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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL TRILINGÜÍSME EN L’EDUCACIÓ 

(Tram. 302-00070/12) 

 

1. Instar el Govern de la Generalitat a presentar en el Parlament de Catalunya 

un projecte de llei de modificació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè 

l’espanyol i l’anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el  català i amb 

l’aranès a l’Aran. 

2. Garantir a les famílies el dret reconegut per la Llei 7/1983 de Normalització 

Lingüística i la Llei 1/1998 de Política Lingüística de triar la llengua oficial de 

primera escolarització dels seus fills, habilitant per a això un procediment 

objectiu, transparent i eficaç. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

3. Garantir la protecció de dades privades i acadèmiques dels alumnes i les 

seves famílies —tal i com fixen les darreres sentències dels tribunals— per evitar 

casos d’assetjament com els que s’han produït fins ara. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC, 

CUP i diputada no adscrita) i 8 abstencions (CatECP i un diputat d’ERC) 

4. Organitzar classes de reforç d’anglès per als alumnes d’educació primària 

durant el mes de juliol, de manera gratuïta. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra (JxCat, ERC, 

CUP i diputada no adscrita) i 7 abstencions (CatECP) 

5. Millorar la formació permanent presencial destinada a aprofundir les 

competències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació infantil i 

primària com de secundària. 

6. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat. 

7. Establir un pla d’intercanvis i d’estades a països de parla anglesa tant del 

professorat com de l’alumnat. 

8. Facilitar als centres del Servei d’Educació de Catalunya la possibilitat de 

disposar d’auxiliars de conversa. 

S’accepta l’esmena de modificació número 7 del  Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya i del GP Republicà 

9. Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de 

l’anglès i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els 

mitjans públics de Catalunya. 
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10. Garantir una oferta de places adequada en les diferents Escoles Oficials 

d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes 

d’aquests ensenyaments de règim especial per millorar-ne l’accés. 

S’accepta l’esmena de modificació número 8 del  Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya i del GP Republicà 

Aprovats: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

 

 


