
M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

17
-2

01
8

50

IV Declaració del Consell Social de la llengua Catalana  
en defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació  
a Catalunya

[L’IEC, com a membre del Consell Social de la Llengua Catalana, del qual ocupa la vice-

presidència tercera, aprova una declaració en defensa del model lingüístic i pedagògic de 

l’educació a Catalunya.]

D avant els requeriments del Ministeri d’Educació al Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya sobre presumptes delictes per «adoctrinament 

ideològic» i les declaracions del ministre d’Afers Estrangers espanyol a la cadena francesa 

CNews que falsegen la situació del castellà a les escoles públiques catalanes, el Consell 

Social de la Llengua Catalana fa la declaració següent.

Declaració

El Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya, reunit en la 

sessió del dia 16 d’octubre de 2017, manifesta una vegada més el rebuig absolut als atacs 

del Govern espanyol envers el model d’escola catalana, que és un sistema d’èxit, avalat pel 

Consell d’Europa, tant des del punt de vista educatiu com pel que fa a la cohesió social 

del país, i que garanteix el coneixement del català i el castellà de manera equivalent, com 

demostren els currículums educatius i les diferents avaluacions dels resultats acadèmics 

dels estudiants.

El Consell Social rebutja la greu i infundada acusació d’adoctrinament de l’alumnat, 

i manifesta el seu suport als professionals de l’ensenyament i al Govern de la Generalitat 

de Catalunya en les accions en defensa del model educatiu català i del seu règim lingüístic. 

El model lingüístic educatiu català, amb tres dècades de trajectòria, és una peça clau de 

cohesió de la societat catalana i del procés de normalització lingüística de Catalunya. 

L’escola catalana és un exemple de convivència democràtica, de llibertat i respecte a les 

llengües i a la diversitat lingüística.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017
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