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LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou
el PLURILINGÜISME en el sistema educatiu valencià
L’any 2012 es van presentar els resultats de l’enquesta europea de competència lingüística,
una iniciativa a gran escala, elaborada per la Comissió Europea, destinada a donar suport
a les polítiques d’aprenentatge de llengües a tot Europa. Els resultats són contundents
respecte a la distància que ens separa d’altres països, l’estudi conclou que els resultats
obtinguts demostren que a Espanya cal millorar el nivell de competència en llengües
estrangeres de l’alumnat, especialment en anglès. En analitzar els nivells de rendiment per
destreses, s’observa que els pitjors resultats s’obtenen en les habilitats orals, per la qual
cosa convindrà realitzar un major esforç en l’adquisició d’aquestes destreses. Per això, és
fonamental la incorporació de temps dedicat expressament a la comunicació oral tant en
les hores lectives com en les activitats complementàries i extraescolars.
Cal aplicar mesures per a afavorir l’equilibri efectiu entre les dues llengües oficials i afavorir
la normalització lingüística del valencià; per tant, cal dotar, de cara a formar noves
generacions del futur, un programa d’ensenyament plurilingüe que garantisca un
coneixement òptim de les dues llengües oficials i almenys una llengua estrangera, sense
renunciar a la incorporació d’altres llengües. Per tant, cal que ens dotem, de cara a formar
les noves generacions del futur, d’un programa d’educació plurilingüe que garantisca un
coneixement òptim de les dues llengües oficials i, almenys, una llengua estrangera, sense
renunciar a incorporar-hi altres llengües. Les llengües ens acompanyen al llarg de la vida.
Per això és convenient estar exposats contínuament a les llengües objecte d’aprenentatge
i estar-hi en contacte permanent. Cal que la presència de les llengües en l’educació estiga
garantida en totes les etapes educatives i en tots els ensenyaments amb una proporció
raonable que assegure la competència a l’alumnat en les dues llengües oficials i l’anglès
com a llengua estrangera preferentment.
El coneixement de llengües genera més oportunitats, obri portes de futur, millora
l’ocupabilitat i enriqueix la ciutadania amb un major nombre de competències professionals.
Les llengües en el sistema educatiu
El sistema escolar valencià és un sistema educatiu plurilingüe i intercultural que té com a
llengües curriculars el valencià, el castellà, l’anglès i altres llengües estrangeres.
Els centres educatius han de promoure un ús normal del valencià, de conformitat amb la
normativa vigent que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials
en l’administració de la Generalitat i d’acord amb les prescripcions del pla de normalització
lingüística del centre.
Podran ser objecte d’estudi i promoció, i així s’establirà en el projecte lingüístic de centre,
el romanó, llengua pròpia del Poble Gitano; la llengua de signes, usada per les persones
sordes de la Comunitat Valenciana, i el Braille, sistema de lectura i escriptura que utilitzen
les persones amb discapacitat visual o ceguera.

Els centres educatius hauran de considerar les llengües de les minories lingüístiques del
centre i generar espais d’intercanvi intercultural. Així mateix, hauran de garantir el dret a
una educació plurilingüe i intercultural a l’alumnat amb necessitats educatives especials
Objectius del Programa d’educació plurilingüe i intercultural
El Programa d’educació plurilingüe i intercultural desenvolupat en aquesta llei té els
objectius següents:
1. Garantir a l’alumnat del sistema educatiu valencià l’assoliment d’una competència
plurilingüe que implique:
a) El domini oral i escrit de les dues llengües oficials, el domini funcional d’una o
més llengües estrangeres i el contacte enriquidor amb llengües i cultures no
curriculars però pròpies d’una part de l’alumnat.
b) L’interès i la curiositat per les llengües, el coneixement sobre com són i com
funcionen i els procediments per a la construcció d’aquests coneixements a
partir de l’observació, la manipulació i la comparació de les diferents llengües
presents en l’aula, i des d’una perspectiva crítica sobre com s’usen.
2. Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat del sistema educatiu valencià i la seua
integració en el sistema educatiu i en la societat valenciana:
a) Garantint el dret de tot l’alumnat a assolir el seu potencial màxim pel que fa
al coneixement i a l’ús de les llengües, independentment de la procedència
sociocultural de les famílies, de les competències comunicatives, de les
experiències culturals amb què arriben al centre i de les seues aptituds i estils
d’aprenentatge.
b) Formant l’alumnat per a conviure i integrar-se com a ciutadà de ple dret en
una societat multilingüe i multicultural.3. Garantir la normalització de l’ús
social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.
Nivells bàsics de referència per a les llengües
Per a la consecució dels objectius que figuren en l’article 4, el Programa d’educació
plurilingüe i intercultural assegurarà que l’alumnat, en acabar les diferents etapes
educatives, haja assolit les competències orals i escrites del Marc europeu comú de
referència que es determinen a continuació:
a) En acabar els ensenyaments obligatoris, com a mínim, el nivell de valencià i
castellà equivalent al B1 i l’equivalent a l’A1 de la primera llengua estrangera.
b) En acabar els ensenyaments post obligatoris no universitaris, com a mínim, el
nivell de valencià i castellà equivalent al B2 i l’equivalent a l’A2 de la primera
llengua estrangera.
El Programa d’educació plurilingüe i intercultural
1. Tot els centres educatius sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià
aplicaran el Programa d’educació plurilingüe i intercultural.
2. El Programa d’educació plurilingüe i intercultural s’elaborarà d’acord amb les necessitats
del context socioeducatiu i demolingüístic del centre i amb l’objectiu de garantir l’assoliment
de les competències plurilingües i interculturals fixades en aquesta llei.

3. Tots els centres educatius dissenyaran el seu programa d’educació plurilingüe i
intercultural tenint en compte el següent:
a) El temps mínim destinat als continguts curriculars en cadascuna de les llengües
oficials, en el conjunt de l’escolaritat obligatòria, ha de ser del 25 % de les hores
efectivament lectives. S’ha d’impartir en cadascuna de les llengües oficials la
matèria o l’assignatura corres-ponent al seu aprenentatge i al mateix temps, com
a mínim, un altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter
troncal o anàleg.
b) El temps destinat als continguts curriculars en llengua estrangera, en el conjunt
de l’escolaritat obligatòria, pot oscil·lar entre el 15 % i el 25 % de les hores lectives.
c) Per a calcular aquests percentatges es tindran en compte les hores destinades al
currículum de cada una de les àrees lingüístiques, les hores destinades a la
competència comunicativa oral i les àrees o les matèries en què s’utilitze cada
llengua com a vehicular de l’aprenentatge.
4. Els centres educatius o els grups que utilitzen una metodologia de treball per projectes
o qualsevol altra metodologia amb plantejaments globalitzats han de respectar en tot cas
les proporcions de les llengües del seu projecte lingüístic.
Organització dels ensenyaments de les llengües en els diferents nivells educatius
Els centres hauran d’aplicar el Programa d’educació plurilingüe i intercultural amb les
característiques següents:
En l’educació secundària obligatòria i el batxillerat:
a) Continuarà el tractament del valencià, del castellà i de l’anglès com a àrees
lingüístiques.
b) S’hi incorporarà, com a segona llengua estrangera optativa d’oferta obligatòria,
preferentment, una llengua romànica.
c) El temps destinat a continguts curriculars en valencià, en castellà i en llengua
estrangera s’adequarà al que disposa l’article 6.
d) El temps destinat als continguts curriculars en llengua estrangera, en batxillerat,
pot oscil·lar entre el 10 % i el 25 % de l’horari curricular

