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Aquest Projecte Lingüístic emmarca l’ús que es fa a l’escola oficial d’idiomes de Mollet 

del Vallès de les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà) i de les dues 

llengües curriculars al centre (anglès i francès). 

 

Context de coneixement del català al municipi 
 

 
L'entén El sap 

parlar 
El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

Població 
de 2 anys 

i més 

2011 47.580 34.262 37.937 26.264 3.105 50.685 

 
(Font: Institut Català d’Estadística, 2022) 
 

Comunicacions internes i externes 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ésla llengua normalment emprada coma 

llengua vehicular i és la llengua que es fa servir de manera habitual en les 

comunicacions internes i externes del centre. Totes les actuacions administratives 

com ara actes, comunicats, llibres de registre, correspondència, horaris, certificacions, 

avisos i anuncis es redactaran en català.  

 

Si la persona interessada així ho demana, els certificats emesos per la secretaria del 

centre podran ser redactats també en castellà, anglès o francès.  

 

Els trasllats d’expedient i altres comunicacions amb les escoles oficials d’idiomes de 

fora de Catalunya (excepte Balears i Comunitat Valenciana) es faran en llengua 

castellana. 

 

Comunicacions amb l’alumnat 
Tenint en compte que a l'EOI de Mollet del Vallès, la llengua catalana no és una 
llengua curricular i d’acord amb l'article 3 del DECRET 45/2022 de 15 de març:  
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- Les programacions anuals i els fulls informatius d'inici de curs es redactaran en la 

llengua estrangera que sigui objecte d'estudi. En el cas del primer nivell d'anglès i 

francès, en aquests documents es podrà fer servir el català paral·lelament a la llengua 

estrangera que correspongui. 

 

- la llengua d'instrucció i aprenentatge serà, sempre que sigui possible, l'anglès o el 

francès. Només en el primer nivell de cada idioma, si el professor ho considera 

convenient i sempre paral·lelament a la llengua que s'estigui estudiant, es farà servir 

el català com a llengua d'instrucció i de referència. 

 

Retolació 
Els avisos o anuncis, ja siguin en paper o en format digital (web, mail, moodle),  que 

vagin dirigits exclusivament als estudiants d'una llengua en particulares faran 

preferentment en la llengua estrangera que correspongui.  

 

Tot el sistema de gestió i préstec de material de la biblioteca es fa en català. 

La retolació de la sala d’informàtica és en català. 

 

Altres observacions 
1. A més de tenir el català com a llengua d'entorn, des del centre es fomentarà 

una actitud favorable envers totes les llengües i cultures i no es tolerarà cap 

actitud negativa ni discriminatòria envers cap membre de la comunitat 

educativa per motius lingüístics, d’origen, de gènere, de cultura ni cap altre. 

 
2. En cas d’alumnat nouvingut, el català serà la llengua d’ús normal en l’acollida 

fora de l’aula. 
 

3. Es vetllarà per mantenir un llenguatge no sexista en totes les comunicacions. 
 

4. Es vetllarà per mantenir una ortografia correcta en tots els documents de centre 
i així com també al web de l’escola i els comptes de Facebook, Instagram i 
Twitter. 
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5. Si qualsevol usuari del centre no entén algun dels rètols, avisos o missatges en 
català, el treballador del centre que l’estigui atenent en aquell moment podrà 
fer servir qualsevol altra llengua que els dos parlin per tal de facilitar la 
comunicació i l’enteniment mutu. 

 
 
 
 


