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Decret 198/1996 de 12 de juny  (Reglament Orgànic de Centres Docents) 

Article 9 . El projecte educatiu  

9.1 L'equip directiu elaborarà el projecte educatiu del centre d'acord amb les 
directrius establertes pel consell escolar i tenint en compte les propostes que 
realitza el claustre de professors, el qual és avaluat i aprovat pel consell escolar.  

El projecte educatiu de centre s'ha d'adequar a allò que disposa el Decret 75/1992, 
de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de 
l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a 
Catalunya.  

9.2 El projecte educatiu del centre té per finalitat plasmar de forma coherent l'acció 
educativa adoptada després d'una anàlisi de la pròpia realitat i del context 
socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa. Ha de 
garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i 
assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre, i s'haurà de fer públic.  

9.3 El projecte educatiu especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques 
que es pretenen per al conjunt de l'alumnat, tenint en compte la diversitat de 
condicions personals, necessitats i interessos, i inclou:  

a) Els trets d'identitat del centre.  

b) Principis pedagògics, entesos com la inclusió completa i concreta de les finalitats 
establertes pels ensenyaments de l'educació infantil i de l'educació primària, 
desenvolupant i prioritzant les més significatives segons les característiques del 
centre i especialment de l'alumnat, adequant-les a la pròpia realitat.  

c) Principis organitzatius, entesos com els criteris generals que s'estableixin 
respecte de l'organització i la gestió dels recursos humans, materials i funcionals, 
així com l'optimització de les instal·lacions i l'equip escolar, les relacions i 
col·laboracions amb d'altres centres i institucions.  

d) Projecte lingüístic.  

9.4 El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les 
llengües en el centre. En el projecte lingüístic queda definit:  

a) El tractament de la llengua catalana i, si s'escau, de l'aranès com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge.  

b) El procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.  

c) Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres.  

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament i 
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i 
individual.  


