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POSICIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SABA DELL 
DAVANT LA PROPOSTA DE LEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA  DE LA 
QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) 
 
 
L’avantprojecte de llei d’Educació presentat pel ministre d’Educació, Cultura i 
Esport, Sr. Wert, inclou elements de regulació del sistema educatiu que 
posen en perill el model d’escola catalana. 
 
Tal i com defensa la comunitat educativa catalana, el model d’immersió 
lingüística que s’aplica als centres educatius catalans des de fa ... anys, ha 
donat uns resultats satisfactoris en l’aprenentatge, tant de la llengua catalana 
com de la castellana al final de l’escolaritat obligatòria. D’altra banda, aquest 
model ha garantit a tothom la igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge de les 
llengües oficials de Catalunya i  ha permès avançar en la cohesió social.  
 
La proposta de nova llei introdueix elements claus que suposen el 
desmantellament d’aquest model i la no garantia del ple domini de les dues 
llengües per part de tot l’alumnat. Aquests elements són: 
 

• La consideració del català, només com a matèria d’especialitat.  Això 
suposa relegar el català a la quarta llengua i reduir de forma 
significativa la presència del català a les aules.  

 
• Un alumne podrà obtenir el títol d’ESO o batxillerat sense examinar-se 

de llengua catalana. L’examen de revàlida que hauran de passar els 
alumnes per obtenir el títol corresponent preveu examinar-se només 
d’una matèria entre les d’especialitat, i aquesta no obligatòriament ha 
de ser el català. 

 
• Les proves d’expressió en les competències bàsiques de primària i 

secundària es realitzaran en la llengua materna de l’alumne. Aquesta 
proposta revela un desconeixement de la realitat social de país. 

 
 
Davant d’aquesta situació d’atac al model d’escola catalana, des del Consell 
Escolar Municipal reiterem en el nostre suport al Manifest de SomEscola (al 
qual ens vàrem adherir al plenari de febrer del 2011) i donem recolzament a 
les convocatòries que des d’aquesta entitat es portin a terme en relació a la 
defensa del model d’escola catalana. 
 
 
Sabadell, 11 de desembre de 2012   


