
NOTA INFORMATIVA: IMPACTE DE LA REFORMA DEL COL·LEGI SOBRE
L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ

A la reentrada  de 2016, es posa en plaça una doble reforma, refundació dels 
programes i reforma dels ensenyaments. Aquesta reforma té per objectiu 
anunciat reduir «la fractura escolar», però es tradueix en un augment de les 
desigualtats entre els  col·legis  i una pèrdua d’hores, tant per les assignatures 
troncals com pels ensenyaments d’opció.

Pel que fa al català, el Ministeri de l’Educació Nacional ha assegurat que la 
Reforma no tindria efectes negatius sobre les seccions bilingües (segons la 
circular 2001-166 relativa a les llengües regionals). Ara bé, el rectorat de 
Montpeller no dóna la partida pressupostària necessària als establiments perquè 
puguin mantenir el nombre d’hores, ja que els alumnes bilingües (aquells que 
han seguit l’ensenyament del català des de la maternal) passen de 3 hores a 2 
hores setmanals.

Pel que fa a l’opció del català oberta a tots els alumnes, quan el català és 
ensenyat a l’escola primària, els col·legis haurien de proposar-ne la continuïtat. 
Ara bé, serà suprimida a Illa, a Elna, i després en altres col·legis. Més d’un 
establiment es nega a oferir l’estatut de llengua de continuïtat al nivell de sisena.

Aquesta tendència general tindrà moltes conseqüències negatives sobre 
l’ensenyament del català :

 La disminució del nombre d’alumnes que poden escollir el català com a 
ensenyament complementari i, per tant, la pèrdua de l’oportunitat de 
descobrir la llengua i la cultura regional.

 Un empobriment de l’ensenyament del català.
 Una amenaça pels projectes existents.

La situació és preocupant. És per això que el col·lectiu de professors i professores
de català vol manifestar el seu desacord mostrant les incoherències entre els 
textos i els mitjans atribuïts als establiments, entre el que ha estat previst pel 
Ministeri i el que el Rectorat ha previst per a la reentrada 2016.

És necessari actuar ràpidament si volem reduir les desigualtats en lloc 
d’amplificar-les, si volem evitar una concurrència entres les diferents 
assignatures i el desmantellament de l’Escola Pública, per l’interès de tots i totes.
Els professors i professores de català, com a col·lectiu, participaran a la 
manifestació de dimarts, 26 de gener, a fi de demanar una reforma més justa, 
més coherent i que garanteixi l'ensenyament del català i la seva promoció tal i 
com ho preconitza la ministra.


