
Benvolgut/da director/a, 

El Tribunal Suprem no ha admès el recurs de cassació que havia presentat el 

Departament d’Educació davant la darrera sentència del TSJC, que imposava 

un 25% de castellà a les aules de tots els centres educatius de Catalunya. 

Aquesta sentència és un greu atac als fonaments del model d’escola catalana, 

fet des d’un tribunal allunyat i desconeixedor de la realitat sociolingüística dels 

centres educatius.  

L’aprenentatge de les llengües no va de percentatges, i menys en un moment 

de transformació educativa i pedagògica com el que esteu vivint. Que sigui un 

jutge qui determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que cal per 

aprendre una llengua és una anomalia i representa un menyspreu als 

professionals de l’educació. 

Vull transmetre un missatge d’agraïment per la tasca que esteu realitzant des 

dels centres educatius i també un missatge de tranquil·litat. Us demano que  

feu arribar aquest agraïment i suport també a tot el professorat. Tenim plena 

confiança en vosaltres i volem que seguiu treballant exactament com ho heu fet 

fins ara. No heu de fer cap canvi en els vostres projectes lingüístics per motiu 

de la sentència. El Departament d’Educació està i estarà sempre al vostre 

costat, donant empara a la vostra vocació de servidors públics i a la implicació 

que heu demostrat fins ara. En aquesta línia, potenciarem les eines 

lingüístiques que teniu al vostre abast a partir del pla de promoció de la llengua 

que hem anunciat les darreres setmanes. 

El nostre model d’escola és el de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), una 

llei que compta amb un amplíssim consens social i està recolzada per una 

àmplia majoria parlamentaria. Un model d’escola on el català ha estat, és, i 

serà una eina fonamental d’igualtat d’oportunitats, d’equitat i de cohesió social 

per a tot l’alumnat. Un model, construït sobre les bases d’un amplíssim consens 

social, pedagògic i polític, que garanteix que en finalitzar l’etapa obligatòria tot 

l’alumnat assoleix els aprenentatges del català i del castellà. 

Això no va de percentatges. Va de pedagogia. L’escola a Catalunya, en català. 



Moltes gràcies. 

Josep Gonzàlez-Cambray 

Conseller d’Educació


