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PREÀMBUL 
 
El projecte lingüístic de centre (PLC) és el marc on s’estableix el tractament de les llengües 

d’ensenyament als centres educatius.  

 

El PLC forma part del PEC i aquest és qui articula l’estatus de la llengua catalana dins el centre. 

En aquest sentit cal remarcar que el català és, per llei, la llengua vehicular en totes les 

activitats del centre, de les relacions internes i externes i dels aprenentatges. A més de la 

llengua, els altres elements culturals propis també han d’ésser els eixos vertebradors de les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Així mateix, les noves exigències de la societat pel que fa a la necessitat de coneixements de 

llengües estrangeres fan replantejar-nos com s’ensenyen aquestes llengües a l’escola. 

Actualment és el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència 

comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les 

Illes Balears, el que permet fer servir llengües estrangeres per impartir determinades 

matèries o mòduls. Aquest decret en la Disposició addicional única especifica que: Els centres 

autoritzats a impartir el programa de centres adscrits al conveni signat entre el Ministeri 

d’Educació i Ciència i el British Council, i el programa Batxibac es regeixen per la normativa 

específica corresponent. 

 

Aquest PLC parteix de diferents realitats: dels centres d’educació primària de referència i de 

PLCs de centres d’ensenyament secundari de característiques similars al nostre. 

 

MARC LEGAL  

 Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext. d’1 de març). Articles 35 i 36.1. 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

 Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (BOCAIB núm. 15 de 20 de 

maig), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer (BOIB núm. 18 de 6 de febrer). 

Article 17 i següents.  

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

l'Administració de la CAIB (BOCAIB núm. 154 de 18 de desembre). 

 Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d'agost de 1994, sobre 

l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en 

l'ensenyament no universitari (BOCAIB núm. 105,   de  27 d’agost). 

 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 (BOCAIB núm. 89  de  17  de  juliol).  Article 10. 

 Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports, 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 

(BOCAIB núm. 69 de 26  de  maig).  Articles 3, 4, 5 i  12. 

 Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels 

instituts d'educació secundària (BOIB núm. 120 de 5 d'octubre).  Article 71. 

 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm.73 de 16 de maig), modificat 

pel Decret 29/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 

 Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les 

Illes Balears (BOIB núm. 73 de 16 de maig), modificat     pel Decret 30/2016 de 20 de 

maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 

 Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència 

comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons 

públics de les Illes Balears. 

1. L’ús de la llengua catalana com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua 
vehicular i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre. 

1.2 Aspectes generals 

El català és la llengua pròpia del centre i, per això, és la llengua dels serveis administratius 

i, com a tal, serà la llengua d’ús normal de les activitats comunicatives que s’hi 

desenvolupen en tots els àmbits (de serveis, docent, de comunicació interna i externa) i en 

tots els nivells (dels informals als més formals). 

El centre assumeix la fita d’aconseguir que els seus alumnes assoleixin, durant la seva 

escolarització, un ple domini de la llengua catalana i castellana tant a nivell oral com a 

nivell escrit. 

La consideració del català com la llengua vehicular en el nostre centre deriva de l’Estatut 

d’Autonomia, posa en pràctica el manament essencial de la Llei de normalització lingüística 

i és una eina de primera importància per al coneixement i la integració de l’alumnat en el 

propi entorn. 

Els alumnes de nova incorporació de procedència de territoris no catalanoparlants o amb 

deficiències lingüístiques greus que dificultin seriosament el seu aprenentatge, tenen dret 

a un suport lingüístic especial disposat en el Pla d’Acolliment Lingüístic determinat pel 

centre fins que puguin integrar-se, tan aviat con sigui possible, en el seu grup de 

referència. 



   
 

Així mateix, al centre s’hi aplica el Programa de Currículum Integrat MEC- British Council 

que té com a objectiu facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de la 

llengua anglesa i també possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció 

simultània d’altres titulacions acadèmiques com és, la titulació en educació secundària 

pròpia del Regne Unit (IGCSE, International General Certificate of Secondary Education)  

El centre entén que tot el seu professorat és professorat de llengua i, per això, els 

demana la seva implicació i col·laboració en el procés d’ensenyament-aprenentatge 

d’aquesta i en el procés de normalització lingüística. 

1.3 El català com a llengua vehicular de l’ensenyament 

El català és la llengua pròpia del centre i en ella s’hi vehicula l’ensenyament de totes 

les àrees, a excepció de les altres àrees lingüístiques i de les matèries del programa 

BC. 

S’entén per assignatura impartida en català aquella en què es treballen les quatre 

habilitats lingüístiques en aquesta llengua (comprensió i expressió oral i comprensió i 

expressió escrita). Els diferents departaments inclouran les actuacions necessàries per 

avaluar la competència comunicativa de l’alumnat. Que una àrea s’imparteixi en 

llengua catalana implica: que el llibre de text és en aquesta llengua, que el material 

audiovisual ho és majoritàriament, que els exàmens s’hi redacten, que el professorat 

hi escriu la documentació que passa als alumnes, que aquesta és la llengua 

d’interrelació oral amb els alumnes i que els alumnes hi redacten el treballs i els 

exàmens. 

Els professors s’esforçaran per mostrar una conducta de coherència i fidelitat envers la 

llengua catalana i d’usar un registre formal i un model que tengui en compte la 

correcció  adequada a la feina docent. 

Els departaments didàctics i les famílies professionals adquiriran el material 

bibliogràfic i audiovisual preferentment en llengua catalana sempre que això sigui 

possible, també s’usarà el català per al material didàctic creat o adaptat pels propis 

professors del centre.  

El català ha d’ésser usat, sempre que sigui possible, en les activitats extraescolars i en 

el material subministrat pel departament d’orientació. Les manifestacions pròpies del 

centre (revista, cartells, pàgina web, etc.) seran en llengua catalana. 

Per als alumnes NESE es farà una planificació de l’ús de la llengua catalana d’acord 

amb les possibilitats individuals de cadascú i, en tot cas, en consonància amb la resta 

dels aprenentatges i amb el seu itinerari curricular anterior. Aquesta planificació serà 



   
 

responsabilitat del departament d’orientació amb l’assessorament del departament de 

català. 

Les programacions de les diferents matèries reflectiran el fet que l’ensenyament es 

farà en català. 

1.4 El català com a llengua administrativa, ambiental i de retolació. 
Tota la informació generada per la gestió acadèmica, econòmica, i administrativa del 

centre serà en català i també en anglès per als alumnes del British que ho necessitin. 

 

La retolació de l’institut serà en català a tots els espais del centre, la qual cosa no 

impedeix que també hi pugui haver retolació en llengua anglesa per adequació amb el 

programa British. 

 

El català serà la llengua en totes les comunicacions escrites entre els diferents 

membres de la comunitat educativa. 

El personal d’administració i serveis haurà de tenir els coneixements de llengua 

catalana que marca la llei per al desenvolupament de les seves funcions. 

El centre usarà el català per presentar-se en actes públics, anunciar actes culturals que 

organitza o en els quals participa i per adreçar-se als mitjans de comunicació. 

La llengua catalana serà la llengua vehicular de la pàgina web del centre. 

2. El tractament de la llengua catalana i de les altres llengües curriculars (castellana i 
estrangeres) en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-
ne la coordinació i la integració per tant de millorar-ne els resultats i les àrees que 
s’impartiran en llengua catalana i en cada àrea o matèria. 

 

S’hi ha de fer constar l’horari de tots els grups del centre, amb la distribució de les 
llengües  en què s’imparteix cada matèria.  

*Document annex que haurà de ser modificat cada curs. 

 

2.1. Programa de Currículum integrat  MEC- BC. 

Està implantat a tots els nivells de l’ESO des del curs 2004-05. L’organització i la selecció de 
les àrees i matèries que s’imparteixen en anglès es realitza en funció dels criteris següents:  

 



   
 

 Que el nombre total d'hores lectives de les matèries impartides en llengua anglesa 

representi, aproximadament, un terç del total de les hores lectives setmanals del curs.  

 

 Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament amb els seus 

continguts curriculars, permeti a l'alumnat accedir, després d'haver finalitzat els seus 

estudis de l'ESO, a les proves externes IGCSE (International General Certificate of 

Secondary Education).  

 

 Que el centre disposi de professorat –definitiu o interí- amb la formació adient en 

llengua anglesa per impartir satisfactòriament les àrees del programa. A partir 

d'aquests criteris d'organització, des del curs 2009-10 les matèries que s’imparteixen 

en llengua anglesa són: 

 

 
 

  
Nombre d’hores impartides en llengua anglesa per matèries 

Aquest nombre pot variar a cada curs perquè s’ha d’adaptar sempre a la 
normativa vigent 

 

 Ciències 
Naturals 

Llengua 
Anglesa 

Ciències 
Socials 

Educació 
visual i 
plàstica 

Tecnologia  Seawards Total 

1r d’ESO 3 3 3 3  2 14 
2n d’ESO  3 3  3  9 

 Ciències 

Socials 

Llengua 

anglesa 

Biologia 

i 

Geologia 

Tecnologia  Educació 

Plàstica i 

Visual 

 Total 

3r 

d’ESO 

3 3 3 3 - 3 

(Optativa) 

 15 

4t 

d’ESO 

3 3 3 

(troncal) 

3 

(opcional) 

- 3 

(opcional) 

 15 

 

3. Plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyament de les llengües i 

com s’articula i coordina aquest ensenyament. S’establiran previsions de caràcter 

general sobre la metodologia didàctica de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües 

curriculars. 

En cas que sigui necessari, el català ha d’ésser la llengua de referència del tractament de 

llengües i la base de l’adquisició de capacitats en les llengües estrangeres curriculars. 



   
 

Els departaments de llengües hauran de coordinar les programacions i la tasca docent de 

manera que es distribueixin adequadament els continguts comuns, s’evitin les 

incoherències, les repeticions innecessàries i els problemes de terminologia. 

En cas que s’opti per treballar per projectes, la llengua vehicular serà la catalana, tal com 

preveu la normativa vigent, explicitada al preàmbul i a l’apartat 1 d’aquest document. Això 

no exclou que puguin introduir-se altres llengües en la feina per projectes i, concretament, 

per adequació amb el Programa British del centre, hi podrà haver projectes en llengua 

anglesa. 

4. Criteris per a l’atenció a la diversitat dels alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de 

coneixement de la llengua catalana, i si també fos el cas de la llengua castellana o 

d’altres llengües curriculars. 

Per poder proporcionar el suport lingüístic necessari per a l’alumnat arribat de territoris no 

catalanoparlants, el centre sol·licitarà cada curs els recursos humans i materials a la 

Conselleria d’Educació per poder mantenir uns grups d’acolliment lingüístic adreçats a 

l’alumnat que desconegui el català o no en tengui una competència suficient. 

Per afavorir la igualtat real i la no discriminació, l’objectiu d’aquests grups d’acolliment és 

afavorir la integració de l’alumnat d’incorporació tardana al grup de classe de referència 

com més aviat millor, però amb una competència lingüística en llegua catalana suficient 

per poder seguir la feina de classe. Tots els departaments contribuiran a la integració 

d’aquest alumnat en el grup. 

Les activitats que es realitzaran en aquest grup d’acolliment lingüístic, el nombre d’hores 

de dedicació, els materials usats, les assignatures del grup de referència a les quals 

deixaran d’assistir, el professorat i els altres aspectes organitzatius es determinaran en el 

pla d’acolliment lingüístic anual, segons la PGA. 

El pla d’acolliment lingüístic serà elaborat o revisat anualment per l’equip directiu i la 

comissió de normalització lingüística i el departament d’orientació, sempre segons les 

directrius i les indicacions de la Conselleria d’Educació per a cada curs escolar. D’altra 

banda, és evident que aquest pla d’acolliment haurà d’ésser coherent amb el PLC, amb el 

Pla d’Acció Tutorial, amb el pla d’atenció a la diversitat i la legislació vigent. 

El Pla d’Acolliment Lingüístic haurà d’ésser dissenyat de tal manera que permeti adaptar-se 

i afrontar la realitat social actual: el fenomen de la immigració fa que s’incorporin alumnes 

durant tot el curs de procedències molt diverses i amb necessitats igualment diverses. 



   
 
5. 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. 

5.1 Voluntariat Lingüístic 
 

Es tracta d’una iniciativa  encaminada a posar en contacte alumnes catalanoparlants i 

alumnes aprenents de català. És una activitat amb una gran potencialitat, no només quant 

a l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té d’intercanvi cultural i de mútua 

coneixença: un alumne autòcton comparteix el temps i la llengua amb un alumne 

nouvingut, així, el que aconsegueix és donar-li oportunitats per a inserir-lo en la xarxa 

d’amics i d’activitats. A vegades, el voluntari no és un alumne autòcton o no té el català 

com a llengua pròpia, però participa en el programa amb la determinació d'utilitzar el 

català. Els voluntaris també aprenen sobre les cultures, les mirades i les llengües dels 

països d’origen. En realitat és una relació d’ajuda mútua.  

 

La iniciativa del voluntariat lingüístic posada en marxa al nostre centre per la Comissió de 

Convivència té aquests objectius:  

 

 Implicar TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA en L'ACOLLIDA dels alumnes 

nouvinguts. 

 Possibilitar als alumnes nouvinguts un entorn comunicatiu informal en català.  

 Contribuir a crear una cultura de l'ajuda i l'intercanvi desinteressat.  

 Millorar la convivència i crear una xarxa de relacions per als alumnes més 

vulnerables.  

 

Els alumnes voluntaris es comprometen  a : 

 A compartir el temps d'un esplai a la setmana amb l'alumne receptor.  

 A fer que la llengua vehicular en el temps que comparteixen sigui el català.  

 

Els professors coordinadors s’encarreguen de:  

 Proporcionar als alumnes el material de suport de què es disposi i un espai on es 
puguin trobar si no volen estar al pati.  

 Fer el seguiment de les parelles i recollir les incidències que es produeixen.  

 Convocar reunions dels voluntaris i/o receptors per avaluar el funcionament de 
l'experiència, recollir suggeriments i propostes que puguin aportar els alumnes i/o 
els membres de la comissió.  

6. Aplicació, seguiment i avaluació dels projectes lingüístics. 

Totes les actuacions en què s’han de concretar les línies marcades per aquest PLC es 
recolliran en un pla d’actuació lingüística, que formarà part de la PGA del centre. 



   
 

Aquest Pla d’Actuació Lingüística serà elaborat conjuntament per la comissió de 
normalització lingüística i l’equip directiu i haurà d’ésser aprovat per la CCP. 

El seguiment del pla serà responsabilitat de l’equip directiu, el qual podrà delegar en la 
comissió de normalització lingüística les tasques que aquest suposa. 

Al final de cada curs escolar, la comissió de normalització lingüística elaborarà una 
memòria sobre les actuacions del pla dutes a terme des de principi de curs.  

Aquesta memòria ha d’incloure una valoració de la situació pel que fa als objectius  
que cada curs s’estableixin dins del Pla d’Actuació Lingüística (inclòs dins la PGA). 

 

Data d’aprovació del PLC per la CCP: 26/06/2017 

Data d’aprovació del PLC pel Claustre de Professors: 30/06/2017 

 

 

 

 


