Llengua catalana

LLEI 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 5422, del 16), d'educació
Preàmbul i articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40.2, 47.7, 52.2.c)
i d), 56.6, 57.4, 61.7, 64, 69.2.b) i c), 81.5, 84.1, 86.3.c), 91.4.e), 97.3,
109.2, 114.2.b), 119.2, 5 i 6, 120.2, 121.3, 123.4, 132, 142.5.c) i d),
161.e), i 167.
Enllaç a la norma completa (Portal Jurídic de Catalunya)

Preàmbul
(...)
Les raons culturals i cíviques són impulsades per la voluntat de conformar una ciutadania catalana
identificada amb una cultura comuna, en la qual la llengua catalana esdevingui un factor bàsic
d'integració social.
(...)
D'altra banda, la institució escolar ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país, molt
especialment en moments de manca de llibertats democràtiques. És fruit de tot això el fet que avui
Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i
molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives que es duen a terme en
nombrosos centres públics i de titularitat privada.
(...)
Així, la Llei d'educació desenvolupa també el règim lingüístic derivat de l'Estatut, que en l'article 143.1
estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia; per
tant, pot determinar el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització
lingüística del català. Així, d'acord amb l'article 35.2 de l'Estatut, que regula el sistema educatiu a
Catalunya, garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar
l'ensenyament, el compliment del deure i l'exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el
català i el castellà.
Aquesta llei vol reforçar la importància del català i el seu aprenentatge en tant que llengua pròpia de
Catalunya i factor d'inclusió social, i vol fer una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les
escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d'aprenentatge d'una tercera llengua, d'acord amb el
que estableix l'article 44.2 de l'Estatut.
Catalunya és un país amb una cultura i amb una llengua que configuren una identitat pròpia. El sistema
educatiu català ha de permetre desvetllar i potenciar l'arrelament a Catalunya. Només des del
coneixement del que és propi és possible obrir-se a les altres realitats i reconèixer-ne les singularitats.
(...)
Sobre aquestes premisses, la Llei d'educació proposa un conjunt normatiu coherent, complet i amb
visió de futur, que:
(...)
Fixa els principis generals de la regulació del règim lingüístic en l'àmbit de l'ensenyament i determina
els nivells competencials en el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i
l'avaluació de les llengües.
(....)
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Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya
Article 9
Règim lingüístic
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per les
disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.
2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les
llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari.

Article 10
Dret i deure de conèixer les llengües oficials
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar
l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge,
l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.
2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials
tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes
nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar
l'aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats necessàries per a
garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i
que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques
lingüístiques del professorat i altre personal del centre.
3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els
ensenyaments de règim especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes
adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional
respectius.
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de
conèixer el català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta
suficient d'ensenyament del català.

Article 11
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua
vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i
també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser
normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua
estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua
habitual.
4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors
dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula,
i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística
individualitzada en aquesta llengua.
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Article 12
Llengües estrangeres
1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua
estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar,
parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i
l'avaluació de les llengües.
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua
estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats
educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del
Departament.

Article 13
Competència lingüística del professorat, dels professionals d'atenció educativa i del personal
d'administració i serveis
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han d'acreditar, en
la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que en
puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i els
professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català, tant en les activitats
d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre.
2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del
professorat i ha de promoure la creació i la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del
català i en català.
3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels centres educatius
han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en
l'exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions
que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de
l'Administració educativa.

Article 14
Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del
projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.
2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el
centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.
b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant
globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en
les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.
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Article 15
Programes d'immersió lingüística
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de
cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu
com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir
en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament
del castellà.
2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística,
tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.

Article 16
El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa.
2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en les relacions
internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la
resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la
llengua d'ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel Departament.
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens
perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la
Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de
l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser
bilingüe, en català i en castellà.
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà
sempre la versió preferent.

Article 17
Règim lingüístic als centres educatius de l'Aran
1. L'occità, denominat aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori, d'acord amb l'article 6.5 de
l'Estatut, i com a tal és la llengua vehicular i d'aprenentatge habitual als centres educatius de l'Aran.
2. Totes les referències que fa aquest títol al català com a llengua pròpia de l'ensenyament a
Catalunya, s'estenen a l'occità per als centres educatius de l'Aran.
3. Els projectes lingüístics dels centres educatius de l'Aran han de garantir, així mateix, una presència
adequada del català i que els alumnes adquireixin el ple domini del català i del castellà en finalitzar
l'ensenyament obligatori.
4. Les referències a la competència lingüística del professorat i altre personal dels centres educatius de
l'Aran s'estenen a l'occità.
5. Les disposicions d'aquest títol relatives a programes d'immersió lingüística, a l'atenció lingüística
individualitzada i a la llengua de l'Administració educativa s'han d'adaptar a l'Aran a la condició de
llengua pròpia de l'Aran i oficial a Catalunya que l'Estatut atribueix a l'occità.
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Article 18
Ús i foment del català
1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions culturals
públiques, en els centres educatius públics i en els centres educatius privats sostinguts amb fons
públics el català ha d'ésser normalment el vehicle d'expressió en les activitats de projecció externa.
2. Per tal d'aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l'ensenyament i l'ús del català, els
centres educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar
llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l'entorn.
3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l'exterior en el marc més ampli de la
projecció internacional de la cultura i la llengua catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment
en els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.
4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l'apartat 3, el Govern pot
formalitzar acords de cooperació amb les institucions i entitats dels territoris i països on es trobin
aquests centres i, si escau, pot proposar a l'Estat la subscripció de convenis en aquesta matèria.

Títol III. De la comunitat educativa
Capítol VI. Educació en el lleure
Article 40
Plans i programes socioeducatius
2. Les administracions educatives han d'impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament
accions educatives en l'entorn. Aquestes actuacions han de tenir com a prioritat potenciar la
convivència i la participació ciutadana i l'ús del català, amb la finalitat de garantir que tots els alumnes
tinguin les mateixes oportunitats per a conèixer i usar les dues llengües oficials.

Títol IV. Servei d'Educació de Catalunya
Capítol II. Escolarització i garanties de gratuïtat
Article 47
Criteris de prioritat en l'accés
7. Els criteris de prioritat mai no poden comportar discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal de l'alumne o alumna o de la seva
família.

Títol V. Ordenació dels ensenyaments
Capítol I. Disposicions de caràcter general
Article 52
Currículum
2. El currículum s'orienta, entre altres finalitats, a la consecució dels objectius següents:
c) Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les característiques socials, culturals,
artístiques, ambientals, geogràfiques, econòmiques, històriques i lingüístiques del país, i també el
coneixement d'altres pobles i comunitats.
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d) Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats comunicatives, una expressió i
comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes i el domini dels nous
llenguatges.

Capítol II. Ensenyaments de règim general
Article 56
Educació infantil
6. El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l'educació infantil de manera que
permeti al centre educatiu un ampli marge d'autonomia pedagògica per fer possible que el primer
ensenyament s'acordi amb el projecte educatiu del centre i s'adapti a l'entorn. El currículum ha d'ajudar
els alumnes a desenvolupar les capacitats que els permetin identificar-se com a persones amb
seguretat i benestar emocional, viure unes relacions afectives amb si mateixos i amb els altres,
conèixer i interpretar l'entorn, desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió per mitjà
dels llenguatges, adquirir instruments d'aprenentatge i desenvolupar progressivament l'autonomia
personal, i també tenir una primera aproximació a una llengua estrangera.

Article 57
Educació bàsica
4. Sens perjudici del que estableixen els articles 11 i 17, l'ensenyament del català, de l'occità, del
castellà i de les llengües estrangeres ha de rebre una atenció especial durant l'educació bàsica. En
acabar aquesta etapa, els alumnes han d'haver assolit una sòlida competència comunicativa, de
manera que puguin emprar normalment i amb correcció les llengües oficials i puguin comprendre i
emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte
educatiu.

Article 61
Batxillerat
7. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a facilitar que durant el batxillerat
s'imparteixin en llengua estrangera matèries no lingüístiques i per a garantir que els alumnes de tots els
centres hagin assolit un bon nivell d'expressió en públic en diverses llengües.

Capítol III. Ensenyaments de règim especial
Secció primera. Ensenyaments d'idiomes
Article 64
Ensenyaments d'idiomes
1. Els ensenyaments d'idiomes tenen per finalitat capacitar els alumnes per a l'ús comunicatiu dels
diferents idiomes, al marge de les etapes ordinàries del sistema educatiu.
2. Els ensenyaments d'idiomes poden ésser reglats o no reglats. Els ensenyaments reglats condueixen
a l'obtenció de certificats homologats, s'organitzen en els nivells que es determinen en l'ordenament i
s'ofereixen en les modalitats d'educació presencial, d'educació semipresencial i d'educació no
presencial.
3. Els ensenyaments reglats d'idiomes s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes i als centres públics
delegats, que a aquest efecte en depenen. Els ensenyaments reglats d'idiomes corresponents al nivell
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bàsic es poden impartir també en centres privats autoritzats, sens perjudici del que es determini per
reglament amb relació a l'obtenció dels certificats homologats corresponents.
4. Correspon al Govern determinar els currículums dels diversos nivells dels ensenyaments reglats
d'idiomes i els requisits que han de complir les escoles oficials d'idiomes, els centres públics delegats i
els centres privats autoritzats.
5. L'Administració educativa ha de regular les característiques de les proves d'avaluació i
d'homologació conduents a l'obtenció dels certificats de domini d'idiomes.

Capítol IV. Educació d'adults
Article 69
Objecte i àmbit de l'educació d'adults
2. Els programes d'educació d'adults i les accions formatives corresponents han d'incloure, si més no,
els àmbits següents:
b) L'educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies
de la informació i la comunicació i l'ensenyament de llengües.
c) L'educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l'acollida formativa a immigrants
adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la
informació i la comunicació i la capacitació en l'ús d'estratègies per a l'adquisició de les competències
bàsiques.

Títol VI. Dels centres educatius
Capítol II. Criteris per a l'organització pedagògica dels centres
Article 81
Criteris d'organització pedagògica dels centres per a l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives
específiques
5. Amb relació als alumnes d'incorporació tardana amb necessitats educatives específiques,
l'Administració educativa ha d'establir i facilitar als centres recursos i mesures d'avaluació del
coneixement de les llengües oficials o de les competències bàsiques instrumentals, i també mesures
d'acollida.

Article 84
Projectes d'innovació pedagògica
1. El Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica
i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats
personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del
projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, i ha d'afavorir
especialment la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels alumnes en el
plurilingüisme. Els projectes es poden referir a un o més centres i poden comportar, si escau,
vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.
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Capítol III. Serveis educatius i serveis de suport als centres
Article 86
Serveis educatius
3. Són funcions dels serveis educatius, d'acord amb el que en cada cas es determini per norma
reglamentària:
c) Atendre especialment les situacions en què l'escolarització dels alumnes nouvinguts o amb risc
d'exclusió social té implicacions en l'àmbit de la integració lingüística.

Títol VII. De l'autonomia dels centres educatius
Capítol I. Principis generals i projecte educatiu
Article 91
Projecte educatiu
4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
e) El projecte lingüístic, d'acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a partir de la realitat
sociolingüística de l'entorn.

Capítol II. Autonomia dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya
Article 97
Àmbit de l'autonomia pedagògica
3. Els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya han de determinar les característiques
específiques de l'acció tutorial, del projecte lingüístic i de la carta de compromís educatiu.

Títol VIII. Del professorat i altres professionals dels centres
Capítol II. Formació del professorat
Article 109
Formació inicial
2. La formació inicial del professorat ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els
reptes del sistema educatiu en el marc dels principis d'aquesta llei, l'adquisició de coneixements i el
desenvolupament de capacitats i actituds professionals, entre les quals hi ha d'haver el domini
equilibrat dels continguts de les disciplines i d'aspectes psicopedagògics, el coneixement suficient d'una
llengua estrangera, el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i el coneixement de
les institucions i la cultura catalanes.

Capítol III. Ordenació de la funció pública docent
Article 114
Estructuració dels llocs de treball en plantilles de professorat
2. Les plantilles docents de la Generalitat han de tenir, com a mínim, el contingut següent:

Direcció General de Política Lingüística
http://www.gencat.cat/llengua/legislacio

Pàg. 8

Llengua catalana

b) Els cossos docents o les categories professionals, i els requisits específics exigits per a ocupar els
llocs, entre els quals s'han d'incloure l'especialitat o les especialitats docents, el coneixement del català
i, si escau, d'acord amb el projecte educatiu del centre, la titulació específica o la formació acreditada.

Capítol IV. Selecció del professorat i accés als cossos funcionarials
Article 119
Sistema d'ingrés a la funció pública docent
2. En la fase de concurs es valoren, entre altres mèrits, la formació acadèmica, l'experiència docent
prèvia i l'acreditació del domini de llengües estrangeres. En la fase d'oposició es valoren els
coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la capacitat pedagògica i el domini de
les tècniques necessàries per a l'exercici docent. El període de pràctiques permet valorar el grau de
desenvolupament de les competències professionals dels candidats.
5. S'ha d'acreditar el coneixement suficient i adequat del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita,
d'acord amb les competències corresponents al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a
l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües, i s'ha d'acreditar un nivell de competències
corresponent al nivell B2 del Marc pel que fa al domini de llengües estrangeres, sens perjudici del nivell
exigit per a accedir a l'especialitat de llengües estrangeres.
6. Les proves de l'oposició es fan en català, sens perjudici de les excepcions parcials que es puguin
establir per reglament en l'accés a especialitats lingüístiques, i han d'incloure coneixements sobre les
institucions i la cultura catalanes.

Article 120
Accés al Cos de Catedràtics d'Educació
2. El sistema d'accés al Cos de Catedràtics d'Educació és el de concurs, sense fase de pràctiques. En
el concurs es valoren els mèrits relacionats amb l'actualització científica i didàctica, la participació en
projectes educatius, l'exercici de la funció docent amb avaluació positiva, l'exercici de la funció directiva
amb avaluació positiva, el coneixement de llengües estrangeres i, si escau, la trajectòria artística dels
candidats. S'ha d'acreditar, si no s'ha fet anteriorment, el coneixement suficient i adequat del català,
tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Article 121
Accés al Cos d'Inspectors d'Educació
3. La fase d'oposició consisteix en una prova en què es valoren els coneixements pedagògics,
d'administració i de legislació educativa, i també coneixements i tècniques específics. S'ha d'acreditar,
si no s'ha fet anteriorment, el coneixement suficient i adequat del català, tant en l'expressió oral com en
l'escrita.

Capítol V. Provisió de llocs de treball docents
Article 123
Disposicions generals
4. Per a obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents s'ha de tenir
acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en els termes establerts per
reglament.
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Article 132
Categoria superior de sènior
Dins el Cos de Mestres i el Cos de Professors Tècnics de la Generalitat de Catalunya, i amb el límit
global màxim del 30% del nombre de places de cadascun dels cossos, la carrera docent permet
d'assolir la categoria superior de sènior als funcionaris docents que hagin obtingut en el mateix cos
quatre graus personals docents. Per a assolir aquesta categoria cal superar un procés selectiu
convocat amb aquest objecte, en el qual la comissió de valoració ha de comprovar els mèrits docents i
formatius, l'exercici de la docència i els coneixements de l'especialitat per part dels aspirants, que han
d'acreditar, si no ho han fet anteriorment, el coneixement suficient i adequat del català, tant en
l'expressió oral com en l'escrita. L'adquisició de la categoria superior de sènior dóna dret a percebre el
complement retributiu corresponent i es valora com a mèrit docent específic en tots els concursos
públics de mèrits.

Títol IX. De la direcció i el govern dels centres educatius
Capítol I. El govern dels centres educatius de titularitat pública
Article 142
El director o directora
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments
tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte
educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en les
activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.

Títol X. De l'administració de l'educació
Capítol II. Competències en matèria d'educació de les diverses administracions
Article 161
Règim específic per a l'Aran
Correspon al Consell General d'Aran, en el marc de les competències que determini la llei reguladora
del règim especial de l'Aran:
e) Exercir les potestats que el Govern li delegui per a desenvolupar per reglament el que disposa
l'article 17 amb relació al règim lingüístic dels centres educatius de l'Aran.

Capítol IV. Cooperació amb altres administracions, organismes i institucions
Article 167
Relacions amb administracions d'altres territoris de parla catalana
El Departament ha de promoure la col·laboració amb les administracions educatives dels territoris amb
què Catalunya comparteix la llengua pròpia. Així mateix, el Departament ha de cooperar amb les
entitats educatives de territoris de parla catalana.
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