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PROJECTE LINGÜÍSTIC CENTRE DE PROFESSORAT D’EIVISSA	  

 
 
1- Introducció 

 
Tenint en compte que els destinataris de les activitats de formació que es porta 
a terme en el CEP és el professorat dels centres educatius d’Eivissa, la llengua 
catalana, pròpia de les illes Balears, ha de ser la llengua vertebradora de totes 
les actuacions de les activitats del CEP d’Eivissa, sempre segons la legislació 
vigent i tenint en compte aquelles instruccions concretes que dicti la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats. 
El present Projecte Lingüístic de Centre de Professorat d’Eivissa s’ha redactat 
en base a la legislació actualment en vigor, que és la que se relaciona a 
continuació, i que es pot consultar a la pàgina:  http://die.caib.es/normativa/ 
apartat Llengua catalana de les Illes Balears. 

Normes generals 
 
● LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 

4-5-2006) 
● LLEI 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (BOCAIB 

20/05/1986 núm. 15)  
● DECRET 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües 

oficials de l'Administració de la C.A.I.B. (BOCAIB 18/12/1990 núm. 154) 
● DECRET 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació 

general dels ensenyaments de formació professional específica a les 
Illes Balears (BOIB 06/03/2001 núm. 28) 

● DECRET 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de 
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB 
22/09/2001 núm. 114)  

● DECRET 169/2003, de 26 de setembre, de modificació del Decret 
115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de 
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB 
30/09/2003 núm. 133)  

● DECRET 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general 
dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 14/06/2008 núm.83)  La 
Sentència núm. 886/2011, la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va estimar el recurs 
presentat i va declarar nul l'apartat 4 de la disposició derogatòria única 
del Decret 67/2008, de 6 de juny. 

● DECRET 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel 
qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els 
procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de 
treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOIB 23/10/2008 núm. 150) 

● RESOLUCIÓ del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de 
maig de 2012 per la qual es fa efectiva l'aplicació de l'Ordre de 13 de 
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setembre de 2004 que regula el dret dels pares, les mares o els tutors 
legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels 
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 
31/05/2012 núm. 78) 

Organització i planificació lingüística 
 
● DECRET 92/1997, de 4 de juliol de 1997, 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 17/07/1997 núm. 
89) 

● ORDRE del conseller d'Educació i Cultura de 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 26/05/1998 núm. 69) 

● DECRET 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament 
orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics 
d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària 
(BOIB 05/10/2002 núm. 120) art. 60 derogat pel Decret 39/2011 de 29 
d'abril, BOIB 05/05/2011 núm. 67 

● DECRET 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament 
orgànic dels instituts d'educació secundària (BOIB 05/10/2002 núm. 
120) art. 69 derogat pel Decret 39/2011 de 29 d'abril, BOIB 05/05/2011 
núm. 67 

● ORDRE de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels 
pares, les mares o tutors legals, a elegir la llengua del primer 
ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de 
les Illes Balears (BOIB 18/09/2004 núm. 130)  

● ORDRE de 3 de maig de 2005, de la conselleria d'Educació i Cultura, 
per la qual es regulen la convocatòria i la selecció de centres escolars 
sostinguts amb fons públics d'educació infantil i primària en els quals 
s'implantarà l'elecció de la llengua del primer ensenyament (BOIB 
10/05/2005 núm. 71)  

● NOTA del Servei Jurídic en relació amb obligatorietat del professorat 
dels centres educatius en presentar els documents de planificació 
didàctica en llengua catalana quan així està establert en el Projecte 
lingüístic del centre (02/01/2006) 

● SENTÈNCIA 886-722 08 de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de Balears sobre elecció llengua primer 
ensenyament (22/11/2011) 

● INSTRUCCIONS del director general d’Ordenació, Innovació i Formació 
Professional i de la directora general de Planificació, Inspecció i 
Infraestructures Educatives sobre l’aplicació de les mesures de l’Ordre 
del conseller d’Educació i Cultura de 13 de setembre de 2004 per la qual 
es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la 
llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts 
amb fons públics de les Illes Balears (11/06/2012) 
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Titulacions dels professorat. Llengua catalana 
 
● DECRET 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de 

coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB 
22/09/2001 núm. 114) 

● ORDRE del conseller d'Educació i cultura de dia 30 de juliol de 2002, per 
la qual es regulen determinats requisits d'acreditació del coneixement de 
la llengua catalana per part dels mestres que hagin cursat els seus 
estudis a partir del curs 2002-2003, segons determinats plans d'estudis 
de mestre en les diverses especialitats de la Universitat de les Illes 
Balears (BOIB 10/08/02 núm. 96) 

● DECRET 169/2003, de 26 de setembre, de modificació del Decret 
115/2001, de 14 de setembre de 2001, pel qual es regula l'exigència de 
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB 30/09/03 
núm. 136) 

● RESOLUCIÓ del director general de Personal Docent de 6 de juny de 
2005, de regulació de la incorporació dels requisits de coneixement de 
les llengues oficials de les llistes d'interinitats, en centres públics 
d'ensenyament no universtari de les Illes Balears (BOIB 11/06/05 núm. 
89) 

 

2- Llengua vehicular i d’aprenentatge en les activitats del CEP 
 

La llengua catalana serà la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les 
activitats que organitzi el CEP d’Eivissa.  
Això no exclou, en el cas de ponents que tenguin com a pròpia la llengua 
castellana, el fet de què puguin emprar aquesta en les activitats en què 
participin. 
Totes les activitats relacionades amb llengües estrangeres es desenvoluparan, 
majoritàriament, en la llengua corresponent. 

 

3- Llengua d’àmbit administratiu i de comunicació del CEP 
 

La llengua catalana serà, per defecte, la llengua vehicular dins l’àmbit 
administratiu i de comunicació del CEP d’Eivissa. 
 

a) CEP i assessories de formació 
 

La comunicació entre els centres de la nostra demarcació i el CEP es farà, 
sempre, llengua catalana. El mateix s’aplica al professorat dels mateixos. 
Tota la documentació que elabori el CEP com a institució, es farà en llengua 
catalana. S’estableixen com a excepcions aquells documents que vagin 
destinats a territoris de l’Estat Espanyol o a països de la comunitat 
iberoamericana, en aquest cas, els documents es redactaran en llengua 
castellana; en el cas de països amb d’altres llengües, la comunicació es farà en 
llengua anglesa, a no ser que s’acordi utilitzar-ne una altra  en casos concrets. 
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Pel que fa a les assessories de formació s’aplicarà tot el que s’ha assenyalat 
referit al CEP com a institució. 
 

b) Secretaria 
 

Tots els documents que es generin des de la secretaria del CEP es faran, 
sempre, en llengua catalana. 
Sempre què un professor o professora demani la traducció a la llengua 
castellana d’un certificat o qualsevol altre document, es farà fent constar que es 
tracta d’un original emès en llengua catalana. 
c) Personal d’administració i Serveis 
El personal d’administració i serveis adscrit al CEP d’Eivissa respondrà a les 
consultes que es realitzin per part del professorat o d’altres persones en 
llengua catalana. 
En el cas de les comunicacions per via telefònica, si la mateixa es fa des d'un 
territori de parla castellana s'emprarà aquesta llengua. 
 

4- Recursos i materials 
 

S’intentarà que recursos relacionats amb la formació permanent del professorat 
i les activitats concretes que es desenvolupin, i que siguin adquirits pel CEP, 
independentment del seu format (paper, electrònic...) estiguin en llengua 
catalana. En cas de què això no sigui possible, es prioritzarà la llengua 
castellana. 
Per a les activitats relacionades en llengües estrangeres els materials 
relacionats amb elles, s’adquiriran en la llengua en la que es desenvolupi 
l’activitat 
Els recursos generats a les activitats del CEP s’haurien de fer en llengua 
catalana. En el cas de la llengua castellana o de les llengües estrangeres es 
farien en les llengües corresponents. 

 

5- Avaluació del grau de compliment del PLC 
 

El Projecte Lingüístic del CEP d’Eivissa haurà de ser aprovat en primer lloc per  
l’equip pedagògic, si bé la seva aprovació definitiva correspon al Consell de 
CEP. 
Per al seguiment del compliment del Projecte Lingüístic de Centre es crearà 
una comissió, de la qual es determinarà, en el seu moment, la composició. 
Com a mínim una vegada cada any, es farà una avaluació i una revisió del 
contingut d’aquest Projecte Lingüístic. 
Aquesta revisió es farà, de forma obligatòria, quan els canvis legislatius de la 
Conselleria d’Educació ho facin necessari. 
 
Nota:  
Aquest Projecte Lingüístic del Centre de Professorat d’Eivissa va ser aprovat 
pel seu Consell de CEP en sessió celebrada el 13 de juliol de 2012 
 


