Proposta de canvis
1. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge
en l'ensenyament no universitari.
«1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. També
és emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’apartat 3.»
3. L'ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència
adequada en els plans d'estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que
sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria.
«3. Per tal d’assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de
l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials i en les llengües
oficials ha de tenir garantida una presència adequada en els currículums i en els
projectes educatius de centre.
La determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament ha de
tenir en compte la situació sociolingüística i l’evolució del procés
d’aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d’acord amb els instruments de control,
avaluació i millora de les competències lingüístiques. Per determinar l’abast
d’aquesta presència s’inclourà, des d’un abordatge global i integrador els recursos d’aprenentatge, inclosos els de caràcter digital i els usos lingüístics de
l’alumnat a l’aula i en el conjunt del centre educatiu.»
6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne
que no acrediti que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis d'aquesta etapa.
«6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne
que no acrediti que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà
propis d’aquesta etapa, sens perjudici del que estableix la normativa educativa.»

