
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari  la següent 
MOCIÓ ALTERNATIVA  a la Retirada de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa (LOMCE 274/2013) presentada pel PSIB-PSOE: 
 

Per l’educació i la llengua catalana 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Consell de Govern ha aprovat el Decret 15/2013, de dia 19 d’abril, sobre tractament integrat de les 
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, amb l’oposició de la Mesa sectorial 
d’educació, els representants dels professors, la Universitat de les Illes Balears, la Federació de 
pares i mares, el Consell escolar de les Illes Balears i milers de professors que s’hi han oposat a títol 
individual. 
 
L’Estatut declara que "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions 
són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements vertebradors de la 
Nostra identitat", per mantenir aquest postulat és necessari que el conjunt de la societat pugui 
conèixer i usar amb normalitat la llengua catalana, en sentit contrari, la limitació de l’educació en 
català que preveu el decret 15/2013, perjudica greument l’objectiu d’aconseguir que els escolars, i la 
societat en el seu conjunt, coneguin adequadament la llengua pròpia del país. 
 
El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin utilitzar correctament 
el castellà i el català al final del període d’escolarització. Aquest objectiu, que és també una obligació 
legal (article 20 de la llei de normalització lingüística), quedaria estroncat si, tal i com promou 
l’avantprojecte de llei d’educació del ministre Wert, es permetés finalitzar l’educació obligatòria a les 
Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català corresponent; com quedaria molt compromès 
si es permet que l'educació en català sigui inferior al 50% de les hores lectives, com fa el decret de 
llengües esmentat. La capacitació en llengua anglesa és imprescindible i és possible assolir-la sense 
detriment de l'ensenyament en llengua catalana. 
 
El decret de llengües prohibeix el sistema d’immersió lingüística quan ha testat la seva validesa en 
avaluacions científiques, per entitats com l’IACSE i d’altres, que constaten que l’aprenentatge 
majoritàriament en llengua pròpia possibilita una bona adquisició de les competències en llengua 
castellana, fins i tot, amb resultats millors que en altres territoris de l'Estat monolingües en castellà. 
 
L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè la compleixi 
adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nins per la llengua d’ensenyament, com preveu el 
decret 15/2013 en el primer aprenentatge, o la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres 
privats per als pares que vulguin l’educació en castellà. El 90% dels pares i mares han triat per al 
present curs l’ensenyament en català, ho han fet perquè saben que aquesta és la millor manera que 
els seus fills i filles aprenguin català, castellà i anglès al final del període d'escolarització. 
 
Per això, el grup municipal MÉS  presenta la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- L'Ajuntament de Palma considera que el sistema educatiu de les Illes Balears ha d'aportar 
competència lingüística en català, castellà i anglès, per la qual cosa, 



 
a) Insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes 
Balears. 
b) Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en l’avantprojecte de llei d’educació 
segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de català 
corresponent. 

 
2.- L'Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a garantir que el nombre 
d’assignatures impartides en llengua catalana no sigui mai inferior al 50% de les hores lectives. 
 
3.- L'Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a emprendre un 
ambiciós programa d’acollida lingüística per tal de garantir la integració lingüística dels ciutadans 
nouvinguts i fer-los partícips dels elements vertebradors de la nostra identitat. 
 
4.- L'Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a millorar l’ensenyament escolar de 
l’anglès, amb recursos i formació, sense violentar els projectes lingüístics dels centres i 
acompassant-los amb els recursos efectius a l'abast. 
 
5.- L'Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a evitar qualsevol acció que promogui 
la distinció dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la fragmentació de la 
societat en comunitats lingüístiques. 
 
6.- L’Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a abandonar l’ofensiva contra 
l’oficialitat i la unitat de la llengua catalana i l'emplaça a recuperar el consens social en matèria 
lingüística i en les propostes educatives bàsiques. 
 
 
Palma, 24 d’abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

MÉS 

Marisol Fernández Barrero 
Regidora del Grup Municipal 

MÉS 
 

 


