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Salutació, 
 
Els ciutadans de les Illes Balears, les famílies que enguany han procedit a inscriure els seus fills 
a l’escola, en una clara majoria han optat per a un ensenyament en llengua catalana. Solament 
pels volts d’un 7% de les famílies han demanat ensenyament en llengua castellana, potser per 
inseguretat i mala informació. És molt probable que una volta incorporats a l’escola s’esvaeixin 
els seus temors i, com ja va passar a Catalunya, acabin demanat que els seus fills no quedin 
apartats dels altres companys i puguin aprendre la llengua catalana sens perjudici de la llengua 
castellana que ja usen a casa seua.  
 
Aquest seny de la majoria de famílies ha estat per a nosaltres una notícia esperançadora. La 
ciutadania està entenent que l’opció per la llengua catalana, que durant anys va ser apartada i 
prohibida a l’escola, és la millor opció per a un desenvolupament integral dels infants i 
particularment per a la seva competència en diverses llengües en una societat on amb una sola 
llengua hom veu molt limitades les seves possibilitats, Això sembla particularment necessari avui 
a les Illes Balears on s’apleguen comunitats de ciutadans de diverses procedències amb  
diverses llengües familiars. Sense renunciar a aquestes, tots necessiten tenir un domini suficient 
de la llengua catalana i tenen un coneixement bàsic de la llengua castellana àmpliament estès als 
mitjans de comunicació.. 
 
Separar els alumnes per la llengua, impedir-los que de ben petits aprenguin dues llengües 
presents i parlades, és privar-los d’una oportunitat necessària a l’entorn on viuen. Particularment 
cal que l’escola pugui ensenyar aquella llengua pròpia del territori que no els pot ensenyar la 
família per tal que esdevinguin ciutadans amb totes les competències necessàries. 
 
La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ens vàrem pronunciar 
amb la  declaració en relació amb les bases científiques, pedagògiques i socials de l’escola 
catalana i la immersió lingüística. http://scp.iec.cat  i properament a  http://blocs.iec.cat/scp/ . 
  
És una declaració per a donar a conèixer als ciutadans, amb independència de les opcions 
polítiques i de les interpretacions jurídiques, la consistència  científica d’un model d’ensenyament 
de la llengua que ha de beneficiar tothom.  Us l’adjuntem i us suggerim que li doneu difusió per 
tal que arribi a coneixement de cada família. 
 
Amb la present comunicació expressem el nostre reconeixement a una ciutadania que ha donat 
prova clara de maduresa.  Així mateix us oferim la nostra col·laboració en allò que pugui 
contribuir a l’educació dels infants i a la cultura dels ciutadans. 
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