
EN DEFENSA DEL NOSTRE PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 
Amb aquest escrit volem mostrar la nostra defensa de l’actual projecte lingüístic del 
centre (PLC), aprovat l’any passat pel Claustre de professors i també pel Consell 
Escolar, sense cap vot en contra, que és encara vigent i que preveu el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament i com a llengua de l’administració i de les relacions 
del centre. 
 
La seva redacció va partir de la constatació de la realitat sociocultural i lingüística del 
centre i de la normativa actual. Té molt presents els estudis sobre usos lingüístics fets 
en aquest mateix centre per la Comissió de Normalització Lingüística sobre un gruix 
prou considerable de mostres el curs 2010-2011. 
 
En el nostre PLC es constata que, més de 25 anys des de l’aprovació de la Llei de 
normalització lingüística de les Illes Balears han donat lloc a avenços notables en el 
coneixement de la llengua, però amb unes mancances també notables en l’ús efectiu i 
en actituds de lleialtat lingüística.  
 
Els indicadors de la realitat socioeducativa obliguen el nostre centre a repensar la 
tasca docent i el tractament de les llengües escolars. El PLC es basa en un acord 
sobre els principis que han de regir l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües amb 
la finalitat d’aconseguir una competència comunicativa plurilingüe; garantir l’ús del 
català i del castellà; fer del català, llengua pròpia de les Illes Balears, la llengua 
comuna compartida; i donar una formació motivadora envers l’aprenentatge de llengües. 
 
El PLC és un instrument que garanteix el dret de tota persona a poder fer servir el 
català, a ser competent en llengua castellana, a mantenir les seves llengües familiars, 
a aprendre altres llengües i a ser valorada pels coneixements lingüístics que pot 
aportar a la comunitat educativa. Atès que la llengua catalana es troba en un procés 
lent de recessió dels usos socials (i escolars), l’institut ha de posar les mesures 
adequades per a la seva normalització. 
 
El PLC es planteja forçosament la necessitat de convertir el centre educatiu en un 
entorn lingüístic generador, estimulador i, en bona mesura, compensador de situacions 
comunicatives en la llengua pròpia de les Illes Balears per tal de propiciar, des de la 
quotidianitat de la vida escolar, conductes lingüísticament normals i contribuir a 
desenvolupar actituds positives i compromeses amb la riquesa lingüística per un costat 
i l'ús normal de la llengua catalana com a llengua comuna compartida, des del 
respecte als drets lingüístics individuals. 
 
Perquè si bé en una situació normal, en què la llengua pròpia del país fos la llengua 
hegemònica, les situacions bilingües acabarien per integrar-se en la llengua del país, 
com a factor d’integració social; tanmateix, amb el domini social i mediàtic del castellà 
i la forta immigració experimentada durant les dècades passades, s’han d’articular 
mesures compensatòries per fer possible la integració en una societat menorquina i 
catalanoparlant.   
 
Defensam allò que ha vertebrat la nostra forma d’entendre l’enfocament lingüístic i les 
feines que feim per aconseguir el coneixement del català des de PALIC, CNL i des de 
tots els estament del centre en general, sense oblidar la part administrativa del centre i 
l’ús habitual de la llengua catalana en les comunicacions internes i externes. 
Demanam poder continuar un projecte que consideram coherent, en el qual creim i 
que ha produït bons resultats. 
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