cilculs necessaris per obtenir ela comprensió escrita de les 

DDiversitats catalanes 

A continuació hi ha la taula amb els percentatges de les diferents categories i 

universitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell de comprensió oral deis 

estudiants per les universitats catalanes. 

Dona Regular Nul·la n° alum. P-Bona P- Regular P- Nul·la 

UAB 98,60% 1,20% 0,20% 50036 49,39% 0,60% 0,10% 

UPC 96,36% 3,05% 0,59% 28993 27,97% 0,88% 0,17% 

UPF 97,15% 2,39% 0,46% 9442 9,19% 0,23% 0,04% 

UdL 94,89% 4,21% 0,90% 11421 10,85% 0,48% 0,10% 

Total 99892 97,39% 2,19 o/o 0,42% 

Taula 2. Taula em les variables i els c;ilculs necessaris per obtenir la comprensió oral de les 

UDiversitats catalanes 

A continuació hi ha la taula amb els percentatges de les diferents categories i 

universitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell d' expressió escrita deis 

estudiants per les universitats catalanes. 
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ANNEX N: Taules, fórmules i grafics del capítol 4 

Dona Regular Nul·la N° alm. P-Bona P- Regular P- Nul·la 

UAB 95,30% 3,80% 0,90% 50036 47,74% 1,90% 0,45% 

UPC 79,95% 18,14% 1,91% 28993 23,20% 5,26% 0,55% 

UPF 83,89% 13,69% 2,42% 9442 7,93% 1,29% 0,23% 

UdL 83,14% 11,84% 5,02% 11421 9,51% 1,35% 0,57% 

Total 99892 88,38% 9,81% 1,81% 

Taula 3. Taula amb les variables i els cilcals necessaris per obtenir l'expressió escrita de les 

universitats catalanes 

A continuació hi ha la taula amb els percentatges de les diferents categories i 

universitats i també hi ha els caiculs per trobar el nivell d'expressió oral deis 

estudiants per les universitats catalanes. 

Dona Regular Nul·la No P-Bona P- Regular P- Nul·la 

al u m. 

UAB 96,30% 3,20% 0,50% 50036 48,24% 1,60% 0,25% 

UPC 78,49% 19,62% 1,89% 28993 22,78% 5,69% 0,55% 

UPF 84,83% 14,35% 0,82% 9442 8,02% 1,36% 0,08% 

UdL 87,00% 9,58% 3,42% 11421 9,95% 1,09% 0,39% 

Total 99892 88,98% 9,75 8/o 1,27% 

Taula 4. Taula amb les variables i els catcals necessaris per obtenir l'expressió oral de les 

universitats catalanes 
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0.4.2 

Uaivenitats que han recoUit dad es del nivell de catali deis estudiants a Valencia 

• Universitat de Valencia 

• Universitat d' Alacant 

• Universitat Jaume 1 

Anilisi exploratoria de les dades del nivell de catali de les universitats valencianes 

L' analisi exploratoria consisteix en fer un diagrama per a cada una de les 

categories i agafant les quatre variables juntes. Així s' observa si hi ha dades anómales: 

Bé 

Gens 

• • .. . .. . ... . ... . 
• • • • • •• ·-. ·-. .. . .. ._. .. 

. . .... . . . . .... .. .............. .-. ....... ... 
• 

.S i ... .. . . ·===u t. t ............. ............... 
: : . 

.S u . i 
U tU# • U.S. t • ..................... 

1 1 1 
o 10 20 

1 
30 

1 
40 

1 
50 

.. • : 47 48 .. . . . . . .. ......... . .. ........ . . 

1 
60 

1 1 

1 
70 

1 
80 

1 
90 

Gri.rtc 2. Diagrama de punts deis percentatges de nivell de catal&. Diagrama de cada una de les 

categories de les variables de comprensió i expressió 

En el diagrama de la categoria "bé" s' observa que els percentatges estan molt 

dispersos, entre el 3~/o i el 95%. Hi ha dues observacions, 47 i 48 , que són 

percentatges molt elevats i que sobresurten de la resta Aquests dos percentatges són la 

comprensió oral deis estudiants de la Universitat Jaume I els anys 1997-1998 i 1998-

1999 i són semblants als altres percentatges de comprensió oral d'aquesta universitat en 

altres anys. En el diagrama de la categoria "regular'' s'observa també que els 

percentatges estan molt dispersos, entre 5% i 4 5% i pel que fa el diagrama de la 

categoria "poc" no hi ha molta variabilitat, tots els percentatges estan entre 2% i el 18%. 
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La categoria "gens'' també té poca variabilitat i els percentatges estan compresos entre 

oe/o i el 22%. 

Cikuls del nivell de catala en les universitats valencianes a partir del nivell de 

catali de cada una de les universitats 

A continuació bi ha les taules amb els percentatges de les diferents categories i 

universitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell de comprensió escrita deis 

estudiants per les universitats valencianes. 

Bé Regular Poc Gens o o alumnes 

uv 64,91% 18,52% 8,22% 8,35% 61268 

UA 63,03% 16,79% 7,19% 12,99% 34066 

un 68,20% 22,96% 5,55% 3,29% 12839 

Total 108173 

Taula 5. Pen:entatges de comprensió escrita pera cada una de les univenitats, i nombre 

d~estudiants en cada ua d~elles 

P-Bé P- Regular P-Poc P-Gens 

uv 36,76% 10,49% 4,66% 5,07% 

UA 19,85% 5,29% 2,26% 2,59% 

un 8,09% 2,73% 0,66% 0,94% 

Total 64,71% 18,50% 7,58% 8,61% 

Taula 6. Aplicadó deis pesos i peruntatges de comprensió escrita per les aniYersitats valencianes 
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A continuació hi ha les taules amb els percentatges de les diferents categories i 

universitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell de comprensió oral deis 

estudiants per les universitats valencianes. 

Bé Regular Poc Gens no alumnes 

uv 77,42% 12,69% 4,59% 5,30% 61268 

UA 72,33% 14,14% 5,38% 8,15% 34066 

un 83,80% 11,59% 2,91% 1,70% 12839 

Total 108173 

T..ta 7. Percentatges de comprensió oral pera cada ODa de les universitats, i nombre 

d'estudiants en cada una d'elles 

P-Bé P- Regular P-Poc P-Gens 

uv 43,85% 7,19% 2,60% 3,00% 

UA 22,78% 4,45% 1,69% 2,57% 

un 9,95% 1,38% 0,35% 0,20% 

Total 76,57% 13,02% 4,64% 5,77 -v. 

T-. B. Apliació deis pesos i pereentatges de comprensió escrita de les universitats valencianes 

A continuació hi ha les taules amb els percentatges de les diferents categories i 

uoiversitats i també hi ha els calculs per trobar el nivell d' expressió escrita deis 

estudiants per les universitats valencianes. 
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Bé Regular Poc Gens o o alumnes 

uv 44,31% 30,33% 12,00% 13,37% 61268 

UA 43,80% 25,40% 11,85% 18,95% 34066 

un 39,56% 40,96% 13,19% 6,29% 12839 

Total 108173 

T-.la 9. Perc:eatatges d9e:qn-essió escrita pera cada una de les universitats, i nombre d'estudiants 

en cada una d'elles 

P-Bé P- Regular P-Poc P- Gens 

uv 25,10% 17,18% 6,80% 1,51% 

UA 13,79% 8,00% 3,73% 5,91% 

un 4,70% 4,86% 1,57% 0,15% 

Total 43,59% 30,04 -y. 12,09% 14,29% 

T-. lt. Aplicadó dds pesos i peruntatges de expressió escrita de les universitats valencianes 

A continuació hi ha les taules amb els percentatges de les diferents categories i 

univenitats i també hi ha els ccllculs per trobar el nivell d' expressió oral deis 

estndjants per- les universitats valencianes. 

Dé Regular Poc Gens no alumnes 

uv 46,11% 26,42% 14,32% 13,15% 61268 

UA 44,54% 23,99% 14,41% 17,06% 34066 
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un 50,77% 31,64% 11,83% 5,76% 12839 

Total 108173 

Tallla lL ~ d'expressió oral pera cada una de les univenitats, i nombre d'estudiants en 

cada una d'elles 

P-Bé P- Regular P-Poc P-Gens 

uv 26,12% 14,96% 8,11% 7,45% 

UA 14,03% 7,55% 4,54% 5,37% 

un 6,03% 3,76% 1,40% 0,68% 

Total 46,17% 26,27% 14,05 o/o 13,50% 

T.U 12. Aplicació deis pesos i percentatges de expressió oral de les univenitats valencianes 
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