
 
 

 

Centre cultural la Misericòrdia. Plaça de l’Hospital, 4 07012 Palma Tl:971219627/ Fax: 971219620 

correu-e:consellescolar@conselldemallorca.net 

Martí March i Cerdà 
Conseller d’Educació, Universitat i Recerca 
C/ del Ter, 16 
07009 Palma 
 
Benvolgut sr., 
 
El Consell Escolar de Mallorca, reunint en sessió plenària dia 20 de febrer de 2020, 
constata: 
 

� Que l’alumnat d’ensenyament primari finalitza els estudis sense un 
coneixement suficient de la llengua catalana, tal com ho demostra l’Avaluació 
de Diagnòstic de 6è d’Educació Primària 2017-2018 de l’Institut d’Avaluació 
de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), segons la qual el 45,3% dels 
alumnes tenen un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català. 

 
� Que segons dades de l’Universitat de les Illes Balears, només un 77,5% de 

les proves de selectivitat de 2019 s’han de fet en català, és a dir, 1,5 punts 
menys que l’any passat i 5,1 menys que el 2014. 

 
� Que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura 

Catalanes per manca d’aspirants. 
 
Davant aquestes dades, que indiquen un clar retrocés de la llengua pròpia de 
Mallorca a l’ensenyament obligatori i post-obligatori, acorda per 21 vots a favor i 2 
vots en contra, instar a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a prendre les 
següents mesures: 
 

� Primer: Fer un diagnòstic de la realitat de l’ensenyament en català a les 
aules. 

 
� Segon: Verificar el compliment en els centres educatius del Decret 92/1997, 

de 4 d e juliol, que regula l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de 
les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears. 

 
� Tercer: Establir actuacions específiques per preparar els docents per a 

l’ensenyament en català amb l’alumnat no catalanoparlant, tant dins la 
formació universitària dirigida a l’ensenyament com en la formació 
permanent. 

 
� Quart: Promoure i incentivar la matrícula al grau de Filologia Catalana i a 

altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura 
Catalanes. 

 
� Cinquè: Recuperar el Servei d’Ensenyament del català. 

 
� Sisè: Fer campanyes de promoció d’ús de la llengua catalana a la societat en 

general 
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