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Reunió FLAREP – Ministeri de l’Educació  

OBJECTIU: CATALÀ PER A TOTHOM i BILINGÜISME A TOTES LES ESCOLES  

 

La darrera reunió amb responsables del Ministeri 
d’educació i la FLAREP – hi era present el secretari 
de la Federació i president de l’APLEC – va posar de 
relleu el dèficit de relació entre les dues parts. Se 
l’intentarà solucionar els propers mesos... 

Una altra evidència va ser la distància entre l’actual 
presa en consideració de les llengües “regionals” 
pel Ministeri i la necessitat, si se vol salvar el 
“patrimoni de França” inscrit a la Constitució, de 
passar d’una lògica de demanda (mai satisfeta) a la 
d’una oferta generalitzada que garanteixi l’accés de 
tots els alumnes a l’ensenyament bilingüe públic. 

URGÈNCIA D’UNA TRANSICIÓ LINGÜÍSTICA 

La preocupació del Ministeri segons els consellers 
és de millorar les performances en matemàtiques i 
en francès. El representant de Lantant la Lang kréol 
de la Reunió va insistir en la necessitat d’estendre 
al si de l’escola pública l’ensenyament bilingüe en 
crioll i en francès. L’ensenyament bilingüe (i 
immersiu) és la millor manera d’augmentar els 
resultats escolars, en particular en matemàtiques i 
francès (entre altres); tots els estudis i avaluacions 
ho demostren. Si el Ministeri és sincer i racional, ha 
d’iniciar l’etapa de generalització del bilingüisme i 
abandonar el mètode de “recolzar-se en la llengua 
regional per adquirir el francès”, que aplica des de 
de Jules Ferry i desemboca en la marginació i la 
desaparició de la llengua local. 

EL MINISTERI CONFIRMA LA IMMERSIÓ 

Arran de la reunió celebrada entre la FLAREP i el 
Ministeri de l’Educació nacional, el conseller 
encarregat dels Afers pedagògics David Bauduin ha 
confirmat al president Delobel que una circular és  

 

actualment en preparació per confirmar el caràcter 
legal i reglamentari de la immersió lingüística en 
llengua regional. Al curs de la visioconferència (del 
7/10/2021) on també era present Laurent Bergez, 
responsable Llengües de la DGESCO, el conseller va 
proposar al secretari de la FLAREP que denunciava 
“l’absència de diàleg i el maltractament de 
l’ensenyament públic de les llengües regionals” 
que els representants de les associacions de la 
Fédération pour les langues régionales dans 
l’enseignement public i els responsables del 
Ministeri se retrobin regularment per sessions de 
treball. La propera sessió és prevista en novembre.  

  

Nous Correu de la UNESCO en català 

Els dos darrers números del Correu de la UNESCO 
en català han arribat. Seran distribuïts a tots els 
professors de català dels col·legis i liceus de 
Catalunya Nord, així com a les biblioteques de la 
xarxa de la mediateca departamental. L’equip 
d’edició ja treballa a la traducció del proper 
número que té un dossier dedicat a la història de 
les migracions. Des del 2020 s’ha reprès l’edició en 
català de la revista – la desena llengua – gràcies a 
la col·laboració amb Andorra, Catalunya Sud i a 
Catalunya Nord, l’APLEC, l’IFCT i l’OPLC.  

DONA SUPORT A LA LLENGUA, FES-TE MEMBRE de L’APLEC : demana 
l’adhesió a aplec@aplec.cat (20 € l’any) 

http://www.aplec.cat/
mailto:aplec@aplec.cat
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La CRÒNICA DOMINICAL a L’INDÉPENDANT 

 
Les ACTIVITATS de l’APLEC  

- Concertació i treball OPLC – APLEC (10/2021) 
- Edició i difusió de la newsletter Inform’APLEC (3-10/10/2021) 
- Reunió de coordinació direcció-permanència (5/10) 
- Impressió i difusió de Mil Dimonis dins L’Indépendant (6/10/2021)  
- Reunió FLAREP en visio amb el Ministeri (7/10/2021) 
- Inici de les classes d’aplicació amb les formadores de l’APLEC (7-8/10/2021) 
- Recepció i distribució dels darrers números del Correu de la UNESCO (9/10/2021) 
- Correus FLAREP per al Ministeri (10/10/2021) 

 

     

          

Lectura recomanada: Junil a la terra dels bàrbars, Joan Lluís LLUÍS, 2021 i https://estudi.univ-perp.fr/ (BU numèrica de l’UPVD) 

Si vols rebre la newsletter de l’APLEC en format paper, envia’ns la teua adreça postal. 

http://www.aplec.cat/
https://estudi.univ-perp.fr/
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L’ACTUALITAT de la LLENGUA CATALANA a la premsa 

 

 

      
 

    

 Université de Perpignan : découverte du 

Cadaqués dalinien pour les étudiants des Études catalanes 

Sebastià Vilanou i Poncet 26 septembre 2021 / La Semaine du Roussillon 

Première sortie pédagogique de 

l’année universitaire le jeudi 23 

septembre à l’Institut Franco-

Catalan Transfrontalier, 

composante de l’Université de 

Perpignan, où les étudiants des 

Études catalanes ont effectué une 

visite commentée dans les rues 

de Cadaqués guidés par 

l’écrivain Jordi Cabré. 

Le lauréat du prix Sant Jordi qui 

actuellement travaille avec 

étudiants et professeurs de l’IFCT 

à la traduction en français de son 

œuvre ‘Digues un desig’ a fait 

découvrir un Cadaqués dalinien 

cadre de son propre roman. Les 

étudiants étaient accompagnés par 

leur professeure de littérature Irene 

Muñoz et par la professeure de 

l’Université de Girona Carla 

Ferrerós qui intervient aussi cette 

année sans la licence de catalan de 

Perpinyà, en plus des enseignants 

de l’IFCT responsables des 

formations. Une journée riche et 

fructueuse avec un pique-nique sur 

la plage de Port Lligat et une visite 

finale au monastère de Sant Pere 

de Rodes. 
https://www.lasemaineduroussillon.com

https://www.lasemaineduroussillon.com/redacteur/svilanou/
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