ARGUMENTARI DE LA CAMPANYA PER UNA EBAU BILINGÜE A
CATALUNYA I ÚNICA A TOTA ESPANYA
En la selectivitat els estudiants es juguen el seu futur. D'unes poques dècimes
en la nota de l'examen pot dependre fer el grau que desitgen o no i la
Universitat en la qual el desenvolupessin. Per això és important fer els exàmens
en la llengua en què siguin més competents o es troben més còmodes.
Els

alumnes

tenen

dret

al

fet

que

el

professor

avaluador

els

lliuri

immediatament i sense demores l'examen la llengua que desitgin, sigui el
català o el castellà o l'aranès a la Vall d'Aran.
Per què S’ha Acabat!, Estudiants pel Canvi i Con la Libertad posem en marxa
aquesta campanya?
Perquè creiem que és intolerable que les Administracions Públiques a
Catalunya no normalitzin el fet que la majoria de catalans té l'espanyol com a
llengua materna o d'ús habitual i no obstant això es vegi com una cosa normal
que algú que demana un examen de selectivitat en espanyol sigui tractat com
una “incidència”.
Quin és l'objectiu de la campanya?
L'objectiu de la campanya és que tots els joves que vagin a realitzar l'examen
d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (també anomenat EBAU,
PAU o Selectivitat) siguin conscients i estiguin ben informats sobre els seus
drets lingüístics a l'hora de fer aquesta prova i que sàpiguen que tals drets estan
reflectits en tota la legislació en matèria educativa i lingüística vigent en
l'actualitat.
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Què sol·licitem a la Generalitat de Catalunya?
1. Que en tots els exàmens de totes les assignatures de la EBAU 2021 i la
resta d'anys els estudiants siguin informats degudament per part del
professorat sobre el seu dret al fet que l'examen o exàmens que
realitzaran estiguin redactats tant en català com en espanyol.
2. Que les autoritats responsables posin a la disposició dels examinadors tots
els mitjans i recursos disponibles perquè els drets lingüístics de tots els
alumnes siguin respectats i garantits conforme a la llei.
Què sol·licitem al govern d'Espanya?
Que iniciï els tràmits necessaris per a unificar els criteris d'avaluació dels
exàmens de selectivitat en tot el territori nacional amb una EBAU única en tota
Espanya que garanteixi la igualtat entre tots els aspirants espanyols.
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