
El passat 19 d'abril de 2013 es va aprovar al Parlament de les Illes Balears el Decret de Tractament integrat de 
llengües (TIL) que obliga els centres educatius de primària i secundària a refer el Projecte lingüístic de centre 
(PLC) per al curs que ve. En aquest sentit, la Plataforma en defensa de l'escola pública, formada per pares 
i mares, docents i alumnes, considera  que és  antipedagògic i injustificat elaborar  un nou projecte lingüístic 
d'acord amb la normativa recentment aprovada.

MOTIUS 

1. ABSÈNCIA   DEL MÍNIM RIGOR EXIGIBLE  
1.1  Perquè el  Decret  anterior  (Decret  de mínims)  i  ara  derogat  ja  recollia  que  “els  alumnes,  en acabar 
l’educació obligatòria, han d’assolir prou competència lingüística i comunicativa en les dues llengües oficials i 
en una llengua estrangera, prioritàriament l’anglès.” En aquest sentit,  no hi ha cap motivació fonamentada ni 
avaluació negativa que justifiqui la necessitat d'un canvi normatiu.

1.2 Perquè malgrat la inexistència d'una avaluació seriosa que pogués justificar el canvi normatiu, sí se sap 
que  el  decret  derogat  (Decret  de mínims),  nascut  d'un acord  entre  tots  els  partits  polítics  i  la  comunitat 
educativa, garantia que els alumnes acabessin  l'ESO sent competents en les dues llengües oficials.  Així  ho 
demostren  els  resultats  de  les  proves  publicats  per  la  Conselleria  d'Educació  en  relació  a les  proves 
realitzades  pels  alumnes  de 2n  i  4t  d'ESO  en  els  darrers  anys.  Per  tant,  la  reducció  d'hores 
d'ensenyament-aprenentatge  en  català  suposarà  realment  un  coneixement  desigual  d'ambdues  llengües 
oficials  i  un  retrocés  en  el  procés  de  normalització  de  la  llengua  catalana  en  l'àmbit  educatiu  i, 
consegüentment, en l'àmbit social. 

1.3 Perquè la Conselleria d'Educació, en contra del que va publicar en una resolució del maig del 2012, no ha 
esperat  a  obtenir  i  valorar  els  resultats dels  centres  que  es  van  adscriure  al  Pla  Pilot  d'Ensenyament 
Plurilingüe i que havien de servir per valorar si el trilingüisme s'havia d'estendre i com a la resta de centres de 
les Illes Balears. Per què tanta pressa? 

2. DESPREOCUPACIÓ ABSOLUTA PER   LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT  
2.1 Perquè ensenyar a través d'una llengua (l'anglesa) que ni el professorat ni l'alumne dominen és un clar 
indici de la pèrdua de qualitat  en l'ensenyament  i de l'augment del fracàs escolar,  especialment si tenim en 
compte els  alumnes amb dificultats d'aprenentatge.  Sense la comprensió mútua entre  professor i  alumne 
l'aprenentatge no és possible.

2.2 Perquè emprar  l'anglès  únicament  com a  llengua  d'ensenyament-aprenentatge  no  garanteix  que  els 
nostres alumnes acabin sent més competents en aquesta llengua. Una llengua s'aprèn quan és necessària per 
a  la comunicació; per  tant,  és evident que  s'hauria d'apostar per una  metodologia  basada en uns  recursos 
humans i econòmics  actualment inexistents i que tampoc es contemplen en el  nou Decret (més professorat 
per a fer desdoblaments i reduir les ràtios, professorat qualificat en la matèria i competent en l'idioma amb què 
ha d'ensenyar...).

3. IMPROVI  SA  CIÓ IRRESPONSABLE  
3.1 Perquè fins dia 9 de maig de 2013, vint dies després de l'aprovació del Decret de Tractament integrat de 
llengües, la Conselleria d'Educació no ha donat a conèixer les instruccions amb què s'han de basar els centres 
per elaborar el nou projecte lingüístic ni el calendari d'actuacions i terminis. Amb tot, abans de dia 20 de juny 
(data límit), el Consell Escolar de cada centre  haurà d'haver aprovat el  seu propi projecte per després  ser 
presentat a  la  Direcció  General  d'Ordenació,  Innovació  i  Formació  Professional.  És  clar,  per  tant,  que la 
Conselleria no ha tingut en compte la complexitat que suposa la redacció d'un nou projecte lingüístic en tan 
poc temps, sense els recursos necessaris i a final de curs.

3.2 Perquè no existeix cap estudi sobre la disponibilitat de professorat capacitat per a la implantació de la 
llengua estrangera  com a llengua d'ensenyament-aprenentatge.  De fet,  per esmenar l'òbvia  i  escandalosa 
manca de professors amb la titulació necessària, el nou decret ja contempla la possibilitat que la presència de 
l'anglès sigui purament testimonial, d'aquí que es permeti als centres elaborar un projecte lingüístic trilingüe 
alternatiu. I encara és més, també contempla l'opció de no aplicar el model trilingüe, és a dir, que les llengües 
d'ensenyament-aprenentatge siguin  només  el castellà i  el català,  la qual cosa suposa un augment d'hores 
d'ensenyament en castellà que va en detriment de l'esforç que des de les aules s'ha fet i s'està fent en relació 
a la normalització de la llengua catalana. 



                                                                      PROPOSTES

Per  tots  aquests  motius, i  també  per  manifestar  la  nostra  disconformitat  amb  el  fet  que  la  Conselleria 
d'Educació hagi aprovat un decret d'aquesta rellevància d'esquenes a la comunitat educativa, la Plataforma 
en defensa de l'escola pública proposa:

1. Que com a docents, no participem en l'elaboració d'un projecte lingüístic ajustat al que preveu el Decret de 
Tractament integrat de llengües per defecte i amb caràcter general.

2.  Què  els  equips  directius  dels  centres  docents,  en  coherència  amb  el  que  han  argumentat davant  la 
Conselleria, i per imperatiu legal, presentin un projecte lingüístic que es sostengui en l'article 20 del Decret de 
Tractament integrat de llengües, per tal de minimitzar-ne l'impacte negatiu, tant en la qualitat de l'ensenyament 
com a nivell sociolingüístic.

3.  Que els pares  i  mares, com a part  imprescindible de la comunitat  educativa,  donin suport  a qualsevol 
mesura que suposi la paralització o la minimització de l'aplicació del nou Decret.  I és que els pares i mares 
integrants  de la Plataforma  en defensa de l'escola pública  consideren que  els  seus fills  no han de fer de 
conillets d'índies d'experiments lingüístics  sense cap mena de planificació pedagògica.  Preocupa  el fracàs 
escolar i  precisament per això, l'aplicació d'aquest decret, sense les mesures financeres i metodològiques 
d'acompanyament  necessàries,  agreujarà  el  problema. Per  tant,  si  el  que  es  vol  aconseguir  és  que  els 
estudiants siguin competents en les tres llengües,  s'ha d'exigir una política seriosa, solvent des del punt de 
vista pedagògic, i no posar pals a les rodes a l'organització dels centres.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA


