
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNIC IPALS 
SOTASIGNANTS EN LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 14 DE DESE MBRE  DE 2012 
EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA  

ACORDS 
 
 

Primer: Manifestar el nostre rebuig i desacord a l’ esborrany de Llei Orgànica de 

Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que pretén aprovar el Ministeri 

d’Educació i que suposa un atac frontal als drets més elementals  del poble 

català. Així mateix, la corporació considera que no  és admissible que el govern 

espanyol converteixi l’ensenyament en un conflicte polític i en una nova 

agressió contra els drets dels estudiants del País Valencià, les Illes Balears i 

Pitiüses i Catalunya.   

 

Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i  al Departament 

d’Ensenyament en la defensa de les competències edu catives de Catalunya, i en 

totes aquelles actuacions que porti a terme per a d efensar el català i el model 

lingüístic de la nostra escola. Un model que ha don at resultats netament positius 

per l’ensenyament del nostre país, donant lloc a un  sistema educatiu que en cap 

cas ignora el coneixement del castellà i, per tant,  reafirmant el nostre 

convenciment que la llengua catalana és i ha de con tinuar sent la llengua 

vehicular del sistema educatiu català així com l’ei na indispensable que 

possibilita la cohesió social del nostre país.   

 

Tercer: Defensar la necessitat d’assolir un gran ac ord amb representants 

d’entitats, agents educatiu i partits polítics en l a defensa del model català 

d’ensenyament.  

 

Quart: Instar el Govern i a tota la comunitat educativa,  a continuar aplicant el 

model català d’ensenyament, que està en plena conso nància amb els principis 

educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Cata lunya i que és l’eina que 

garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el 

perfecte coneixement del català i del castellà. 

 



Cinquè: Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Pa rlamentaris del Parlament 

de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya,  al Parlament de les Illes Balears i 

Pitiüses, al Parlament Valencià, el Parlament d’Ara gó, al Ministre d'educació i 

cultura del Regne d'Espanya , al secretari general de la UNESCO i a les entitats 

municipalistes catalanes. 
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