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RECULL DE NOTÍCIES  
 

17 de juny de 2010 Acte commemoratiu dels 30 anys d’Escola d’Estiu 
 
L’acte inaugural, commemorà els 30 anys d’Escola d’Estiu, enguany s’ha tornat 
a celebrar a la ciutat d’Amposta, amb la conferència de la presidenta de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Sra. Irene Balaguer. 
Aquesta associació ha estat guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi. 
La 45a Escola d’Estiu Rosa Sensat, és el referent i l’espill de la renovació 
pedagògica arreu de Catalunya. 
 
 

 
 

 
7 de juny de 2010 RODA DE PREMSA als SSTT d’Educació. Presentació 

programa de l’Escola d’Estiu Terres de l’Ebre 
 

 
Àngel Ismael, president MRP, presentant el programa de la 30a Escola d'Estiu 
de les Terres de l'Ebre. 
Marian Rojas, directora dels SSTT d’Educació, va dir que l'Escola d'Estiu de les 
Terres de l'Ebre és un referent sobre la implementació de les noves polítiques 
educatives 

El Punt Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 08-06-2010 Pàgina 10 
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el periodico. 01.07.10 

 
Amb el patrocini de la 

 

RECULL DE PREMSA –EDUCACIÓ- DIJOUS 1 DE JULIOL DE 2010 

 
El TC frena el blindatge del català com la llengua de l'ensenyament 
La sentència avala el model de la Generalitat però obre la porta a canviar-lo si ho decideix el 
Parlament 
Valida el precepte de l'Estatut si no impedeix que en el futur el castellà pugui ser idioma vehicular 
La sentència del Tribunal Constitucional (TC) impedeix que l'Estatut blindi, tal com pretenien els 
ponents de la norma, el model d'ensenyament basat en la immersió lingüística en català, però no en 
qüestiona la legitimitat ni la vigència. La resolució de l'alt tribunal garanteix que el català podrà seguir 
sent la llengua vehicular en l'educació mentre així ho vulgui el Parlament, però obre la porta a la 
possibilitat que un dia l'ensenyament s'imparteixi preferentment en castellà si existeix a la Cambra 
catalana una nova majoria partidària d'impulsar un canvi legislatiu en aquest sentit. 
«El segon enunciat de l'article 35.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya no és inconstitucional 
interpretat en el sentit que amb la menció del català no es priva el castellà de la condició de llengua 
vehicular i d'aprenentatge». Aquesta és una de les resolucions adoptades pel TC en la sentència, al 
contingut de la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. L'article 35 de la Carta catalana, un dels 114 
preceptes recorreguts pel PP, és el que es refereix als drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament, i el 
seu segon enunciat estableix que «el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i no universitari». 
PODERS PÚBLICS  
En els fonaments jurídics de la sentència, els magistrats de l'alt tribunal subratllen que de la Constitució 
no es desprèn en cap cas «el dret de rebre l'ensenyament en només una de les dues llengües cooficials en 
la comunitat autònoma a elecció dels interessats» i recorden que són els poders públics –l'Estat, «a través 
de la legislació bàsica», i les comunitats autònomes, «en el marc de les seves competències en aquesta 
matèria»– els que determinen els currículums dels diferents nivells, cicles i graus d'ensenyament i, per 
tant, els que estan facultats per regular l'ús de les dues llengües cooficials en els casos en què es doni 
aquesta circumstància. 
Remetent-se a sentències anteriors del mateix alt tribunal sobre aquesta matèria, la sentència redactada 
per la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, considera «perfectament legítim que el català, 
en atenció a l'objectiu de la normalització lingüística a Catalunya, sigui el centre de gravetat» del model 
d'ensenyament, sempre que això «no determini l'exclusió del castellà com a llengua docent de forma que 
quedi garantit el seu coneixement i ús en el territori de la comunitat autònoma». 
OMISSIÓ DEL CASTELLÀ  
Els magistrats apunten que el fet que l'article 35.1 de l'Estatut ometi tota referència al castellà com a 
llengua docent no obeeix necessàriament a «un propòsit deliberat d'exclusió», ja que el precepte 
recorregut «es limita a assenyalar el deure d'utilitzar el català 'normalment com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i no universitari', però no com l'única, sense impedir –no ho 
podria fer– la utilització del castellà». 
És per aquest motiu que el tribunal interpreti que l'article és conforme a la Constitució sempre que la 
seva aplicació no suposi privar el castellà de la possibilitat de ser llengua vehicular i d'aprenentatge. De 
la mateixa manera, la sentència assenyala que «el sol reconeixement d'un dret de rebre l'ensenyament en 
català [tal com es recull en el primer enunciat de l'article 35.1] no pot interpretar-se com a expressiu 
d'una inadmissible voluntat legislativa d'excepció». 
¿Això significa que la Generalitat haurà de canviar la seva política lingüística en l'àmbit de l'educació? 
No, perquè el TC no la qüestiona. Però la sentència sí que frustra la pretensió dels ponents estatutaris de 
consagrar el model del català com a llengua vehicular com l'únic possible. La possibilitat d'un canvi 
quedarà en mans del Parlament. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 
INSISTINT EN LA SEUA NECESSITAT EN TEMPS DIFÍCILS 

Tomàs Camacho Molina 
El passat 28 de juny tenia lloc als SSTT de les Terres de l’Ebre una Jornada sobre biblioteques 
escolars. 
La presentació va anar a càrrec de la directora dels Serveis Territorials d’Educació a les Terres de 
l’Ebre que va destacar la nombrosa participació i l’interès que genera la jornada.  
Va seguir la conferència a càrrec de Joan Portell (pedagog, assessor, escriptor i crític de LIJ) que ens 
va parlar de les experiències de municipis lectors. 
Es van presentar experiències de centres: 
Biblioteques de Zona Escolar Rural “Projecte puntedu, projecte de ZER” 
ZER l’Oliver : http://bibliotecazer.blogspot.com/
Finalitat del projecte puntedu, organització bàsica de la biblioteca, planificació d’activitats conjuntes 
d’animació lectora. 
Biblioteca escolar i família 

“Protagonistes de la setmana”  
Escola Cèsar Martinell: http://www.xtec.cat/zercorpibot/index.htm
Una experiència a l’educació infantil per a compartir contes i dinamitzar la lectura a casa. 
Biblioteca escolar i comunitat educativa 

“Obrim les portes de la biblioteca”  
Escola Riumar: http://blocs.xtec.cat/bibliotecariumar/
Un model de gestió dels recursos de la biblioteca puntedu del centre i de coordinació amb altres 
centres del municipi, com a element promotor de la cohesió social amb activitats educatives dins i 
fora de l’horari escolar, en el marc del Projecte Educatiu d’Entorn de Deltebre. 
Biblioteca pública i biblioteques de centres de primària i de secundària 

“Xarxa de treball cooperatiu”  
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó: 
http://www.amposta.cat/biblioteca/
Una mostra dels projectes col·laboratius: Club de lectura juvenil, Programa de visites escolars, Hora 
del conte, Tallers de poesia, Seminaris,… 
Informació sobre les Directrius i Estàndards de Biblioteques Escolars del Departament d’Educació. 
Es va explicar la composició del Grup i que tant bon punt estiguen enllestides es posaran a disposició 
de tothom a l’espai puntedu. 
Alguna de les conclusions que podem traure de la Jornada és que la biblioteca seguix tenint interès, 
però s’observa que els centres que han acabat el període de puntedu veuen que sense hores dedicació 
és impossible dur a terme les moltes faenes que pot desenvolupar una biblioteca escolar: catalogació, 
formació d’usuaris, accés a la societat de la informació, acompanyament curricular, etc... 
Tot i axí els centres que han iniciat el projecte o estan a mig punt del seu desenvolupament tenen las 
il·lusió necessària per a portar a terme el projecte. 
Teniu a la vostra disposició una de les publicacions més interessants que s’han dut a terme sobre 
biblioteques escolars en els darrers temps, un reflexió sobre el present i el futur de les biblioteques 
escolars, amb estadístiques que ens situen el grau de desenvolupament del projecte. A la jornada es 
van distribuir exemplars de la publicació i en el marc de l’Escola d’Estiu. 
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/monografic_biblioteca_escolar.pdf

 
 
 
 
 

http://bibliotecazer.blogspot.com/
http://www.xtec.cat/zercorpibot/index.htm
http://blocs.xtec.cat/bibliotecariumar/
http://www.amposta.cat/biblioteca/
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/monografic_biblioteca_escolar.pdf


  
 
 

 
 
 

Editorial * Bolletí Llaüt de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 
 

 

  
En finalitzar els cursos al voltant de la una del 
migdia, ens trobem a les “Conferències, espai de 
trobada...”. La primera conferència d’enguany es va 
realitzar a Amposta sobre les biblioteques escolars. 
Publiquem un article sobre la jornada del 28 de juny 
als SSTT,  al voltant de la mateixa temàtica.  
Volem fer-nos ressò de la novetat més recent, la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 
Catalunya. Reproduïm del dossier de premsa, que ens 
envia la FMRP, una notícia publicada a “El Periódico”. 
La sentència del TC, sembla, que no qüestiona la 
legitimitat de la immersió lingüística en català.  

 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
 
 
llaut10_2  Pàgina 5 de 5 


	Llaüt
	Bolletí informatiu n 2 . divendres 2 de juliol de 2010
	RECULL DE NOTÍCIES
	“Protagonistes de la setmana” 
	“Obrim les portes de la biblioteca” 
	“Xarxa de treball cooperatiu” 



