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Diploma Universitari de 

Antoni Llabrés Fuster,  
professor titular de Dret Penal (Departament 
de Dret Públic de la UIB). 

Maria Ballester Cardell, 
professora contractada doctora de Dret 
Constitucional (Departament de Dret Públic 
de la UIB). 

Aquest diploma universitari pretén posar el 
focus en la regulació jurídica dels idiomes en 
territoris com les Illes Balears. Els alumnes 
podran revisar el marc constitucional del qual 
deriven altres lleis, com l’Estatut d’Autonomia, 
i fer una aproximació a altres conceptes que 
no siguin del marc legal: l’evolució del sistema 
sociolingüístic, la capacitació lingüística per 
poder accedir a l’Administració, els usos socials i 
àmbits específics, entre d’altres.

Aprofitau aquesta oportunitat i adquiriu una 
perspectiva diferent.

En què consisteix?
El diploma aborda el marc legal i jurisprudencial 
de la llengua catalana a l’Estat espanyol i els 
drets lingüístics que en deriven, amb especial 
referència a la situació de les Illes Balears. 

De la mà d’especialistes en legislació lingüística 
i drets lingüístics, es posen a l’abast dels 
interessats les bases formatives i els instruments 
adients per familiaritzar-se amb la problemàtica 
que caracteritza la regulació jurídica de 
la convivència de llengües en contextos 
plurilingües, el model juridicolingüístic de la 
Constitució de 1978, el règim jurídic del català 
als diferents territoris del domini lingüístic o els 
drets lingüístics dels parlants i els mecanismes 
que en garanteixen la tutela.

A qui va adreçat?
Aquesta formació s’adreça especialment a:

• Graduats i estudiants de Dret o Ciències 
Polítiques, Llengua i Literatura Catalanes (o 
titulacions equivalents).

• Funcionaris i treballadors de les 
administracions públiques vinculats o 
relacionats amb la política lingüística, 
dinamitzadors lingüístics, treballadors i 
membres d’entitats lingüisticoculturals 
concernides per la defensa dels drets 
lingüístics.

• Persones interessades a conèixer el marc 
legal de la llengua catalana i els drets 
lingüístics que en deriven.



Estructura 

Mòdul I. Introducció a la legislació lingüística (4 
h): 2 de novembre
• Introducció a la regulació del plurilingüisme
• Models de regulació juridicoconstitucional: 

estatus d’oficialitat i conseqüències 
• Règim juridicolingüístic estatal: antecedents i 

model de la Constitució espanyola de 1978

Mòdul II. Legislació lingüística a les Illes Balears 
(I) (4 h): 9 de novembre
• Règim juridicolingüístic general: Estatut 

d’autonomia de les Illes Balears i Llei de 
normalització lingüística

• Evolució del règim juridicolingüístic 1983-2020
• Usos lingüístics institucionals i administratius

Mòdul III. Legislació lingüística a les Illes Balears 
(II) (4 h): 16 de novembre
• Capacitació lingüística per a la funció pública
• Àmbits específics: sanitat, educació, consum, 

etc.

Mòdul IV. Legislació lingüística a Catalunya i al 
País Valencià (4 h): 23 de novembre
• Legislació lingüística a Catalunya: balanç i 

situació actual
• Legislació lingüística al País Valencià: balanç i 

situació actual

Mòdul V. Drets lingüístics i política lingüística (4 
h): 30 de novembre
• Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les 

Illes Balears (ODL)
• La política lingüística a les Illes Balears: balanç i 

perspectives de futur

Professors 

Ballester Cardell, Maria, professora de Dret 
Constitucional (Universitat de les Illes Balears), 
membre del Consell Consultiu de les Illes Balears i 
membre del LIDIB.

Colom Pastor, Bartomeu, professor de Dret 
Administratiu (Universitat de les Illes Balears) i 
advocat. Autor de Dret, llengua i autonomia (2011).

Defior Barcons, Beatriu, directora general de 
Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. 

Llabrés Fuster, Antoni, professor de Dret Penal 
(Universitat de les Illes Balears), coordinador/autor 
del Vocabulari de Dret (2009) i membre del LIDIB.

Pons Parera, Eva, professora de Dret Constitucional 
(Universitat de Barcelona), directora de la Revista de 
Llengua i Dret, i coordinadora/autora del Vocabulari 
de Dret (2009).

Segura Ginard, Lluís J. Director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics, advocat de la CAIB.

Tasa Fuster, Vicenta, professora de Dret 
Constitucional (Universitat de València) i directora 
de la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV.

Villaverde Vidal, Joan-Albert, tècnic lingüista de la 
CAIB. 



Dades específiques

Direcció
Antoni Llabrés Fuster, professor titular de Dret 
Penal (Departament de Dret Públic de la UIB). 
Maria Ballester Cardell, professora contractada 
doctora de Dret Constitucional (Departament de 
Dret Públic de la UIB). 

Nombre de places: el mínim serà de 10 alumnes 
i el màxim, de 25.

Modalitat: presencial a Mallorca i amb 
presencialitat virtual, a través de BBC, per als 
matriculats de Menorca, Eivissa i Formentera. El 
curs s’impartirà virtualment (a través de BBC) 
per a tothom en cas de necessitat per raons 
sanitàries. 

Durada: 6 ECTS (30 hores presencials)

Data i horari: del 2 al 30 de novembre de 2020; 
els dilluns, de 16 a 20 hores. 

Lloc de realització: edifici de Sa Riera, C/ de 
Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n pis, 07122, Palma 
(i a través de BBC per als matriculats de Menorca, 
Eivissa i Formentera). 

Termini de matricula: fins al dia 26 d’octubre de 
2020.

Preu: el cost del curs és de 60 euros, gràcies a 
la col·laboració de la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les Illes Balears. 
* Amb el suport del LIDIB (https://lidib.uib.cat).

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo 
en cas que no arribi al nombre mínim d’alumnes.

Es tornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o d’anul·lació del curs.

Col·laboradors:

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/dretlinguistic

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/dretlinguistic




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

