
La motivació d’aquest escrit és la de donar suport al pla educatiu actual de la nostra 
escola Josep Guinovart i al català com a llengua vehicular de l’educació dels nostres 
infants. Nosaltres com a famílies vàrem escollir aquest pla educatiu, decisió que ara 
reafirmem. Ens agradaria convidar a la reflexió davant la proposta d’elaboració d’un 
nou projecte lingüístic i del que això suposaria per a la nostra escola. Som moltes 
les famílies que no estem d’acord i malauradament sabem que encara que la petició 
sorgeix unilateralment d’un col·lectiu ens afectat a tots com a comunitat educativa.

La implantació de l’anglès

Ens agradaria fer coneixedores a totes les famílies, que l’escola Josep Guinovart apos-
ta per l’anglès de totes totes i que els docents de la nostra escola estan fent un esforç 
per incrementar la quantitat de l’ús de la llengua estrangera tal com es va comunicar a 
cada classe a l’inici de curs. S’ha de tenir present que òbviament és un procés laboriós 
i que s’està implementant a poc a poc.
 
Comunitat educativa

Nosaltres creiem en una comunitat educativa, per tant la comunicació i vincle amb la 
nostra escola és de vital importància per a no trencar aquest bon funcionament. No 
creiem pertinent que un canvi en el pla lingüístic d’aquest caire, es tracti dins l’espai 
escolar, un espai preparat per l’estudi no per la política. 
 
El projecte educatiu del nostre centre

Nosaltres com a pares hem escollit aquest centre perquè creiem amb fermesa amb 
el projecte educatiu que té. Els projectes educatius són fruit d’anys i anys de feina on 
intervenen molts professionals del sector educatiu i el nostre paper aquí només és el 
d’escollir l’escola i per tant el projecte educatiu que més ens convingui. No és a les 
nostres mans modificar aquest projecte.
 
L’actualitat

Siguem conscients del moment que vivim, aquests darrers anys han estat una con-
tínua lluita per evitar el tancament de la nostra escola i tot i així ara per ara només 
tenim una línia de P-3. Fer aquest tipus d’intervencions i pressions a la nostra escola, 
no ens beneficia en res davant d’ensenyament, al contrari. Formem part d’un sistema 
educatiu i no en podem sortir. No formar part de l’establert per la generalitat només 
ens pot dur mals de cap.

Lleis 

El decret 119 de 2015 especifica clarament que l’estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya establir els plans d’estudi de 
l’educació obligatòria, incloent-hi l’ordenació curricular. El català és la llengua pròpia 
de Catalunya i és la llengua vehicular i d’aprenentatge al nostre sistema educatiu.



Aquest decret també diu que els alumnes no poden ser separats en centres ni grups 
d’aula diferents a raó de la seva llengua habitual, el que sí que es contempla és que 
els pares nouvinguts puguin instar al moment de la matrícula i segons els que esta-
bleixi el departament d’ensenyament, que els seus fills rebin un suport per introduir 
la llengua.
 
La Llei d’educació desenvolupa també el règim lingüístic derivat de l’Estat, a l’article 
143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
llengua pròpia, per tant pot determinar el règim lingüístic del sistema educatiu amb 
la finalitat de garantir la normalització lingüística del català. Es garanteix a tota la 
població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el 
compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el 
català i el castellà.

Així mateix l’article 10 de la LEC “Dret i deure de conèixer les llengües oficials” diu 
que: els currículums han de garantir el ple domini de les llengües catalana i castellana 
en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el marc europeu comú de referèn-
cia per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.
També cal fer referència a la paralització per part del senat de la llei d’educació LOMCE, 
la llei que està desmuntant la immersió lingüística del català.
Lleis que acompleix la nostra escola evidentment.

La immersió lingüística, definició

La immersió lingüística: es posa en contacte l’aprenent durant moltes hores de la jor-
nada amb la llengua que es vol dominar, encara que no estigui a la comunitat que la 
té com a llengua materna. A l’escola catalana la immersió lingüística s’ha esdevingut 
pel fet de convertir el català en llengua vehicular de l’ensenyament, de forma que la 
majoria de matèries s’imparteixen en aquest idioma. Aquesta immersió garanteix un 
coneixement suficient del català encara que els alumnes parlin altres idiomes fora de 
l’escola.

Així doncs la immersió lingüística del català té com a finalitat aconseguir que tots els 
alumnes del nostre sistema educatiu, sigui quina sigui la seva procedència, puguin 
gaudir d’un domini del català i per tant aconsegueixin acomplir sense problemes l’ar-
ticle 10 de la LEC, abans esmentat.

Castelldefels 2 de maig de 2016
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