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Eva Granados Caliano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Crup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 1 64 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re

solució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en llengua
anglesa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb
el text següent:

Exposició de motius

La millora del nivell competencial d'anglès o d'una llengua estrangera hauria
de ser una prioritat pel Govern de la Generalitat, una estratègia de país que
hauria de perseguir el reforçament de l'ensenyament d'aquesta llengua a tots
els centres educatius de Catalunya i afavorir la formació al llarg de tota la vida.
En la societat globalitzada i interconnectada d'avui, tenir un bon domini d'una
llengua estrangera, preferentment l'anglès, ofereix oportunitats tant formati
ves, com laborals o d'accés, així com de mobilitat. Ara bé, l'ensenyament obli
gatori encara no permet un domini de l'anglès al final de la ESO. Tant és així
que les famílies, en la mesura de les seves possibilitats, hi dediquen grans es
forços privats i temps fora de l'horari lectiu, pagant-se classes extraescolars o
cursos d'estiu a l'estranger. No obstant, encara hi ha moltes persones que
n'estan

al

marge,

i

privar-Ies

d'aquesta

competència

suposa

privar

d'oportunitats de formació, d'accés i d'inserció i promoció laboral.
Per això és imprescindible que els poders públics treballin per acabar amb la
bretxa existent pel que fa al domini de l'anglès entre l'alumnat segons origen
socioeconomic, encara massa important.
En les proves de competències bàsiques de quart d'ESO de l'any 2015, realit
zades atots els alumnes catalans de 15 anys, els adolescents d'escoles situa
des en zones riques van obtenir una nota mitjana de 8 en anglès, mentre els
de barris de rendes inferiors es van quedar amb menys d'un 6, bàsicament per
la possibilitat dels primers de pagar-se classes extraescolars o cursos d'estiu a
l'estranger.
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Igualment, als centres d'alta complexitat, més d'un 38% dels alumnes de la
promoció de 2015 no tenen el domini bàsic d'aquesta llengua estrangera,
q u a n l ' o b j e c t i u f i x a t p e r l a UE p e r al 2 0 2 0 és q u e l a t a x a s i g u i n o m é s d e l 1 5%.
D'altra banda, segons dades publicades, no arriben a 20.000 els docents cata
lans (dels 72.000 que treballen en escoles i instituts públics) que tenen un ni
vell suficient d'anglès per impartir classes en aquest idioma. I només la meitat
de centres educatius a Catalunya utilitzen l'anglès per impartir classes. Per ai
xò és imprescindible incrementar i millorar oferta pública de formació perma
nent del professorat, especialment la presencial, molt minvada des de 2010
arran de les retallades en aquesta partida importantíssima.
Pel que fa a l'ensenyament no lectiu, les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són
ensenyaments de règim especial i no obligatoris on manquen encara places
disponibles en les llengües,més sol·licitades com l'anglès. Concretament, en
les EOI del Consorci d'Educació de Barcelona o del Vallès Occidental, només un
32% de les sol·licituds són ateses en primera opció en el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes. I, des de 2010, els increments de taxes d'entre el
50 i el 180% en alguns casos han limitat igualment les possibilitats d'accés a
aquestes EOI de les famílies de rendes més baixes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurillngüisme aprovat al
2013, i promoure que els centres del Servei d'Educació de Catalunya
imparteixin uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en
anglès des de primària fins al batxillerat, passant pels cicles formatius,
habilitant els recursos a tal efecte.
2. Reforçar la formació inicial del professorat en matèria d'anglès, i millo
rar la formació permanent específica destinada a reforçar les competèn
cies lingüístiques en llengua estrangera del professorat tant d'educació
infantil i primària com de secundària, sobretot dels que estan cridats a
impartir matèries no lingüístiques en aquesta llengua, i incrementar-ne
la oferta pública, especialment presencial, així com la seva coordinació.
Tropvsra do resolució
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3. Augmentar la dotació de professorat d'anglès per reduir les ratios a les
classes d'aquesta matèria o fomentar els desdoblaments així com eís
agrupaments per nivell lingüístic.
4. Fomentar els programes de suport a la certificació del coneixement de
llengües estrangeres en diversos ensenyaments, incloent els cicles for
matius, a través d'organismes col • laboradors com les EOI.
5. Promoure els intercanvis i estades a l'estranger tant del professorat com
de l'alumnat dels centres educatius catalans, posant a disposició els re
cursos necessaris per a ajuts a l'estudi a l'estranger per tal de millorarne l'accés, i facilitar i difondre la informació sobre els programes i les
oportunitats que ofereix la UE en aquest sentit, 1 fomentar la participa
ció en aquests i el seu aprofitament.
5. Garantir un increment de les places disponibles en les Escoles Oficials
d'Idiomes de Catalunya que en manquin, sobretot en les llengües més
sol·licitades -com és l'anglès-, així com la suficiència d'ajuts d'aquests
ensenyaments de règim especial i no obligatoris, per millorar-ne l'accés.
7. Fomentar l'emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitu
lada en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavorei
xin l'aprenentatge de l'anglès.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8

Eva Granados Gaiiano
Portaveu del GP PSC-Units
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Esther Niubó Cidoncha
Diputada del GP PSC-Units
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