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L’ensenyança plurilingüe permetrà que tots els alumnes de la 
Comunitat Valenciana adquirisquen competències en valencià, 
castellà i anglés.

La primera generació plurilingüe comença este curs. Es tracta 
de 45.000 alumnes de 3 anys, que rebran diàriament una 
exposició oral a l’anglés.
 
El calendari establit dóna la possibilitat de concloure la seua 
aplicació en el curs 2020-2021, donant així totes les facilitats als 
centres perquè puguen adaptar-se.
 
S’establixen dos programes plurilingües, un amb llengua base 
en castellà i un altre en valencià.

El centre consultarà amb les famílies dels alumnes el seu 
Projecte Lingüístic.

El decret dóna la possibilitat que els alumnes puguen estudiar un 
quart idioma com el francés, l’alemany o l’italià.

La Conselleria convocarà els docents a acreditar els seus 
coneixements de llengües.

Es preveu que en tres anys s’haja adaptat la plantilla a les noves 
necessitats lingüístiques.

La Conselleria podrà ampliar l’aplicació del decret a altres 
ensenyances del sistema educatiu.

La Conselleria ha publicat un decret que 
regula el plurilingüisme en l’ensenyança no 
universitària en la Comunitat Valenciana.

Esta nova normativa permetrà que els 
alumnes de centres docents públics i 
concertats Educació Infantil, Primària, 
Secundària i Batxillerat i Formació 
Professional puguen adquirir les 
competències lingüístiques i comunicatives 
pròpies de cada etapa en les dos llengües 
cooficials, valencià i castellà, així com en 
una llengua estrangera, especialment 
l’anglés.

Per a això, el decret establix dos programes de 
caràcter progressiu d’aplicació en els centres 
de la Comunitat, que seran elaborats pels 
centres i que es caracteritzaran per 
l’ensenyança de continguts curriculars en 
valencià, en castellà i en anglés, podent-se 
incorporar a més altres llengües estrangeres.

D’esta manera es conferix als centres plena 
autonomia per a decidir el seu projecte 
lingüístic, que determinarà la llengua base del 
seu programa (valencià o castellà) i com 
impartirà les altres dos llengües, sempre que 
compten amb l’opinió del professorat i dels 
pares, mares o tutors legals dels alumnes.



Programa 
Plurilingüe en 
Valencià, en el 
qual la llengua 
base per a 
l’ensenyança 
serà el valencià

PPEV

Programa 
Plurilingüe en 
Castellà, en el 
qual la llengua 
base per a 
l’ensenyança 
serà el castellà

PPEC

Es tracta d’una banda, del Programa Plurilingüe en Valencià (PPEV) en el 
qual la llengua base per a l’ensenyança serà el valencià i un Programa 
Plurilingüe en Castellà (PPEC), en el qual la llengua base per a l’ensenyança 
serà el castellà. Cada centre establirà en el seu Projecte Lingüístic de 
Centre (PLC) la llengua base dels seus programes, valencià o castellà, en la 
qual s’impartiran la majoria de les àrees, matèries o mòduls.

Els dos programes podran contemplar, en tots 
els nivells de les distintes ensenyances, la 
presència en el currículum d’àrees, matèries o 
mòduls impartits en valencià i en castellà 
independentment de la llengua base del 
programa plurilingüe que s’aplique, de manera 
que, almenys i a més de les àrees o matèries 
lingüístiques, se’n puga impartir una més en la 
llengua que no és la base del programa. 

A més, quan un centre de PPEC decidisca 
voluntàriament en l’Educació Primària impartir 

addicionalment en valencià element no lingüístics del currículum, la 
preferència la tindran els relacionats amb el coneixement del medi natural i 
social.

En totes les àrees, matèries o mòduls lingüístics (valencià, castellà, llengües 
estrangeres), la llengua d’ensenyança serà necessàriament la llengua 
objecte d’aprenentatge. En les àrees, matèries o mòduls no lingüístics 
impartits en valencià, castellà o en llengua estrangera, també es procurarà 
que l’alumnat utilitze estes llengües tant per a la comunicació oral com 
escrita. 

Els centres docents hauran d’assegurar 
que el seu alumnat adquirisca al finalitzar 
l’educació bàsica una competència 
lingüística semblant en valencià i en 
castellà, excepte quan siga d’aplicació el 
que disposa l’article 24 de la Llei 4/1983, de 
23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del 
Valencià.



La Conselleria aprovarà el Projecte lingüístic de cada centre i per a això 
tindrà en compte l’opinió de les famílies dels alumnes, ja que es realitzarà 
una consulta als pares, mares o tutors legals, el contingut de la qual es 
regularà posteriorment.

Així en concret, en els centres públics, per a garantir el que disposa l’article 
19.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, 
la llengua en què es vehicularan els àmbits d’actuació en l’Educació Infantil 
la determinarà la Conselleria d’Educació, vista la proposta del Consell 
Escolar, i després de realitzar-se en cada centre docent una consulta a tots 
els pares, mares o tutors legals de l’alumnat a l’inici del primer curs del segon 
cicle de l’Educació Infantil. 

Una altra de les novetats del decret 
és la possibilitat que els alumnes 
puguen estudiar un quart idioma 
com el francés, l’alemany o l’italià. 
Així, la Conselleria podrà autoritzar 
els centres docents que vehiculen en 
anglés almenys una àrea, matèria o 
mòdul no lingüístic, la possibilitat 
d’impartir addicionalment en una 
altra llengua estrangera diferent de 
l’anglés una àrea matèria o mòdul 
més. Esta autorització estarà 
condicionada a l’existència, en el 
propi centre, de recursos humans 
suficients.

D’altra banda, el decret establix que 
els programes lingüístics s’adapten a 
la persona i a les seues diferències 
individuals, reconeixent les 
potencialitats de cada una i les 

seues necessitats específiques. Des 
d’este plantejament, es vetlarà pel 
respecte no sols a les necessitats de 
l’alumnat, sinó també als seus 
interessos, els seus desitjos i la seua 
aspiració a aconseguir un 
desenrotllament ple i integral que 
possibilite el màxim grau de 
capacitació lingüística.

Així mateix, es fomentarà la 
responsabilitat i l’autonomia de 
l’alumnat en l’aprenentatge, la 
competència plurilingüe i pluricultural i 
la dimensió intercultural, per ser 
aspectes que incidixen en un 
aprenentatge més efectiu. D’esta 
manera es vol atendre allò que s’ha 
proposat en el Marc Comú Europeu de 
Referència per a les Llengües, per al 
desenrotllament de la competència 
comunicativa de l’alumnat.



La Conselleria incorporarà el requisit de coneixement de llengües per a 
l’exercici dels llocs de treball en els centres públics amb la finalitat de 
garantir la continuïtat dels programes plurilingües.
En este sentit, convocarà, per primera vegada, als funcionaris de carrera, en 
pràctiques i interins del cos de Mestres, Catedràtics, Professors 
d’Ensenyança Secundària i Professors Tècnics de Formació Professional, 
perquè acrediten la seua capacitació en anglés, francés, alemany i italià. 

Este certificat de capacitació facultarà de forma oficial el docent per a 
impartir àrees no lingüístiques en estos idiomes, assegurant que si és 
necessari substituir els docents es podrà fer, de manera que es garantisca 
la continuïtat del programa de plurilingüisme.

La Conselleria preveu que en tres 
anys s’haja adaptat la plantilla a les 
noves necessitats lingüístiques i per 
tant disposar d’una plantilla amb 
suficient coneixement de llengües 
per a garantir l’ensenyança 
plurilingüe en tots els nivells 
educatius. 

No obstant això, el calendari establit 
en el decret dóna la possibilitat de 
concloure la seua aplicació en el curs 
2020-2021, donant així totes les 
facilitats als centres perquè puguen 
adaptar-se a la nova situació, 
especialment pel que fa a la 
capacitació de les seues plantilles. 

En este sentit, es realitzarà un pla de 
formació intens que es concretarà en 
un increment d’11.000 places en les 
EOI, amb grups monogràfics per 
etapes, incidint expressament en la 
competència comunicativa, i obrint 
noves modalitats formatives com la 
semipresencial. Açò es completarà a 
més amb la formació en el propi 
centre de manera preferent.

En concret, els primers anys del 
calendari s’incorporarà un curs cada 
any. Esta arrancada es realitza més 
pausadament perquè només el 14% 
del docent d’Educació Infantil 
disposa d’una acreditació del B2 del 
Marc Comú Europeu de Referència 
per a les Llengües, i el 4% en el cas 
de Primària. 



A partir de 2015 comença el 
plurilingüisme en l’Educació 
Primària. A partir d’este moment, 
cada curs es va incorporant un cicle, 
és a dir en el curs 2015-2016 el 
primer cicle d’Educació Primària, en 
2016-2017 el segon cicle d’Educació 
Primària, en 2017-2018 tercer cicle 
d’Educació Primària, 2018-2019, 1r i 
2n d’ESO, 2019-2020 3r i 4t d’ESO i 
2020-2021: 1r i 2n de Batxiller. En 
definitiva, en 7 anys es completarà 
necessàriament la implantació del 
model plurilingüe en tota l’educació 
obligatòria.

Finalment, cal assenyalar que la Conselleria podrà ampliar l’aplicació del Decret 
a altres ensenyances del sistema educatiu, com és el cas de les ensenyances de 
règim especial (ensenyances artístiques, ensenyances esportives), i la formació 
de persones adultes. No obstant això, en les ensenyances artístiques i esportives 
i en la formació de persones adultes, cada centre haurà de garantir al seu 
alumnat oportunitats perquè desenrotlle la seua competència lingüística en 
valencià, castellà i en anglés.



Cal assenyalar que són cada vegada més els centres docents de la nostra 
Comunitat els que apliquen un programa d’educació plurilingüe que 
permet fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa des del 
segon cicle de l’Educació Infantil.

Este impuls del plurilingüisme té la seua màxima expressió en la Xarxa de 
Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana, composta en 
l’actualitat per 270 centres, que es caracteritzen per impartir en el seu 
currículum almenys una àrea, matèria o mòdul en llengua estrangera, 
preferentment en anglés.

D’estos centres, sis col·legis públics d’Educació Infantil i Primària es 
troben totalment immersos en el plurilingüisme, ja que experimenten des 
del primer curs de l’Educació Infantil un programa que vehicula el 80% 
del temps lectiu en anglés. 


