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Nota de premsa                                                                

 

LA GENERALITAT PRETÉN CONTINUAR PRIORITZANT EL LLIURAMENT 

DELS EXÀMENS EN CATALÀ EN LES PROVES DE SELECTIVITAT DE 

SETEMBRE INCOMPLINT L'ACTE DEL TSJC QUE L'OBLIGA A NO DONAR 

PREFERÈNCIA A CAP DE LES LLENGÜES OFICIALS. 

 

Davant la imminent celebració de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) en els 

dies 7, 8 i 9 de setembre, l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya 

(AEB) informa del següent: 

 

PRIMER- El Consell Interuniversitari de Catalunya ha contestat a la AEB que 

continuarà aplicant en les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) el model seguit 

fins ara de distribució preferencial de l'examen en llengua catalana, de manera 

que els estudiants que desitgen realitzar l'examen en castellà hauran de sol·licitar-

lo expressament. 

 

En la seva resposta a la AEB, datada en 2 d'agost, el Secretari General del 

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) descarta la proposta de la AEB que 

pretenia que els Tribunals de les PAU facilitessin als alumnes un únic exemplar amb 

els enunciats de les assignatures no lingüístiques en els idiomes oficials de 

Catalunya. La AEB defensa aquest model perquè no prioritza cap llengua i permet 

als alumnes triar lliure i individualment la llengua en què desenvolupen els 

exàmens. Aquest model és el que s'utilitza a la Comunitat Valenciana, Galícia i el País 

Basc. 

 

SEGON.- El CIC ha d'emplenar l'acte de 7 de juny de 2021 del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC), confirmat pel 28 del mateix mes, en la convocatòria 

extraordinària de les PAU a celebrar durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2021. De 

la comunicació efectuada a la AEB es dedueix que pretén lliurar els enunciats 

preferentment en català. La raó que invoca és que el lliurament d'un únic 

exemplar amb les llengües oficials als alumnes faria que l'extensió de cada 

examen fos “considerable” i la distribució de dos quadernets d'exàmens (un 

en cada llengua oficial) a cada alumne, quan només s'utilitzarà un d'ells, seria 

ineficient des del punt de vista econòmic i mediambiental. 

 

No obstant això, en clara contradicció amb l'anterior, el Secretari General del CIC ha 

reconegut en una altra contestació a l'Assemblea per una Escola Bilingüe de 

Catalunya (AEB) de 16 d'agost de 2021 que en les proves ordinàries celebrades al 

juny d'enguany es van imprimir en llengua catalana 421.450 exemplars; en llengua 

castellana 113.310 i 25 en llengua aranesa. És a dir, es van imprimir exemplars en 
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llengua castellana i en llengua catalana en la proporció usual en els últims cinc anys 

de quatre exemplars en català i un en castellà i pràcticament cap en aranès. 

Aquestes xifres han estat facilitades per la mateixa Generalitat. 

 

Interessa destacar que en aquesta mateixa resolució, el 

Consell Interuniversitari de Catalunya manté que desconeix el nombre 

d'exemplars lliurats en cadascuna de les llengües oficials als alumnes, la qual 

cosa desmenteix afirmacions anteriors del mateix Consell que reduïa a només 

el 5% els alumnes que sol·licitaven fer les proves en castellà. És a dir, 

l'Administració imprimeix els enunciats de les proves en quadernets diferents per 

raó de llengua i afavoreix la distribució dels realitzats en català. 

TERCER.- Des de la AEB considerem especialment greu que el Consell reconegui 

d'una manera implícita que desobeirà l'acte adoptat per la Sala del TSJC en 7 de juny 

de 2021 que obliga a lliurar als alumnes els enunciats de les PAU en els idiomes 

oficials de Catalunya (català, castellà i aranès) en les assignatures no lingüístiques 

perquè puguin triar lliure i individualment la llengua en què desenvolupen els 

exàmens, sense que l'Administració pugui determinar prèviament la llengua de 

l'exercici. 

Per aquest motiu, ha presentat en el dia d'avui un escrit al Tribunal posant de 

manifest: 

- El tracte discriminatori respecte als alumnes que van voler exercir el seu dret a 

realitzar la prova en castellà en les proves de juny de 2021 incomplint el mandat de 

l'acte de 7 de juny del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

- Que l'Administració no pot adduir causes de força major per a no donar 

compliment al citat acte en la convocatòria extraordinària de setembre perquè 

l'Administració ha tingut temps suficient per a organitzar i programar les PAU de 

setembre per a emplenar l'acte de 7 de juny de 2021. 

- En aquesta línia, i a l'efecte d'evitar que en la convocatòria extraordinària de 

setembre es mantingui la preferència en el lliurament dels exercicis en llengua 

catalana amb una clara discriminació respecte als que volen els exercicis en llengua 

castellana o aranesa, ha sol·licitat al Tribunal que requereixi al 

Consell Interuniversitari de Catalunya perquè informe amb caràcter peremptori i, 

en tot cas, abans de la celebració dels exàmens del mes de setembre de les 

instruccions que ha aprovat per a garantir la igualtat dels drets lingüístics dels 

alumnes a les PAU del mes de setembre de 2021 i, en concret, s'especifiqui: 

 

a) el nombre d'alumnes que està previst que s'examinin de les PAU en els centres 

educatius de Catalunya; 

 

b) el nombre d'exemplars que s'imprimiran per a la convocatòria extraordinària de 

setembre amb desglossament de la llengua oficial en la qual es faran. 

 

c) el sistema de lliurament dels exemplars als alumnes expressant si es farà en un 

únic exemplar amb les llengües oficials o en quadernets separats amb les diferents 
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llengües oficials en les assignatures no lingüístiques. Així mateix s'informarà si està 

prevista la preferència en el lliurament a favor d'algunes de les llengües oficials. 

 

QUART.- Segons el parer de la AEB no existeix cap raó logística ni estructural que 

empari la vulneració dels drets lingüístics dels alumnes perquè en aquest apartat 

no cap cap sort de discriminació a favor del lliurament dels exercicis en llengua 

catalana perquè els drets lingüístics dels estudiants han de respectar-se en un pla 

d'igualtat. A aquests efectes, recorda que les característiques, el disseny i el 

contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat van ser aprovades 

en Ordre PCM/2/2021, d'11 de gener, del Ministeri de la Presidència, Relacions amb 

les Corts i Memòria Democràtica, per la qual cosa seria desitjable que el Govern de 

la Nació s'implicarà activament a garantir la igualtat en el desenvolupament 

d'aquestes proves. 

 

En tot cas, es considera convenient que en les pròximes convocatòries de les proves 

de selectivitat es disposés d'un model únic de prova per a tot el territori nacional 

també aplicable en les comunitats autònomes amb pluralitat lingüística. Això 

permetria disposar d'un marc d'avaluació que garantirà l'accés a la Universitat en la 

qual es prevaldran el mèrit i la capacitat dels alumnes. 

 

A Barcelona, a vint-i-cinc d'agost de dos mil vint-i-un. 

 

 

 

 


