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� Adquisició d’una competència lingüística i comunicativa efectiva en, almenys, les 
dues llengües oficials i una llengua estrangera.

� Caràcter universal del model de tractament integrat de llengües.

� Impartició de les matèries lingüístiques en la llengua objecte d’aprenentatge.

� Aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICLE) quan a referent metodològic.

� Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que afectin� Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que afectin
el sistema educatiu.

� Flexibilitat i adaptació del TIL a la realitat social de cada centre.

� Totes les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics, així com
les agrupacions d’àmbits que inclouen diverses àrees o matèries, inclosos els
projectes transversals, es poden impartir en les dues llengües oficials o en la 
primera llengua estrangera del projecte educatiu del centre, tot ajustant-se al que 
disposen els articles 6, 7, 8, 9 i 10 d’aquest Decret.



ESO
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� A primer, segon i tercer  s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials 
i la llengua estrangera com a mínim una de les matèries que tenguin com a 
objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències de la natura i les 
ciències socials.

� A quar t curs s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua 
estrangera com a mínim una de les matèries que tenguin com a objecte 
d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències socials i la resta d e les d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències socials i la resta d e les 
matèries obligatòries.

� El centre ha d’oferir un mínim d’un 20 % de la càrrega lectiva de la resta 
de matèries en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua 
estrangera. 

� Per computar aquest mínim, a primer i a segon curs s’han de tenir en 
compte les matèries que tenen com a objecte d’aprenentatge l’educació 
plàstica, la música, la tecnologia i les matèries o ptatives pròpies . Quant 
a tercer i quart curs s’han de computar les que tenen per objecte la 
biologia i la geologia, l’educació plàstica, la fís ica i química, la 
informàtica, la música, la tecnologia i les matèrie s optatives pròpies .
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� Es pot permutar la llengua d’aprenentatge de les matèries 
esmentades al llarg de l’etapa.

� A més, a fi de garantir una riquesa semàntica en les diferents 
llengües, s’ha de procurar l’alternança del tractament d’aquestes en 
relació amb les diferents àrees o blocs de continguts, al llarg 
d’aquesta etapa educativa.

� En els casos d’alumnes que cursin l’educació secundària � En els casos d’alumnes que cursin l’educació secundària 
obligatòria a través de programes amb organització curricular, 
activitats o matèries diferents de les establertes en caràcter 
general, els centres establiran en el projecte de tractament integrat 
de llengües les llengües utilitzades en cadascuna de les matèries o 
àmbits de coneixement, sempre respectant els criteris generals 
fixats en aquest Decret. 

� Els centres han d’incloure aquesta distribució horària en el projecte 
de tractament integrat de llengües i l’han de revisar, i actualitzar-lo 
si cal, almenys un cop cada quatre anys.
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Batxillerat
� Els alumnes de batxillerat han de cursar en les llengües oficials i en la 

llengua estrangera, a cada un dels cursos, una o més matèries no 
lingüístiques del currículum , en cada una de les modalitats de batxillerat, 
d’acord amb el projecte de tractament integrat de llengües de cada centre.

Formació professionalFormació professional
� Quant als ensenyaments de formació professional dels nivells 1 i 2 , els 

alumnes han de cursar un o més mòduls en cada una de les llengües 
oficials i en la llengua estrangera, d’acord amb el projecte de tractament 
integrat de llengües del centre.

� Pel que fa als ensenyaments professionals de nivell 3 , s’han d’impartir 
d’acord amb els currículums de cadascun dels cicles de les diverses 
famílies professionals. Es pot ampliar l’ensenyament en llengua estrangera 
o en les llengües oficials de les Illes Balears a qualsevol mòdul o activitat 
de formació per a l’ocupació amb la comunicació prèvia a la Direcció 
General d’Ordenació.



Continguts del projecte TIL
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� Criteris generals i actuacions generals i específiques per a les adequacions del 
procés d’ensenyament de i en les llengües a la realitat socioeconòmica i cultural 
del centre.

� Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement impartits en 
cada una de les llengües.

� Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana amb dèficit � Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana amb dèficit 
de coneixements en alguna o ambdues llengües oficials. 

� Criteris de coordinació entre les àrees o els departaments implicats en el 
procésd’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera.

� Mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats en competències 
lingüístiques de l’alumnat. 

� Aplicació simultània d’altres programes autoritzats als centres, si és el cas, 
en relació amb la utilització vehicular d’una llengu a estrangera.

� Relació dels professors amb la seva titulació i competència quant a llengües.

� Planificació de la implantació progressiva del nou model, dins el marc del 
calendari d’aplicació que aprovi la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.



Procediment d’elaboració i aprovació
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� La Comissió de Cordinació Pedagògica és l’encarregada d’elaborar 
el projecte, sota la supervisió del director del centre.

� L’esborrany del projecte s’ha de presentar al claustre i a les 
associacions d’alumnes i de pares i mares perquè puguin fer-hi 
aportacions.

� L’esborrany del projecte, amb les aportacions que es considerin del 
punt anterior, s’ha de presentar al Consell Escolar, qui l’ha punt anterior, s’ha de presentar al Consell Escolar, qui l’ha 
d’aprovar.

� Els centres han de facilitar a les famílies informació actualitzada 
sobre el tractament de llengües previst en el projecte i els criteris 
pedagògics que avalen aquest tractament, ja sigui a través de 
sessions informatives, de publicitat al web o d’altres canals.

� La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del 
Departament d’Inspecció Educativa, vetllarà per l’adequació del 
projecte integrat de llengües a la normativa vigent.



Altres procediments
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� D’acord amb el foment de l’autonomia, els centres educatius que 
requereixin una distribució horària de les llengües objecte d’ensenyament 
diferent de la que estableix aquest Decret, poden aprovar un altre projecte 
de tractament de llengües. 

� El projecte ha d’incloure la justificació i l’argumentació del canvi plantejat, 
així com els mecanismes d’avaluació i seguiment prevists, sempre que, i 
amb caràcter general, es mantengui la impartició d’alguna àrea o matèria 
no lingüística en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua no lingüística en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua 
estrangera. 

� Per aprovar aquest projecte s’ha de seguir el mateix procediment 
d’aprovació establert en aquest Decret. 

� En el cas dels centres públics, per aprovar aquests  projecte s’ha de 
comptar amb el vot favorable de dues terceres parts  dels membres 
del consell escolar. A més en aquest cas, s’ha de d ur a terme una 
consulta no vinculant a les famílies.

� Els projectes aprovats seguint aquest procediment h an de garantir el 
caràcter de llengua vehicular de les dues llengües cooficials de la 
caib al llarg de tota l’etapa.



Titulació del professorat
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� Per poder impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de 
coneixement no lingüístics en llengua estrangera, els docents han 
d’acreditar un certificat de nivell B2 o superior de coneixements de 
la llengua estrangera definida en el projecte de tractament integrat 
de llengües del centre. 

� Els professors han de complir, en tots els casos, els requisits de � Els professors han de complir, en tots els casos, els requisits de 
titulació i de competència lingüística necessaris per impartir les 
àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement corresponents, 
d’acord amb la normativa vigent.

� El director general d’ordenació, Innovació i FP és l’organ competent 
per habilitar els professors per poder impartir àrees, matèries o 
mòduls no lingüístics en llengua estrangera. En tot cas és necessari 
acreditar la titulació prevista en els apartats anteriors.



Atenció a la diversitat
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� L’atenció a la diversitat és un eix prioritari del model d’educació plurilingüe, 
que pretén oferir una educació de qualitat per a tots els alumnes, 
assegurant el tractament de les necessitats educatives específiques de cad
alumne. Els plans d’atenció a la diversitat dels centres s’adaptaran al nou
sistema de tractament integrat de llengües.



Catalogació de places/Formació del professorat
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� La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de 
catalogar les places dels centres docents públics no 
universitaris d’acord amb el que s’estableix en l’article 
23, sempre en coherència amb el projecte de 
tractament integrat de llengües pel qual opti cada 
centre educatiu.centre educatiu.

� La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha 
d’impulsar programes de formació en llengües 
estrangeres i en metodologia per a l’ensenyament en 
llengües estrangeres, procurant programes que facilitin 
l’accés a la formació dels docents i la conciliació de la 
vida laboral i familiar.



Aplicació
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� A l’inici del període d’implantació d’aquest Decret, i en el cas 
que els centres no disposin dels mitjans personals necessaris 
per impartir les àrees o matèries en llengua estrangera en la 
forma que hagin disposat en el seu projecte de tractament 
integrat de llengües, impartiran de forma transitòria 
aquestes assignatures, i de forma equilibrada, en l es aquestes assignatures, i de forma equilibrada, en l es 
dues llengües oficials. 

� Els centres escolars hauran de comunicar prèviament a la 
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures 
Educatives, i de forma motivada, la falta de mitjans personals 
que justifiqui l’aplicació d’aquest disposició transitòria



Calendari d’aplicació
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� Els centres docents han d’elaborar i aprovar el seu projecte de tractament integrat de llengües 
abans del 20 de juny de 2013. 

� Els centres escolars han d’iniciar l’aplicació del projecte de tractament in tegrat de llengües 
el curs 2013-2014.

� La implantació del nou model de tractament de la llengua estrangera es podrà preveure de forma � La implantació del nou model de tractament de la llengua estrangera es podrà preveure de forma 
progressiva, d’acord amb els recursos de què disposi cada centre, i amb el calendari que 
s’especifica a continuació:

� Educació secundària obligatòria: iniciació de la im plantació del projecte el curs 2013-
2014, com a mínim al primer curs de l’etapa. 

� Batxillerat: implantació progressiva a partir del c urs 2013-2014, en funció dels 
recursos del centre.

� Formació professional: en els nivells 1 i 2, implan tació progressiva  a partir del curs 
2013-2014, en funció dels recursos del centre; en e l nivell 3, implantació d’acord amb 
els currículums establerts en la normativa vigent.

� El tractament de llengua estrangera i la metodologia corresponent establerts en el projecte de 
tractament integrat de llengües de cada centre han d’estar totalment implantats el curs 2017-
2018.


