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Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística
Capítol III. L'ensenyament
Article 20
La llengua de l'ensenyament
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
L'ensenyament no universitari
1. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en
l'ensenyament no universitari.
2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja
sigui aquesta el català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar
els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en
nom de llurs fills instant que s'apliqui.
3. L'ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència
adequada en els plans d'estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui
llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i
correctament les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria.
4. En l'ensenyament postobligatori l'administració educativa ha de fomentar
polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i
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l'ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental
i cultural propi d'aquests ensenyaments.
5. L'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de
la seva llengua habitual.
6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que
no acrediti que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis
d'aquesta etapa.
7. L'acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d'alumnes
que han estat dispensats d'aprendre'l durant l'ensenyament o una part d'aquest, o
que han cursat l'ensenyament obligatori fora del territori de Catalunya, en les
circumstàncies que el Govern de la Generalitat ha d'establir per reglament.
8. L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de
rebre un suport especial i addicional d'ensenyament del català.

Article 22
L'ensenyament universitari
1. En els centres d'ensenyament superior i universitari, el professorat i l'alumnat
tenen dret a expressar-se en cada cas, oralment o per escrit, en la llengua oficial que
prefereixin.
2. El Govern de la Generalitat, les universitats i les institucions d'ensenyament
superior, en l'àmbit de les competències respectives, han d'adoptar les mesures
pertinents per tal de garantir i fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits
de les activitats docents, no docents i de recerca, incloses les lectures de tesis
doctorals i la realització d'oposicions.
3. Les universitats han d'oferir cursos i altres mitjans adequats perquè l'alumnat i el
professorat perfeccionin la comprensió i el coneixement de la llengua catalana.
4. Les universitats poden, en cas necessari, establir criteris específics d'ús lingüístic
en les activitats relacionades amb compromisos internacionals.
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Article 23
La formació permanent i els ensenyaments de règim especial
1. En la programació de cursos de formació permanent d'adults és preceptiu
l'ensenyament del català i del castellà.
2. En els centres d'ensenyament de règim especial d'idiomes és preceptiu oferir
l'ensenyament de les dues llengües oficials.
3. En els centres d'ensenyament de règim especial dependents de la Generalitat en
què no s'ensenya llengua s'han d'oferir cursos de llengua catalana als alumnes que
en tinguin un coneixement insuficient.

Article 24
El professorat
1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de
l'ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d'estar
en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent.
2. Els plans d'estudi per als cursos i els centres de formació del professorat han
d'ésser elaborats de manera que l'alumnat assoleixi la plena capacitació en les dues
llengües oficials, d'acord amb les exigències de cada especialitat docent.
3. El professorat dels centres d'ensenyament universitari de Catalunya ha de
conèixer suficientment les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de la
seva tasca docent. Aquesta norma no és aplicable al professorat visitant i a altres
casos anàlegs. Correspon a les universitats d'establir els mecanismes i els terminis
pertinents per al compliment d'aquest precepte.
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Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de
Catalunya (LEC)
TÍTOL II Del règim lingüístic del sistema educatiu de
Catalunya
Article 9
Règim lingüístic
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix
aquest títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades
pel Govern de la Generalitat.
2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de
l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els
criteris d'avaluació i la regulació del marc horari.

ARTICLE 10
Dret i deure de conèixer les llengües oficials
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana
i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc
europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació
de les llengües.
2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les
dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els
centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida
personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar
l'aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les
activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin
progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi
concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les
pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre.
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3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació
professional i els ensenyaments de règim especial, llevat de l'ensenyament
d'idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència
lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional
respectius.
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el
compliment del deure de conèixer el català, ha de garantir, d'acord amb el
que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta suficient d'ensenyament del
català.

ARTICLE 11
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i
els llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries
i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, excepte en el
cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera,
i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents
per raó de llur llengua habitual.
4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les
mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui
el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el
procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció
lingüística individualitzada en aquesta llengua.
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ARTICLE 12
Llengües estrangeres
1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a
mínim, una llengua estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin
les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb
el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i
l'avaluació de les llengües.
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del
Departament, quina llengua estrangera s'imparteix com a primera llengua
estrangera i quina, o quines, com a segona.
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts
curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües
estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del Departament.

ARTICLE 13
Competència lingüística del professorat, dels professionals d'atenció educativa i del
personal d'administració i serveis
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació
requerida i han d'acreditar, en la forma que es determini per reglament, el
domini de les dues llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús
adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i
els professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català,
tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general
del centre.
2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la
competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la
utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català i en
català.
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3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis
dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que
estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en l'exercici de les funcions
corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions
que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del
personal no docent de l'Administració educativa.

ARTICLE 14
Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han
d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que
emmarqui el tractament de les llengües al centre.
2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a
l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els
següents:
1. El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.
2. El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.
3. Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
4. Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les
llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística
del centre.
5. La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en
els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de
mares i pares d'alumnes.
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ARTICLE 15
Programes d'immersió lingüística
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de
referència i de factor de cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives
d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular
d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de
tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels
alumnes i el procés d'ensenyament del castellà.
2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes
d'immersió lingüística, tenint en compte el nombre d'hores de les àrees
lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.

ARTICLE 16
El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració
educativa.
2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català
tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les
administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic
català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la
llengua d'ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel
Departament.
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer
normalment en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política
lingüística.
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens

perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació
acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat o
en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser
bilingüe, en català i en castellà.
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5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida
de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats
del text original en català, que serà sempre la versió preferent.

ARTICLE 17
Règim lingüístic als centres educatius de l'Aran
1. L'occità, denominat aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori,
d'acord amb l'article 6.5 de l'Estatut, i com a tal és la llengua vehicular i
d'aprenentatge habitual als centres educatius de l'Aran.
2. Totes les referències que fa aquest títol al català com a llengua pròpia de
l'ensenyament a Catalunya, s'estenen a l'occità per als centres educatius de
l'Aran.
3. Els projectes lingüístics dels centres educatius de l'Aran han de garantir, així
mateix, una presència adequada del català i que els alumnes adquireixin el
ple domini del català i del castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori.
4. Les referències a la competència lingüística del professorat i altre personal
dels centres educatius de l'Aran s'estenen a l'occità.
5. Les disposicions d'aquest títol relatives a programes d'immersió lingüística,
a l'atenció lingüística individualitzada i a la llengua de l'Administració
educativa s'han d'adaptar a l'Aran a la condició de llengua pròpia de l'Aran i
oficial a Catalunya que l'Estatut atribueix a l'occità.

ARTICLE 18
Ús i foment del català
1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les
manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els
centres educatius privats sostinguts amb fons públics el català ha d'ésser
normalment el vehicle d'expressió en les activitats de projecció externa.
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2. Per tal d'aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en
l'ensenyament i l'ús del català, els centres educatius públics i els centres
educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs
actuacions amb les institucions i les entitats de l'entorn.
3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l'exterior en
el marc més ampli de la projecció internacional de la cultura i la llengua
catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment en els territoris amb
vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.
4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l'apartat
3, el Govern pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions i
entitats dels territoris i països on es trobin aquests centres i, si escau, pot
proposar a l'Estat la subscripció de convenis en aquesta matèria.

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la
direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent (Decret
de direccions)
Article 6
Funcions de direcció pedagògica i lideratge La direcció dirigeix i lidera el centre des
del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li corresponen específicament les
funcions següents:
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de
comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que
estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal com es concretin en el projecte lingüístic
que forma part del projecte educatiu del centre.
g) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de
l'altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l'atribució a la direcció
de la facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i de l'actuació dels òrgans
col·lectius de coordinació docent de què s'hagi dotat el centre, així com la facultat de
requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i
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acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents,
inclosos les referides a la possible transmissió d'estereotips sexistes i la reproducció
de rols de gènere a l'aula.

Enllaços:
Bústia de queixes lingüístiques de la Intersindical Educació
Bústia de queixes lingüístiques per a l’àmbit universitari
Llei 1/1998 de política lingüística
Llei 12/2009 d’educació de Catalunya (LEC)
Decret 155/2010, de direccions
Formulari d’afiliació a la Intersindical
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