
 

  

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC  
 
Llengua vehicular de l’ensenyament 
 
 
1. El català és la llengua vehicular del centre, totes les àrees que no pertanyin a 
l’àrea de llengües seran impartides en català. 
 
2. S’entén per assignatura impartida en català aquella en què es treballen les quatre 
habilitats lingüístiques en aquesta llengua (entendre, llegir, escriure i parlar). Els 
diferents departaments inclouràn 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 professor 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 els treballs i els exàmens. 
 
3. Els professors s’esforçaran per oferir un registre formal de la llengua i un model 
que tingui en compte la correcció adequada a la feina docent. 
 
4. Els departaments didàctics i les famílies professionals adquiriran el material 
bibliogràfic i audiovisual preferentment en llengua catalana, sempre que la qualitat 
dels productes a adquirir ho permeti. 
 
5. S’utilitzarà el català per al material didàctic creat o adaptat pels propis professors 
del centre. El pla d’actuació lingüística podrà contemplar la creació d’un servei de 
correcció, atès per la Coordinadora Lingüística,  amb disponibilitat horària sobre 
l’horari lectiu, per atendre els possibles dubtes dels diferents membres de la 
comunitat educativa. 
 
6.  El català ha d’ésser usat de forma preferent en les activitats extraescolars i en el 
material subministrat pel departament d’orientació. Les manifestacions pròpies del 
centre ( cartells, pàgina web ...) seran en llengua catalana.  
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Àmbit administratiu, ambiental i de retolació 
 
 
1. Tota la informació que generi la gestió acadèmica, econòmica i administrativa del 
centre serà en català. 
 
2. La retolació  utilitzarà la llengua catalana a tots els espais del centre. 
 
3. El centre utilitzarà la llengua catalana en les comunicacions escrites adreçades 
als diferents membres de la comunitat educativa. 
 
4. El personal d’administració i serveis ha de tenir els coneixements de llengua 
catalana que marca la llei per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
5. El centre utilitzarà la llengua catalana per presentar-se en actes públics, anunciar 
actes culturals que organitza o en els quals participa i per adreçar-se als mitjans de 
comunicació. 
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