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MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 

CATALUNYA 

 

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el 

paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet 
que ha estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la Generalitat 
per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als 

col·legis de Catalunya. 
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 

del Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català. 

 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no 

declara inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha 

sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model català. 
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el 

principi de normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar 
que les dues llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català 

pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això 

signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament. 
 

A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en 
català com en castellà.  

 
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda  

 
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles 

actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la 
nostra escola. 
 

Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com 
a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de 

continuar sent un model d’èxit i cohesió social. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 

Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya. 


