
PROJECTE LINGÜÍSTIC IES QUARTÓ DEL REI  

Segons l'Ordre del Conseller de 12 d'agost de 1994, «el Projecte Lingüístic serà             
l'instrument de planificació que garantirà l'ús progressiu de la llengua catalana,           
pròpia de les Balears i de les seues modalitats insulars, com a vehicular de              
l'ensenyament i de la comunicació del centre.  

La llengua catalana ha de vertebrar tot l'ensenyament, n'és la llengua i té la              
consideració de llengua vehicular (introducció article 6.3. del Decret 125/2000), per           
això serà el vehicle d'expressió normal en els centres d'ensenyament, tant en les             
activitats internes com en les de projecció externa. En conseqüència, la direcció            
del centre vetllarà perquè sigui així en les reunions de claustre i de consell escolar.               
A més, l'equip directiu és el responsable d'avaluar el compliment del Projecte            
Lingüístic, inclourà les conclusions a la memòria anual i concretarà les directrius a             
la Programació General Anual d'acord amb els articles 20, 21 i 22 del Decret              
92/1997 de 4 de juliol. L'equip directiu vehicularà totes les seues actuacions en             
català, i demanarà a la resta de personal docent i no docent la coherència              
necessària per assolir la llengua catalana com a vehicular, d'aprenentatge, de           
l'administració i la gestió, i de comunicació.  

D'acord amb l'Ordre de 12 de maig de 1998, d'usos de la llengua catalana              
(BOCAIB núm 69 de 26/05/98), els mínims de presència de llengua catalana a les              
àrees han de ser els que reflecteixen tot seguit:  

ESO  

OBJECTIUS GENERALS:  

L'objectiu general del Projecte Lingüístic de l'IES Quartó del Rei és aconseguir que             
al final de l'Educació Secundària Obligatòria els alumnes dominin fluidament el           
català i el castellà prenent les mesures adients per a la integració dels/ de les               
alumnes d'incorporació tardana amb dèficit de llengua catalana i, si fos el cas, de              
llengua castellana.  

La llengua vehicular de l'IES Quartó del Rei serà la catalana, i es promourà el seu 
coneixement i l'ús per part de tots els membres de la Comunitat Educativa.  

Es fomentarà el plurilingüisme com un valor positiu, i es crearà la consciència que              



el coneixement i l'ús de la llengua catalana són instruments essencials d'integració            
social, laboral i professional.  

ACTUACIONS ESTABLERTES:  

A tota l'ESO, les matèries de física i química, geografia i història i biologia han de                
ser impartides en català. Tanmateix, l'institut aposta per impartir la resta           
d'assignatures també en català, llevat de les matèries lingüístiques (català,          
castellà i anglès). D'aquesta manera, n'obtenim un 100%. En el cas de les             
llengües estrangeres, la llengua de contacte ha de ser el català.  
RELACIÓ AMB ELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS:  

Ha de ser en català:  

1. El llibre de text, sempre que no es tracti d'una assignatura específica d'una altra 
llengua.  

2. La documentació dels departament.  

3. Els exercicis i les proves que es passin a l'alumnat, sempre que no es tracti 
d'una assignatura específica d'una altra llengua.  

COMUNICACIÓ. DOCUMENTACIÓ INTERNA:  

Es farà en català:  

La comunicació (documentació interna) Els materials distribuïts pel Departament 
d'Orientació. Cartells i rètols de Consergeria. Atenció a l'alumnat també a fora de 
l'aula (passadissos, consergeria, sala de professors, pati, etc.). La comunicació 
entre el professorat, a mesura del possible, hauria de ser en català.  

COMUNICACIÓ. DOCUMENTACIÓ EXTERNA:  

La comunicació amb l'exterior (documents, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.)         
s'efectuarà en llengua catalana. Amb els pares i mares, però, la comunicació serà             
bilingüe. Quan aquestes comunicacions vagin destinades a fora del domini          
lingüístic o en altres casos en què la comunicació ho requereixi, es podran             
efectuar en altres llengües.  



RETOLACIÓ:  

La retolació de les dependències del centre serà en llengua catalana.  


