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L’abril de 2013 el Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu MasColell, va dictaminar l’obligatorietat d’acreditar un nivell B2 de d’alguna llengua
estrangera per tal d’obtenir el títol de grau universitari a tot l’alumnat que comencés
els seus estudis de grau el curs 2013-2014. Mesos després, el Govern de la Generalitat
va aprovar la Llei de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector Públic
que establia un augment dels preus de les matrícules en les Escoles Oficiales d’Idiomes
(EOI): un 55% per a les primeres matrícules; un 50% addicional per a les segones
matrícules per als repetidors; i un 80% per a les terceres. La llei també preveu un
encariment del cost de l’obtenció del títol oficial d’idioma.
La globalització és una característica indiscutible del món actual, la qual cosa evidencia
la necessitat de parlar diferents idiomes. Per a tenir oportunitats al món laboral és
necessari conèixer més d’una llengua, motiu pel qual no podem viure únicament amb
les llengües del nostre país. Per sort, a Catalunya gaudim de dues llengües que
coneixem i parlem sense problemes, tot i que hem d’obrir les nostres fronteres per tal
de deixar pas al coneixement dels diferents idiomes dels països que ens envolten.
Llengües com per exemple l’anglès, que s’ha convertit en una eina indispensable de la
nostra societat.
La proposta de la Generalitat de potenciar les llengües estrangeres ens sembla positiva
a nivell acadèmic i curricular, però aquest servei s’hauria d’oferir vinculant-lo amb els
propis estudis universitaris per evidenciar-ne explícitament la complementarietat. El fet
que s’imparteixin aquests tipus d’ensenyament en centres aliens a la comunitat
universitària no posa de manifest aquesta voluntat del govern de dotar els i les
estudiants d’un bon nivell de coneixement de les llengües estrangeres. A més, tal i com
s’ha exposat anteriorment, el preu dels centres que ofereixen aquest servei ha
augmentat substancialment, posant encara més dificultats tant per la gent que cursa
estudis de grau, com per la resta de catalans i catalanes que vulguin gaudir d’aquest
servei.
Pels motius exposats anteriorment considerem que són necessàries més facilitats per a
poder estudiar anglès (o qualsevol altra llengua estrangera impartida a les EOI), és per
això que demanem:


Que s’eliminin les barreres econòmiques que dificulten l’accés a les places
públiques per a aprendre idiomes demanant a la Generalitat una retroacció en
la mesura aprovada el gener de 2014.



Que la Generalitat ampliï el nombre de docents, alhora que en garanteix la
qualitat laboral, per reduir el nombre d’alumnes per aula.
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Que la Generalitat augmenti les places i, si s’escau, obri més escoles per tal de
satisfer les demandes de tothom que vulgui gaudir d’aquest servei.



Que es millori el sistema de beques just i equitatiu basat en el capital i
propietats de cadascú per evitar que algú pugui quedar exclòs o exclosa per
motius econòmics.



Que la Generalitat faciliti l’abonament del cost de les matrícules oferint un
servei de pagament aplaçat o en terminis tal i com es fa actualment amb el
pagament de les matrícules de les universitats públiques.



Que s’abarateixi el cost de l’obtenció del títol.
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