
GUIA PER A L’ELABORACIÓ DEL

PROJECTE
L I N G Ü Í S T I C

DE CENTRE

NORMATIVA DE REFERÈNCIA



Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears

 DRETS, DEURES I LLIBERTATS (en relació 
amb les llengües oficials, amb l’educació...) 

 COMPETÈNCIES DE LA CA (ensenyament i 
ensenyament de la llengua catalana...)

 INSTITUCIONS

 PATRIMONI LINGÜÍSTIC COMÚ



Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears

...Normalitzar la llengua catalana ha 
de ser un objectiu dels poders 
públics de la comunitat autònoma 
(art. 35)



Llei 3/1986, de Normalització lingüística

...Garantir que els escolars de les 
Illes Balears , qualsevol que sigui la 
seva llengua habitual en iniciar 
l'ensenyament, puguin utilitzar 
normalment i correctament el 
català i el castellà al final del 
període d'escolaritat obligatòria (art. 
20)



Llei 3/1986, de Normalització lingüística

...Fer realitat l'ús normal del català 
com a vehicle usual en l'àmbit de 
l'ensenyament en tots els centres 
docents (art. 22)



Llei 3/1986, de Normalització lingüística

...Garantir el seu ús com a vehicle 
d'expressió normal, tant en les 
actuacions internes com a les 
externes i a les actuacions i 
documents administratius (art. 
22.2)



Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant 
l'ús de les llengües oficials de l'Administració 
de la CAIB

ÚS ORAL

ÚS INTERN

RETOLACIÓ

RELACIONS AMB ELS ADMINISTRATS



Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i 
l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia 
de les Illes Balears, en els centres docents no 

universitaris de les Illes Balears 

 Cap I: La llengua catalana i la llengua 
castellana, assignatures obligatòries en 
l’ensenyament no universitari

 Cap II: La llengua catalana, llengua 
d’ensenyament

 Cap III: La llengua catalana com a llengua de 
relació i de comunicació en l’àmbit docent



Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i 
l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia 
de les Illes Balears, en els centres docents no 

universitaris de les Illes Balears 

PLC:

 ELABORACIÓ 

 APROVACIÓ

 AVALUACIÓ



Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i 
l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia 
de les Illes Balears, en els centres docents no 

universitaris de les Illes Balears 

Regula l'ús de la llengua catalana:

 Com a llengua vehicular

 En actes culturals i activitats 
complementàries

 Actes, comunicats, anuncis

 En procediments administratius



Ordre de dia 12 de maig de 1998, per la qual es 
regulen els usos de la llengua catalana, pròpia 
de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament en els centres docents no 
universitaris de les Illes Balears

 El PLC a la PGA i a la Memòria anual 

(arts. 5.1 i 5.2)

 Paper assessor de la inspecció educativa (art. 7)

 Sol·licituds llengua primer ensenyament (art. 8)

 Llengua catalana com a llengua d’ensenyament 
en les diferents etapes i ensenyaments (arts. 9 a 
12)



Decrets 119/2002 i 120/2002 (Reglaments 
orgànics dels centres)

62.2. El projecte lingüístic tendrà com a objectiu fonamental aconseguir que tot
l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència
lingüística en català i en castellà i, almenys, en una llengua estrangera. 

a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament,
com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu
i de comunicació del centre.
b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i
estrangera) en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de
propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de millorar-ne els resultats, tant
en el conjunt com en relació a cada una.
c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de
les llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el
compliment de la normativa referida a la normalització lingüística.
d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana
amb dèficit de coneixement de llengua catalana i, si també fos el cas, de llengua
castellana.

OBJECTIU DEL PLC:

Competència lingüística
en català, 

castellà 

i almenys una 

llengua estrangera



Decrets 119/2002 i 120/2002 (Reglaments 
orgànics dels centres)

62.2. El projecte lingüístic tendrà com a objectiu fonamental aconseguir que tot
l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència
lingüística en català i en castellà i, almenys, en una llengua estrangera. 

a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament,
com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu
i de comunicació del centre.
b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i
estrangera) en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de
propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de millorar-ne els resultats, tant
en el conjunt com en relació a cada una.
c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de
les llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el
compliment de la normativa referida a la normalització lingüística.
d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana
amb dèficit de coneixement de llengua catalana i, si també fos el cas, de llengua
castellana.

S’HI HA DE DEFINIR:

 Tractament de la l. Catalana

 Tractament de les l. Curriculars

 Realitat sociolingüística del centre

 Atenció alumnat IC amb dèficit de 

Coneixement d’alguna o d’ambdues

Llengües oficials



Ordre de 13 de setembre de 2004
Regula dret a elegir llengua primer 
ensenyament

 Matrícula per primera vegada a l'EI o, 
excepcionalment, al primer cicle de l'EP.

 Sempre que no s'hagi matriculat abans a 
l'EI.

 Article 3: pautes per a l'atenció a l'alumnat.

http://die.caib.es/normativa/pdf/04/2004-09-13_Ordre_BOIB_130_18-9-04_DretParesElegirLlengua.pdf


Decrets de currículum



Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual 
s’estableix el currículum de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 
estableix que el domini d’una segona o 
fins i tot d’una tercera llengua estrangera 
s’ha convertit en una prioritat en 
l’educació com a conseqüència del procés 
de globalització en el qual vivim, a més de 
ser una de les principals carències del 
nostre sistema educatiu.



Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es 
modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel 
qual s’estableix el currículum de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears

Art. 4 Objectius

 j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes 
bàsics de la cultura i la història i el patrimoni 
artístic i cultural, especialment els 
corresponents a les Illes Balears, reforçar el 
sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i 
lingüístic català i entendre la diversitat 
lingüística i cultural com un dret dels pobles i 
dels individus.



Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es 
modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel 
qual s’estableix el currículum de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears

Disposició transitòria primera
Llengües estrangeres

 Mentre no s’aprovi la normativa específica 
referent a l’ensenyament i l’aprenentatge de 
llengües, els centres docents sostinguts amb 
fons públics autoritzats a impartir docència en 
llengües estrangeres poden continuar aplicant 
els projectes que impliquin l’ús d’una llengua 
estrangera com a llengua d’ensenyament.


