
 
 
El Projecte lingüístic de centre està inclòs dins el Projecte 
educatiu de centre (apartat VI), el qual fou aprovat pel 
Consell escolar el dia 28 de gener de 2015.
 
 
 
VI. PROJECTE LINGÜÍSTIC
 
1.- Objectius generals
 
Aquest PLC estableix fer servir la llengua catalana

• com a llengua vehicular del centre
• en l’àmbit administratiu del centre. Quant a les comunicacions tant 

internes com externes l’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella utilitza 
sempre el català. També és aquesta la l
certificats acadèmics, trasllats d’expedient i d’altres certificacions, 
excepte quan l’interessat els demana en castellà o en alguna de les 
llengües estrangeres objecte d’estudi, o quan s’han de trametre a 
comunitats autònomes on
Els certificats de Nivell Bàsic, expedits per l’escola, s’emeten en un sol 
format bilingüe, català i castellà.

 
2.- Objectius específics
 
Aquest PLC estableix fer servir el català

• habitualment com a llengua de relació entr
centre (alumnat, personal docent  i personal no docent), excepte quan 
no s’usi la llengua objecte d’estudi

• com a llengua de referència en el procés d’ensenyament i aprenentatge 
de les llengües estrangeres objecte d’estudi

• en l’àmbit administratiu del centre, tant a nivell oral com escrit, i en les 
comunicacions externes i internes

 
3.- Estratègies d’actuació

 
• Per part del personal docent i no docent en relació amb l’alumnat, quan 

no s’usi la llengua objecte d’estudi
• en els anuncis d’activitats de departament, complementàries i 

extraescolars per a l’alumnat, sempre que no s’utilitzi la llengua 
estrangera objecte d’estudi

• com a llengua de traducció en cas que la comprensió d’un concepte de la 
llengua d’estudi necessiti del 

• En tota la documentació administrativa i en les comunicacions orals
• En les comunicacions externes del centre, sempre que vagin dirigides a 

comunitats autònomes de parla catalana
• En la pàgina web del centre i les xarxes socials de

twitter) 
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ROJECTE LINGÜÍSTIC 

Objectius generals 

estableix fer servir la llengua catalana 
com a llengua vehicular del centre 
en l’àmbit administratiu del centre. Quant a les comunicacions tant 
internes com externes l’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella utilitza 
sempre el català. També és aquesta la llengua en què s’emeten els 
certificats acadèmics, trasllats d’expedient i d’altres certificacions, 
excepte quan l’interessat els demana en castellà o en alguna de les 
llengües estrangeres objecte d’estudi, o quan s’han de trametre a 
comunitats autònomes on el català no és llengua oficial. 
Els certificats de Nivell Bàsic, expedits per l’escola, s’emeten en un sol 
format bilingüe, català i castellà. 

Objectius específics 

estableix fer servir el català 
habitualment com a llengua de relació entre els diferents membres del 
centre (alumnat, personal docent  i personal no docent), excepte quan 
no s’usi la llengua objecte d’estudi 
com a llengua de referència en el procés d’ensenyament i aprenentatge 
de les llengües estrangeres objecte d’estudi 

mbit administratiu del centre, tant a nivell oral com escrit, i en les 
comunicacions externes i internes 

Estratègies d’actuació 

Per part del personal docent i no docent en relació amb l’alumnat, quan 
no s’usi la llengua objecte d’estudi 

anuncis d’activitats de departament, complementàries i 
extraescolars per a l’alumnat, sempre que no s’utilitzi la llengua 
estrangera objecte d’estudi 
com a llengua de traducció en cas que la comprensió d’un concepte de la 
llengua d’estudi necessiti del suport d’una altra llengua 
En tota la documentació administrativa i en les comunicacions orals
En les comunicacions externes del centre, sempre que vagin dirigides a 
comunitats autònomes de parla catalana 
En la pàgina web del centre i les xarxes socials del centre (facebook i 

en l’àmbit administratiu del centre. Quant a les comunicacions tant 
internes com externes l’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella utilitza 

lengua en què s’emeten els 
certificats acadèmics, trasllats d’expedient i d’altres certificacions, 
excepte quan l’interessat els demana en castellà o en alguna de les 
llengües estrangeres objecte d’estudi, o quan s’han de trametre a 

Els certificats de Nivell Bàsic, expedits per l’escola, s’emeten en un sol 

e els diferents membres del 
centre (alumnat, personal docent  i personal no docent), excepte quan 

com a llengua de referència en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

mbit administratiu del centre, tant a nivell oral com escrit, i en les 

Per part del personal docent i no docent en relació amb l’alumnat, quan 

anuncis d’activitats de departament, complementàries i 
extraescolars per a l’alumnat, sempre que no s’utilitzi la llengua 

com a llengua de traducció en cas que la comprensió d’un concepte de la 

En tota la documentació administrativa i en les comunicacions orals 
En les comunicacions externes del centre, sempre que vagin dirigides a 

l centre (facebook i 


