
NOTA DE PREMSA:  L'ASSEMBLEA PER UNA ESCOLA BILINGÜE DE CATALUNYA 
( AEB ) RECORRE DAVANT EL TSJC LES PROVES DE SELECTIVITAT PER VULNERACIÓ DELS DRETS 
LINGÜÍSTICS DELS ALUMNES. 

 Considera que el repartiment prioritari dels exàmens en català és contrari al principi 
de no discriminació i al dret a l'educació. 

 Els pròxims dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 2021 prop de 40.000 alumnes catalans 
realitzaran les proves d'accés a la universitat(PAU). El Consell Interuniversitari de 
Catalunya, com cada any, ha dictat unes instruccions destinades als membres dels Tribunals de 
selectivitat indicant-los que han de repartir-los exercicis en català i solo en el cas que algun 
alumne el sol·liciti, podran lliurar-li l'exemplar de l'examen en castellà. 

La instrucció concreta és aquesta: 

“Repartir primer els enunciats d'examen en català i, només si algun alumne el demana, 
donar-li la versió en castellà i recuperar la versió en català. A efectes estadístics, cal fer 
constar en informe quants es lliuren , en castellà, sense identificar els alumnes”. 

Aquestes proves són determinants per al futur acadèmic dels estudiants i deuen per això 
realitzar-se en igualtat de condicions, sense que cap mena de discriminació pugui influir en el 
seu resultat. 

L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) considera que les instruccions del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, que actualment depèn del Departament de Recerca i 
Universitats, vulneren el dret a la no discriminació ( art. 14 de la CE) i el dret a l'educació ( art. 
27 de la CE) i per aquesta raó ha interposat un recurs contenciós administratiu d'empara dels 
drets fonamentals sol·licitant la nul·litat d'aquesta instrucció davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 En el recurs, la AEB ha sol·licitat l'aplicació de mesures cautelars per l'especial urgència, atès 
el fet que les proves de selectivitat començaran el dia 8 de juny i les instruccions s'han facilitat 
als membres dels Tribunals el dia 2 de juny.  En concret, ha demanat al Tribunal que ordeni al 
Consell Interuniversitari de Catalunya que adopti les mesures necessàries perquè els membres 
dels Tribunals de les PAU reparteixin als alumnes els enunciats de l'examen en català o en 
castellà o en aranès segons l'elecció de l'estudiant. 

La AEB recorda en el seu recurs que, segons la normativa general (art. 9.7 del Reial decret 
1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als 
ensenyaments universitaris i els procediments d'admissió a les universitats públiques 
espanyoles) els alumnes tenen dret a triar l'idioma oficial en el qual volen desenvolupar les 
proves, per la qual cosa les instruccions donades als Tribunals de selectivitat són contràries a la 
Constitució . 

A aquests efectes, el Tribunal Constitucional ha reconegut el caràcter vehicular de les 
llengües oficials i la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,sobre l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, i va declarar inconstitucional que l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya reconegués el caràcter preferent del català. 

D'accedir-se per part del Tribunal a aquesta petició serà la primera vegada en els últims 
anys que els alumnes catalans que desitgin realitzar el seu exercici en castellà o en 
aranès podran desenvolupar les proves des del principi sense necessitat de demanar-lo 
expressament i en les mateixes condicions que els alumnes que vulguin realitzar la prova 
en català. 



En els fonaments jurídics del recurs contenciós administratiu, la AEB cita la sentència núm. 
96/2000, de 30 novembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (Sala contenciosa 
administrativa, Secció 4a) que va anul·lar la sanció imposada a una professora de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona que havia  preguntat als alumnes per la llengua en què volien 
realitzar l'examen, al mateix temps que els lliurava l'exercici en la llengua de la seva elecció, fos 
el català o el castellà. També, com a precedent d'interès, el recurs cita el recent acte de 21 d'abril 
de 2021 de la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que va obligar, amb motiu de les proves d'avaluació de sisè de primària, 
al Departamentod e Educació a repartir en els centres educatius els exàmens en castellà o en 
català, segons la llengua d'elecció de l'alumne. 

La desinformació sobre la possibilitat de triar l'examen en qualsevol de les dues llengües, 
la necessària petició expressa i la comptabilització del nombre d'exàmens lliurats en 
castellà, tenen com a objectiu obstaculitzar que l'alumne triï aquesta llengua per a 
respondre. És una clara discriminació per raó de llengua que el Consell Interuniversitari de 
Catalunya estableixi, només per raons identitàries, una preponderància del català sobre el 
castellà que perjudica clarament els estudiants que vulguin desenvolupar els exercicis en castellà 
o en aranès. 

 Barcelona, 5 de juny de 2021 

Accés al document del recurs 

https://www.aebcatalunya.org/images/recurso_AEB_PAU_2021_.pdf 
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