
 

 

Després de l’aprovació del decret de Tractament Integrat de Llengües, i davant les 
successives instruccions pel seu desenvolupament i valoració, l’equip educatiu i 
l’associació de pares i mares de l’escola del Rafal Vell volen expressar el següent: 

1. Evidentment compartim la creença  de la necessitat de fomentar l’ensenyament 
de llengües, per tal d’assolir un nivell de competència lingüística i comunicativa 
que faciliti als alumnes el seu creixement personal, l’aprenentatge, i el domini de 
les Tics, que de forma global els faci competents per créixer dia a dia. 

2. La presència desequilibrada de les llengües en l'entorn social, és una realitat que 
el decret ara publicat obvia, sent aquesta una informació fonamental a l’hora de 
parlar d’aprendre. 

3. Aquest desequilibri, i atenent exclusivament a criteris educatius, requereix oferir 
a les famílies i als alumnes les estratègies i els recursos, que siguin 
compensadors. 

4. Si els resultats de les proves de diagnòstic, elaborades per la pròpia 
conselleria,demostren que els alumnes assoleixen un domini equilibrat del català 
i el castellà, entenem que aquest fet deixar clar que la línia d’actuació portada 
fins ara és la correcta. 

5. Sense dades, sense estadístiques, sense estudis científics cap autoritat pot tenir el 
poc seny d’afirmar que la immersió és una causa significativa del fracàs escolar. 
El fracàs escolar, com molt bé han expressat les autoritat educatives, té a veure 
amb un ampli ventall de motius  que excedeixen en molt l’àmbit de  l’escola. 

6. Per la implantació d’un projecte de tractament integrat de llengües s’han de 
prendre les mesures necessàries, que impliquen una major dotació de recursos 
humans i materials (pla de formació per als docents, augment de mestres, 
reducció de ràtios per grup, auxiliars de conversa, materials adaptats…), i 
entenem que els criteris en les assignacions pressupostàries actualsno 
garanteixen que puguem comptar amb els esmentats recursos, la qual cosa fa 
inviable el desenvolupament d’aquesta mesura. 

I és per això que el claustre demana la retirada del decret de Tractament Integrat de 
Llengües, i que siguin els criteris professionals i pedagògics els que sustentin la 
planificació educativa 

LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL RAFAL VELL. 


