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0.- Introducció 

Aquest projecte lingüístic respon a la revisió, efectuada en el curs 18-

19, de l’anterior document amb l’objectiu que estigui actualitzat d’acord 

amb la normativa vigent. D’aquesta manera, s’ha procedit a una anàlisi de 

la realitat a tots els àmbits de la comunitat educativa - tenint en compte el 

context sociolingüístic i el de l’entorn, el bagatge lingüístic de l’alumnat i les 

seves necessitats individuals, els resultats de les avaluacions internes i 

externes, i la competència lingüística del professorat- i s’ha elaborat el 

present document.  

Segons la Llei d’educació de Catalunya, el projecte lingüístic, que 

forma part del projecte educatiu de centre, ha de recollir els criteris 

adoptats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, i els criteris 

de comunicació del centre. Es tracta d’un instrument flexible per 

desenvolupar les activitats d’aprenentatge lingüístic, que evoluciona a partir 

de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats 

d’acord amb les especificitats pròpies de cada centre. 

El projecte lingüístic dóna criteri al tractament i l’ús de les llengües en 

el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització 

normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. També dóna 

criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües 

estrangeres.  

L'objectiu fonamental del nostre projecte lingüístic és formar alumnes 

que dominin diferents llengües i respectin totes i cadascuna de les opcions 

lingüístiques i culturals. És fonamental fer reflexionar sobre la importància 

de saber llengües, quantes més millor.  

 

1.- Anàlisi del context 

El Centre de formació d’adults El Vendrell es troba situat al Baix 

Penedès, concretament a la seva capital, el Vendrell. La seva llengua 
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històricament ha estat el català, però actualment més de la meitat dels 

alumnes tenen el castellà com a llengua vernacla i d'ús habitual.  

El fenomen de la immigració té un impacte molt gran a la comarca 

del Baix Penedès i, sobretot, al Vendrell, i, per tant al nostre centre. Els 

principals llocs d’origen de les persones immigrades són Àfrica i Amèrica del 

Sud, tenint en el país del Marroc el major nombre d’alumnes d’origen 

estranger. En tots els casos la seva llengua de comunicació principal és el 

castellà, tot i que mostren un grau mitjà de coneixement oral i escrit del 

català. 

A través de la carpeta de dades anuals dels últims anys del centre es 

pot fer una radiografia de l’evolució del CFA El Vendrell en l'àmbit lingüístic. 

Així podem dir que, si des de la crisi de 2008 havia augmentat la proporció  

d'alumnes de nacionalitat espanyola situant-se al voltant del 85%, ara torna 

a repuntar una mica el creixement d’alumnat d’origen estranger, fins un 

25%.  

Respecte aquest creixement, s’ha de remarcar que tornem a tenir 

casos de persones que venen a demanar informació, o algun cas  d’alumnes 

nouvinguts, que no entenen molt el castellà i res de català. Un fet que s’ha 

contrastat a la comissió del llengua del pla educatiu de l’entorn del Vendrell 

on, un cop fet un mapejat de l’oferta d’ensenyaments inicials de llengües i 

formació instrumental, ha quedat palesa aquesta necessitat.  

Tot plegat marca un perfil lingüístic de l’alumnat del centre on és tant 

protagonista el català com el castellà en les seves comunicacions. Tot i que 

existeix una diferència clara: l’alumnat es comunica en castellà entre ells i 

en català en l’horari lectiu en relació a les assignatures. En aquest sentit, les 

principals necessitats passen per reforçar la llengua catalana en tots els 

àmbits, millorar el grau d’expressió en llengua castellana i, en alguns casos, 

donar pautes 
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2.- Oferta de llengües estrangeres 

La llengua estrangera que s’imparteix al centre és l’anglès en tots els 

diferents ensenyaments. 

S’imparteix com a llengua estrangera al Graduat en Educació 

Secundària i com a llengua estrangera de les matèries comunes dels cursos 

de preparació a les proves d’accés a cicles de grau superior i a la universitat 

per majors de 25 anys. 

A més a més, aquest idioma s’imparteix per obtindre la titulació 

oficial de nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les 

llengües (MECR). L’ensenyament de l’anglès, en aquest sentit, es divideix 

en nivells o cursos: el primer nivell o curs (nivell A1), el segon (nivell A2.1) 

i el tercer (nivell A2.2). D’acord amb l’actual desenvolupament curricular, 

l’alumnat en assolir en tercer nivell, obté la titulació oficial de nivell A2.2 

esmentada. Per accedir a aquests cursos en nivells superiors al primer ofert 

pel centre s’ha de superar una prova de nivell. 

En l’ensenyament de la llengua estrangera, la llengua vehicular i 

d’aprenentatge serà la mateixa llengua objecte d’estudi. S’utilitzarà el català 

com a llengua auxiliar. 

 

3.- Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 

El CFA El Vendrell parteix d’una revisió del currículum i dels materials 

i documents de cursos anteriors per fer una adaptació i prendre les 

decisions necessàries pel que fa a la metodologia respecte a les llengües. El 

nostre gran objectiu és tenir alumnes competents en les tres llengües tant 

de forma oral, en lectura i escriptura. Volem educar en el plurilingüisme per 

educar la ciutadania global i especialment volem donar un gran impuls a 

l’expressió oral, a la lectura i a la llengua estrangera. 
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D’altra banda, des del centre hem reflexionat sobre el tractament de 

les estructures lingüístiques comunes i s’hi està treballant. La idea és 

involucrat tots els professors de l’àmbit de la comunicació amb l’objectiu 

d’evitar la repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i 

atendre l’especificitat dels continguts. Les estructures lingüístiques comunes 

són principalment tractades per les àrees de castellà i català. 

El CFA El Vendrell té com a compromís seguir els objectius per 

l’aprenentatge de les llengües, proposats pel sistema educatiu als seus 

objectius generals: 

1. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular 

del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

2. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la 

seva integració a l’aula ordinària. 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües 

familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i 

multicultural. 

5. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de 

les llengües oficials (C1 al final del GES). 

6. Garantir un grau de competència suficient en una llengua 

estrangera (A2 al final del GES) 

També ens proposem com objectiu prioritari poder convertir-nos en el 

referent de les persones del municipi respecte a l’ensenyament inicial del 

castellà i de la formació instrumental. Assumim la responsabilitat de donar 

resposta a la necessitat assenyalada per la comissió lingüística del pla 

educatiu de l’entorn del Vendrell dins del marc de les nostres competències 

com a centre de formació d’adults. 

 



CFA EL VENDRELL  PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
6 

3.1Tractament de les llengües al Centre 

a) Català 

El català tindrà la consideració de primera llengua. Són funcions 

d’aquesta llengua transmetre conceptes, aprenentatges i habilitats. Totes 

aquestes adquisicions els alumnes les aniran transferint a la segona llengua. 

Es farà l’orientació necessària, tant des de la secretaria del centre, 

com des del claustre de professors, per tal de què l’alumnat conegui la 

llengua catalana. Si algun alumne no és catalanoparlant se li aconsellarà 

que faci un curs bàsic al Consorci per la Normalització Lingüística (CNL). 

Aquest és un ensenyament clau per assolir els continguts mínims de la 

llengua per poder seguir qualsevol altre ensenyament del centre. També es 

recomanarà inscriure’s a diferents nivells de català al CNL a aquells alumnes 

que entenen el català però no l’escriuen i que es matriculen als estudis de 

GES i tenen dificultats per seguir el curs.  

Totes les matèries seran impartides en aquesta llengua excepció feta 

dels idiomes estrangers i el castellà. Les activitats orals i escrites, 

l’exposició del professor, el material didàctic, els llibres de text, els dossiers 

i les activitats d’avaluació són en llengua catalana. 

El català serà llengua auxiliar en l’aprenentatge dels idiomes 

estrangers.  

La llengua catalana serà emprada en totes les actuacions 

administratives del centre(excepte quan s’envia documentació d’un alumne 

a altres ciutats fora de Catalunya que s’utilitza el castellà). I també a la 

secretaria del centre s’atendrà preferentment als alumnes en català, sense 

perjudici de fer-ho en llengua castellana si la situació ho requereix. 

El català és el vehicle d'expressió normal en totes les reunions i actes 

de la comunitat educativa (respectant si hi ha alumnes que encara no tenen 

una bona comprensió en aquesta llengua i així ho manifesten se’ls explica 

en castellà).  



CFA EL VENDRELL  PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
7 

El català és també la llengua que utilitzem en les activitats 

pedagògiques que es realitzin fora del centre.  

Es potenciaran activitats lúdiques en català: Nadal, Sant Jordi, jocs,... 

per a que no relacionin el català només amb la llengua d'aprenentatge 

d'aula sinó també com a llengua de diversió i esbarjo. 

b) Castellà 

El castellà serà introduït com a segona llengua. L’ensenyament del 

castellà ha de partir de la competència lingüística que l’adult ja posseeix. 

Sistematitzar aquest coneixement bàsicament oral i potenciar i enriquir 

l’expressió oral i facilitar l’accés a la llengua escrita per tal de dur a un 

domini del model estàndard de la llengua espanyola. Sense que això suposi 

de titllar d’incorrectes les variants dialectals. 

A l’àrea de llengua castellana i literatura les activitats orals i escrites, 

l’exposició del professor, el material didàctic, els llibres de text, els dossiers 

i les activitats d’avaluació són en llengua castellana. 

c) Llengües estrangeres: Anglès 

La llengua estrangera que s’imparteix al centre és l’anglès en tots els 

diferents ensenyaments. 

S’imparteix com a llengua estrangera al Graduat en Educació 

Secundària i com a llengua estrangera de les matèries comunes dels cursos 

de preparació a les proves d’accés a cicles de grau superior i a la universitat 

per majors de 25 anys. 

A més a més, aquest idioma s’imparteix per obtindre la titulació 

oficial de nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les 

llengües (MECR). L’ensenyament de l’anglès, en aquest sentit, es divideix 

en tres nivells o cursos: el primer nivell o curs amb un grup a la tarda, el 

segon amb un grup al matí i el tercer amb un grup a la tarda. D’acord amb 

l’actual desenvolupament curricular, l’alumnat en assolir en tercer nivell, 

obté la titulació oficial de nivell A 2.2 esmentada. Per accedir a aquests 
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cursos en nivells superiors al primer ofert pel centre s’ha de superar una 

prova de nivell. 

En l’ensenyament de la llengua estrangera, la llengua vehicular i 

d’aprenentatge serà la mateixa llengua objecte d’estudi. S’utilitzarà el català 

com a llengua auxiliar. 

Els aspectes metodològics i didàctics seran tractats pels especialistes 

d’anglès. Les conclusions finals seran preses en el claustre. 

A l’escola es faran activitats per fomentar l’ús oral i escrit de la 

llengua anglesa. Exemple d’algunes d’aquestes activitats són Speakers’ 

Corner, intercanvi de classes amb l’EOI, projecte The Fonix,  activitats 

interactives proposades per l’ editorial que es poden fer, a través d’Internet, 

des de casa ... 

 

4.- Criteris metodològics i organitzatius en relació a 

l’aprenentatge de les llengües 

El desenvolupament del llenguatge en l’alumnat ha de pretendre que 

aquest esdevingui un instrument útil per a la resta d’aprenentatges i la 

comunicació. 

La llengua parlada és el punt de partida imprescindible per a l’accés a 

la llengua escrita. La llengua parlada no pot ser considerada com un fet que 

es produeix espontàniament, sinó que ha d’estar rigorosament programada 

al llarg de tot l’ensenyament. 

Les activitats que afavoreixen el desenvolupament de la comprensió i 

expressió oral i escrita han de servir per introduir de manera gradual i 

progressiva els continguts de lèxic, fonètica, ortografia i gramàtica.  

La reflexió i interiorització de normes i criteris sobre aquesta part 

formal de la llengua s’ha de fer a partir de contextos significatius. Les 
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activitats centrades en els aspectes gramaticals s’han de centrar en la 

reflexió i correcció de les pròpies produccions i mai en l’explicitació d’una 

teoria gramatical. 

S’ha d’evitar la repetició sistemàtica de continguts. Les adquisicions 

que l’alumne fa a partir del català es transfereixen a les altres llengües. 

L’ensenyament de les llengües s’ha de plantejar des de la perspectiva 

de l’adquisició d’instruments per a la comunicació i l’aprenentatge. 

El domini oral i escrit de la llengua catalana i castellana implica la 

capacitat de conèixer i utilitzar els distint registres i adaptar-los a les 

diferents situacions comunicatives. Tot el professorat posarà èmfasi en l’ús 

adequat de la llengua oral i escrita, tant pel que fa a la comprensió oral com 

pel que fa a l’expressió oral i escrita. 

L’aprenentatge de les llengües estrangeres s’ha de basar en l’ús 

comunicatiu i no en el seu estudi formal. 

Les llengües i les TIC 

La utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 

ha de formar part dels recursos didàctics del professorat de totes les 

llengües del centre. Aquestes tecnologies (processadors de texts, 

aplicacions multimèdia, eines telemàtiques, programes d’exercitació 

lingüística...) ajuden a desenvolupar estratègies per al tractament de la 

informació en qualsevol forma que es presenti i requereixen la realització 

d’activitats de creació, recollida, emmagatzematge i processament de 

dades, i presentació i comunicació de la informació en formes diverses. 

 

Responsabilitat de l’aprenentatge de les llengües 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tot el professorat, 

sigui de l’àrea que sigui.  El claustre n’ha de ser conscient i actuar en 

conseqüència. Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i 

comprensió necessaris, l’equip docent aplicarà a l’aula metodologies que 
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estimulin l’expressió oral i escrita en suports didàctics, tenint en compte que 

això inclou aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i 

l’avaluació. D’aquesta manera dins del calendari de reunions de l’equip 

docent hi ha establertes reunions de caràcter pedagògic per treballar les 

competències lingüístiques.  

Coherència entre nivells i continuïtat  

El centre disposa de programacions on es concreten aspectes 

didàctics i organitzatius, i  criteris d’avaluació. Aquestes programacions les 

revisa conjuntament l’equip docent. Als diferents nivells d’anglès es disposa 

de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un 

canvi de nivell. A més a més ens coordinem amb el següent nivell amb l’EOI 

del municipi i amb possibles nous alumnes de nivells inicials que vinguin de 

formacions no reglades com ara el Centre Cívic del Vendrell. 

Materials didàctics  

Es tindran criteris compartits a l'hora de seleccionar els llibres de 

text, els llibres de lectura i els diccionaris (ús no sexista de la imatge o el 

text, no discriminació, com treballar els textos,...). Al GES, tant el català 

com el castellà es treballen amb dossiers elaborats pels professors de 

comunicació. L’anglès al GES es treballa amb un dossier al primer nivell i 

amb un llibre al segon nivell. Pel que fa als cursos d’anglès es treballen amb 

llibres de la mateixa editorial que a l’EOI garantint així una línea de 

continuïtat en la forma de presentació dels continguts en cas d’ampliar els 

estudis. 

Lectura i comprensió lectora 

Al CFA El Vendrell fem una aposta per la lectura i la comprensió 

lectora dins dels diferents ensenyaments i àrees. Bé amb treball propi, bé 

amb projectes de centre (Booktubers, Lectura als petits…). 

Utilitzem tant la biblioteca d’aula com la biblioteca de centre. En 

horari escolar es fa préstec de biblioteca d’aula i de biblioteca de centre 
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organitzat per les tutores i una mestre de l’escola de la comissió de 

biblioteca. 

Comunicació oral  

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i 

expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. Escoltar i 

parlar, en la major part dels casos, s’associen perquè es produeixen en un 

context d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament 

emissors i receptors. I actuen, per tant, les capacitats de comprendre, 

expressar-se i dialogar o conversar.  

A la nostra escola, per fomentar la comunicació oral tant en llengua 

catalana com castellana i anglès fem activitats com: gravació de vídeos, 

exposicions orals de treballs, el projecte “Lectura als petits”… 

 Castellà inicial 

Es faran les gestions oportunes per posar en marxa una oferta de 

formació inicial en llengua castellana a tots els alumnes que no dominin la 

llengua. De la mateixa manera, s’intentarà incorporar la formació 

instrumental per fer funcionals els coneixements de les diferents llengües. 

 

5.- Recursos i accions complementaris 

a) Booktubers 

L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar la lectura entre els i 

les alumnes i els veïns i veïnes del Vendrell. Fomentar l'ús de les noves 

tecnologies entre els i les alumnes i els veïns i veïnes del Vendrell. 

Fomentar l'esperit crític i artístic de l'alumnat. 

El projecte es duu a terme amb alumnes del nivell 1 i 2 del GES.  
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L'activitat consisteix en fer una selecció acurada de llibres i 

personalitzar la tria per part de l'alumnat en funció de les seves afinitats 

amb les temàtiques. Monitoritzar que efectivament s'estan llegint els llibres 

amb entrevistes personals. Un cop fetes les lectures, es realitzen vídeos 

amb crítiques-recensions dels llibres i es pengen a Internet. Aquest vídeos 

es transformen en codis QR que desprès s'ensenyen a utilitzar i s'exposen a 

la biblioteca pública del Vendrell, juntament amb l'exemplar físic del llibre i 

una sinopsi escrita del mateix. D'aquesta manera tothom pot accedir a una 

crítica feta per un o una jove en primera persona, mentre fulleja l'obra, per 

decidir si vol o no llegir aquell llibre. 

b) Lectura als petits 

L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar la lectura i treballar 

la comunicació oral dels alumnes del CFA i dels del centres col·laboradors.  

El projecte es duu a terme amb alumnes del nivell 1 i 2 del GES.  

L’activitat consisteix en fer una tria d’una lectura per infants 

d’educació infantil o primer cicle d’educació primària i treballar la lectura i 

l’expressió oral i no verbal a l’aula. Un cop feta aquesta tasca prèvia els 

alumnes fan les lectures a centres del municipi. 

c) Speakings’ corner 

L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar l’ús oral de la 

llengua anglesa entre els alumnes. Establir una xarxa d’aprenentatge e 

intercanvi entre diferents entitats i centres locals que es dediquen a 

l’ensenyament de la llegua anglesa. 

El projecte es duu a terme amb alumnes del nivell 3 d’anglès. 

Es tracta d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Formació 

d'Adults del Vendrell, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell i el Centre Cívic 

l'Estació. Tots tres centres impartim ensenyaments de llengua anglesa, 

cadascú amb un tarannà diferent i en espais i amb recursos i alumnes 

diferents. Ens aprofitem  de la diversitat de cada centre per poder afrontar 
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necessitats comunes, en aquest cas la utilització de la llegua anglesa a 

nivell oral entre els nostres alumnes. D’aquesta manera, d’una manera 

itinerant –cada cop en un centre -, es fan dos cops al mes classes de 

speaking, tot barrejant alumnes de tots tres participants i variant en cada 

sessió el professor/a segons el lloc on es realitzi. 

 

d) The Fonix 

Es tracta d’un concurs en llengua anglesa que pretén fomentar el seu 

us, la creativitat, l’esperit crític i les noves tecnologies. 

El projecte es duu a terme amb alumnes del nivell 2 d’anglès i del 

nivell 1 del GES 

e) Viure el futur 

Es tracta d’un programa que és duu a terme per millorar l'orientació 

de l’alumnat un cop acabats els seus ensenyaments a l’escola. El programa 

es divideix en dos fases: 1) diagnòstic de les possibilitats de futur que es 

plantegen els alumnes; 2) estada fent classes, durant un o dos dies lectius, 

a un centre on imparteixen els estudis que es volen fer al futur (tot 

aprofitant l'oferta formativa dels centres del Vendrell). En aquest cas, la 

coordinació amb l’EOI del Vendrell ens permet portar als alumnes del nostre 

tercer nivell d’anglès (A2.2 del MERC) a fer classes durant uns dies al seu 

centre al següent nivell (B1 del MERC). 

 

f) Pla d’acollida 

A CFA El Vendrell estem reelaborant un nou Pla d'acollida per 

l'alumnat nouvingut. En el nostre Pla estaran recollides les funcions dels 

membres que intervenen, les activitats, la temporalització i altres aspectes 

organitzatius i metodològics. A grans trets primer serà l'equip directiu el 

que fa la matrícula i la primera coneixença de l'alumne. S'informarà als 

tutors, als alumnes i als professors de l’àmbit de la comunicació. Aquests 
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últims seran els que es faran càrrec de l'alumne en un primer moment. Li 

passaran les proves de nivell preparades i traspassaran la informació al 

tutor.  

g) Pla educatiu de l’entorn 

El CFA El Vendrell participa de forma activa en el Pla educatiu de 

l’entorn tot oferint les activitats i projectes que duem a terme i que 

incorporem a l’oferta oberta del PEE.  

H) Biblioteca 

El centre disposa d’una biblioteca, tot i que no té una espai propi. Es 

reparteix entre la sala de professors i les aules. Tot i així els alumnes hi 

poden accedir i fer-ne ús: poden treballar, consultar llibres/material i 

utilitzar Internet. Es poden agafar llibres de préstec. Des de totes les àrees 

se’n promou el seu ús. 

 

6.- La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitza com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge, i també com a llengua de l’àmbit administratiu i 

de comunicació, encara que, seguint el principi de no discriminació per 

motius de llengua i el de respecte i tolerància entre totes les persones, 

també s’utilitzen altres llengües. 

Tots els rètols, cartells, murals, plans d'emergència, informacions del 

centre... estan en llengua catalana.  

Tota la documentació del centre està en llengua catalana: NOFC, Pla 

de Convivència, PEC,PAC, Memòria...  

Tot el personal del centre ha de dirigir-se als alumnes i a les persones 

que venen a demanar informació en català (sempre i quan ens entenguin, a 

vegades s’ha de fer excepcions per prioritzar la comunicació).  
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El centre disposa d'una pàgina web i un moodle on la llengua 

vehicular és el català, tot i que es poden penjar informacions o treballs en 

altres llengües.  

Respecte a les llengües i la diversitat, ha d'existir al centre un 

ambient de tolerància envers les altres cultures. En el cas d'existir 

problemes es prendran les mesures oportunes, com treball de tutoria, 

seguint el nostre Pla de Convivència. 

7.- La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

Tot el claustre actual (curs 2018-219) es d’origen català o valencià i té el 

català com a llengua de referència en les comunicacions personals i oficials 

de centre. A més a més, tot els membres del centre, incloent-hi els del PAS, 

tenen titulació igual o superior al nivell C de Català. També hi ha una sèrie 

de docents que estan habilitats per impartir les classes tant en català, 

castellà o anglès a més de la pròpia matèria.  

 

8.- Marc legal 

Constitució Española. Art.3: 

1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles 

tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 

un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección. 

Estatut d’Autonomia de Catalunya. Art. 3: 

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. 
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2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya, així com també ho és el 

castellà, oficial a tot l’Estat espanyol. 

3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, 

prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar llur coneixement 

i crearà les condicions que permetin d’arribar a llur igualtat plena 

quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya. 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Capítol III. Article 20 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius. 

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català 

el vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i 

administratives, tant les internes com les externes. 

Article 21 

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari.  

Article 23 

En la programació de cursos de formació permanent d’adults és 

preceptiu l’ensenyament del català i del castellà. 

 

Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació 

 

Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 


