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A l’atenció de la Sra. Irene Rigau 
Consellera d’Ensenyament 
Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Senyora, 
 
A través d’aquest escrit volem fer arribar a la seva conselleria la preocupació que els 
membres del Consell Escolar Municipal de Sabadell va mostrar a la sessió plenària del mes 
d’abril d’enguany, en relació a l’augment de les taxes per cursar estudis a les Escoles oficials 
d’idiomes.  
 
Des del Consell Escola Municipal considerem que l’augment de taxes que arriba al 55% en 
relació amb el curs actual, i que s’incrementa en el cas de repetició de curs, pot repercutir 
molt negativament en l’alumnat que podrà tenir accés.  
 
Un dels objectius de l’administració pública ha de ser facilitar la formació integral de la 
població i vetllar perquè les persones desenvolupin al màxim les seves capacitats, 
representant en molts casos un factor d’equitat davant les desigualtats socials. 
L’aprenentatge de llengües estrangeres, que és una de les línies de treball que es vol 
potenciar des de la seva conselleria, és per a molts dels alumnes que hi assisteixen una 
aposta de formació de cara al seu futur i una manera de fer front als reptes d’una societat 
cada cop més globalitzada. 
 
L’augment de taxes, tant pels cursos ordinaris com per a les repeticions, no faciliten aquest 
objectiu i posa en perill la continuïtat de molts alumnes que no podran assumir a la despesa 
que suposen les taxes. 
 
Les Escoles oficials d’idiomes representen una oferta àmplia, de qualitat, amb uns 
estàndards molt elevats d’ensenyament i que, precisament pel seu caràcter públic, han 
d’estar a l’abast d’aquelles persones que volen continuar formant-se al llarg de la vida.  
 
Per tots aquests motius, demanem a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria 
d’Ensenyament que reconsideri l’augment de taxes per als ensenyaments d’idiomes per al 
curs 2014-15 i no es faci efectiva. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Ramon Burgués i Salse 
President del Consell Escolar Municipal de Sabadell  
 
 
Sabadell, 27 de maig de 2014 


