MANIFEST SOBRE EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’INSTITUT
El Claustre de l’Institut de Sarrià de Ter, reunit en sessió ordinària el dia
24/11/2021 i assabentat de la notícia sobre el pronunciament del Tribunal
Suprem amb relació a l’ús de la llengua catalana als centres educatius de
Catalunya que va produir-se ahir, MANIFESTA:
1) La seva indignació i rebuig pel fet que un tribunal de justícia es
posicioni sobre un afer estrictament pedagògic i que, a més, ho faci
sense els coneixements suficients per a la garantia de rigor.
2) Que el Projecte Lingüístic de l’Institut, l’aprovació del qual és una
potestat del Consell Escolar, ja deixa ben clars els usos de cadascuna
de les cinc llengües que s’utilitzen al centre i del caràcter de
complementació que té l’aprenentatge i el maneig de diversos idiomes
alhora.
3) Que un centre educatiu aborda l’ensenyament i l’ús de les llengües des
d’una perspectiva del seu valor intrínsec lligat, a més, a una literatura i
a una cultura.
4) Que totes les llengües són objecte de respecte i que el seu
coneixement sempre serà positiu i constitueix un actiu a favor de
l’individu que les aprèn.
5) Que el català és i ha de ser llengua vehicular als centres de Catalunya
perquè és la llengua pròpia i perquè, de les dues oficials, és aquesta la
que es troba minoritzada per causes històriques, geogràfiques,
demogràfiques i sociològiques.
6) Que, a causa d’aquesta minorització, l’institut, com a centre encarregat
de transmetre la cultura, ha de donar al català el paper preeminent que
li pertoca a fi de contribuir al seu coneixement, al seu ús i, també, a la
seva pervivència.
Per tots aquests motius i d’acord amb la normativa vigent i en consonància
amb el posicionament del Departament d’Educació, ACORDA mantenir el seu
projecte lingüístic de forma íntegra i seguir fent de les llengües un objecte
d’estudi, de relació i de respecte.

