COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DE
CATALUNYA (AIEC) DAVANT LES MANIFESTACIONS DEL GOVERN
ESPANYOL D’ALTERAR LA CONSIDERACIÓ DEL CATALÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR I D’APRENENTATGE DEL SISTEMA EDUCATIU

Davant les manifestacions del govern espanyol de modificar el marc legal
que atorga al català la consideració de llengua vehicular i d’aprenentatge
del sistema educatiu, manifestem que la llengua catalana ha de mantenir
la funció de llengua de referència si volem que l’educació sigui
veritablement un element de cohesió social i cultural, i garanteixi la
igualtat d’oportunitats.
En aquest sentit recordem que:
1. La Llei d’educació de Catalunya atorga al català la consideració de
llengua vehicular i d’aprenentatge. En conseqüència, les activitats
educatives, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats
d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han
d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de
llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i atenent al que
estableixin els projectes lingüístics dels centres.
2. Cada centre, com a part del seu projecte educatiu i en l’exercici de la
seva autonomia, disposa d’un projecte lingüístic que ha d’emmarcar el
tractament de les llengües de manera adequada a la seva realitat
sociolingüística. Així es garanteix el ple domini de les llengües oficials
en finalitzar l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu
comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de
les llengües.
3. Els equips de mestres i professors, assumint el bagatge de la tradició
educativa de la societat catalana, duen a terme amb gran
professionalitat la consolidació de les línies prioritàries del nostre
sistema educatiu: la innovació pedagògica, el plantejament
competencial del currículum, els canvis en els processos
d’ensenyament aprenentatge i la vertebració de la llengua catalana
com a llengua vehicular en un marc plurilingüe, adequant-la al llarg
dels anys a les noves realitats sociolingüístiques de la nostra societat.
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