
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA , I DE REBUIG A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT 

DE L'EDUCACIÓ 
 
Atès que, el ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha 
donat a conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la 
qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu 
català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model 
d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.  
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i 
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues 
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
  
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del 
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, 
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els 
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar 
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació 
efectuades.  
 
Atès que, l’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat 
uniformitzadora del govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi 
trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un 
menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats 
que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social 
catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim 
possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti 
aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu 
que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya.   
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 

Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació 
del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta 
contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats 
per a tot l’alumnat.  
 
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en 
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model 
lingüístic de la nostra escola.  



 
Tercer: manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, 
un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 
30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.  
 
Quart: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se 
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement 
del català i del castellà. 
 
Cinquè: manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària 
a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i 
d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes 
per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu 
del país.  
 
Sisè: fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat 
 
 
 


