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8.Control de canvis 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL PEC 
 

1) INTRODUCCIÓ 

LOE 

Article 121. Projecte educatiu 
1. El projecte educatiu del centre ha de recollir els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. 
Així mateix,ha d’incorporar la concreció dels currículums establerts per l’Administració 
educativa que correspon fixar i aprovar al claustre, com també el tractament transversal en les 
àrees,matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. 
2. El projecte esmentat, que ha de tenir en compte les característiques de l’entorn social i 
cultural del centre,ha de recollir la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat i  l’acció tutorial,  
així com el pla de convivència, i ha de respectar el principi de no-discriminació i d’inclusió 
educativa com a valors fonamentals, com també els principis i objectius que recullen aquesta 
Llei i la Llei orgànica 8/1985,de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. 
Els centres han de promoure compromisos educatius entre les famílies o tutors legals i el mateix 
centre en què es consignin les activitats que pares, professors i 
alumnes es comprometen a dur a terme per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. 
6. El projecte educatiu dels centres privats concertats,que en tot cas s’ha de fer públic, l’ha de 
disposar el seu respectiu titular i ha d’incorporar el caràcter propi al qual es refereix l’article 115 
d’aquesta Llei. 
 
LEC 
 
Article 91. Projecte educatiu 
1. Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte 
educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió 
de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, 
n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències 
bàsiques 
i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 
2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 
comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si n’hi ha, 
els projectes educatius territorials. 

3. Per a definir el projecte educatiu s’han de valorar les característiques socials i culturals del 
context escolar i les necessitats educatives dels alumnes. 
 
4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 
a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius, 
els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre. 
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b) Els indicadors de progrés pertinents. 
c) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 
d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 
e) El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a partir de la 
realitat sociolingüística de l’entorn. 
f)  El caràcter propi del centre, si n’hi ha. 
5. El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, pot incorporar al projecte educatiu, a 
més dels elements a què fa referència l’apartat 4, tots els altres aspectes que, d’acord amb la 
definició del projecte de l’apartat 1, consideri convenients. 
6. El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. 
7. El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a elaborar el projecte 
educatiu, ha de promoure la coordinació entre els projectes educatius de centres que 
imparteixen etapes successives a un mateix grup d’alumnes i ha de vetllar per garantir-ne la 
legalitat. 
8. El projecte de direcció dels centres públics ha de desenvolupar el projecte educatiu, d’acord 
amb el que estableix l’article 144. 
 
Article 92. Aplicació del projecte educatiu 
1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya poden, en exercici de l’autonomia 
de què gaudeixen, establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració educativa amb 
l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte educatiu. 
2. Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració de llur 
gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 
 
Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 
1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin 
referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que aquesta 
llei determina. 
2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets 
definidors del seu caràcter propi. 
3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 
responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, 
d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a 
les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 
4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre públic ha 
d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el projecte educatiu 
de cada centre s’ha de comprometre expressament a complir aquests principis i ha de 
determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn 
social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya. 
 
Article 94. Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics 
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1. La formulació dels projectes educatius dels centres públics es responsabilitat de la directora i 
amb la participació dels professionals d’atenció educativa. 
L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar. 
2. Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració 
educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament. 
3. L’Administració educativa ha d’estimular i orientar la definició dels projectes educatius dels 
centres de nova creació i de tots els altres centres que no en disposin. 
 
 
2. PRESENTACIÓ 
 
Aquest Projecte Educatiu (a partir d’ara PEC)  contribuirà a impulsar la col·laboració entre 
diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social. És la 
màxima expressió de l’autonomia del centre, recull la seva identitat, explícita els objectius, 
orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències 
bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. Recollirà, també, els valors, objectius i prioritats 
d’actuació. Incorporarà també la concreció dels currículums establerts per l’Administració 
Educativa que correspon fixar i aprovar al Consell Escolar com també, el tractament transversal 
en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. 
 
El nostre PEC tindrà en compte les característiques de l’entorn social i cultural del centre i 
recollirà la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’acció tutorial, així com el pla de 
convivència, i respectarà el principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors 
fonamentals, com també els principis i objectius que recull la LOE i la LEC  
 
 
3. CONTEXT. ON SOM 
 
3.1. Anàlisi i valoració de l’entorn físic del centre 

L’Institut Ramon Berenguer IV es troba a Cambrils, un municipi costaner de la comarca del Baix 
Camp al sud-est del Camp de Tarragona. El terme municipal de Cambrils està format per dos 
sectors: el de ponent i el de llevant, separats pel terme municipal de Vinyols i els Arcs. L’Institut 
està situat enmig dels dos sectors en la zona del Port (originàriament hi havia 2 nuclis urbans, la 
vila i el Port però actualment estan pràcticament fusionats en un sol centre urbà). Hi ha un bon 
nombre d’urbanitzacions i zones residencials sorgides amb l’esclat turístic.   

El centre està ubicat a la zona de serveis, molt a prop de l’Hospital Lleuger, l’Ajuntament, la 
biblioteca municipal, l’estació d’autobusos i de tren, el palau d’esports, la piscina municipal i 
tocant a una escola de primària (Escola Marinada), a un altre centre de secundària (Institut 
Cambrils), i a una residència d’avis. La proximitat d’aquests espais possibilita que el centre pugui 
utilitzar les seves prestacions. 
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Antigament la població es dedicava a l’agricultura i la pesca però a partir de 1960 es produeix un 
desenvolupament turístic que ha convertit al sector serveis en la principal font d’ingressos de 
Cambrils.  

3.2 Història del centre 

L'Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils va ser fundat l'any 1975. En els seus inicis, el centre 
s'anomenà Centre de Formació Professional i era de titularitat municipal. Les especialitats que s' 
hi impartien eren de la família Administrativa i d'Electricitat. La seva primera ubicació era al 
Passeig de la Salle, en instal·lacions prefabricades. 

El curs 1980-81 es va construir el nou edifici i es va inaugurar amb el nom d' IFP Ramon 
Berenguer IV. El ventall d'ensenyaments que oferia el centre es va ampliar amb la família 
professional d'Automoció. 

El curs 1996-97, amb l’arribada de la reforma educativa,  es va convertir en un centre de 
secundària amb la implantació de l’ESO. A partir d’aquest moment es va anar incrementant 
l’alumnat progressivament . Aquest fet va suposar el trasllat de professorat de formació 
professional i la incorporació de professorat d’ESO i Batxillerat i de l’educació primària 

 L’Institut és l’únic centre del municipi que imparteix ESO, Batxillerat,  Cicles Formatius i el CAS.  

 
3.3. Anàlisi i valoració de l’entorn social del centre 
 
Quant a les relacions que l’Institut manté amb els diferents organismes institucionals i entitats 
socials de Cambrils, val a dir que la relació amb elles és fluida i molt satisfactòria. Cal destacar 
que l’Ajuntament col·labora amb l’Institut des de diferents àrees: 

- Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social: realitza diferents campanyes i tallers durant 
les hores de tutoria al centre amb diferents tallers,  el Programa de Salut a l’Escola, la 
Comissió d’Absentisme o la Unitat d’Escolarització Compartida.  

- Regidoria d’Esports: Cessió d’instal·lacions i monitoratge. 
- Regidoria de Turisme: ens proporciona el servei del Trenet de Cambrils per a sortides, i 

l’acollida d’alumnes en pràctiques. 

El Casal de gent gran Baix Camp col·labora en la matèria optativa “Adolescència i gent gran” que 
s’imparteix a l’ESO i proporciona als alumnes una visió més humana del que suposa pertànyer a 
la tercera edat. Els alumnes de BAT i CF realitzen les pràctiques en empreses col·laboradores de 
la vila. La Policia Local imparteix regularment un Taller d’educació viària i fa constants 
col·laboracions amb els agents escolars prevenint i solucionant algun problema de convivència. 
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4. Trets d’identitat del centre 
 
4.1 Què volem 

 
MISSIÓ 
 
Aconseguir un servei educatiu de qualitat que permeti als nostres alumnes formar-se per a una 
futura vida acadèmica i laboral, i abastar la satisfacció de tota la comunitat educativa: alumnes, 
pares i personal docent i no docent. 
 



 
 

 

Generalitat de Catalunya 
PEC 

 

Departament d’Ensenyament 
Institut Ramon Berenguer IV 

 

 
 

 
ELABORAT Director/a DATA: 16/07/2014 Versió: 1.0  

REVISAT Comissió qualitat DATA: 01/10/2014  

APROVAT Consell Escolar DATA: 01/10/2014 Codi: PEC 

Nom Arxiu PEC Pàgina 7 de 128 

 
 
 

 
En concret: 
 

a. Millorar els resultats educatius a tots els nivells i l’absentisme a l’educació post 
obligatòria. 

b. Modernitzar les infraestructures i ampliar espais i reduir les ràtios, especialment a l’ESO. 
c. Millorar la formació docent i les condicions laborals del professorat. 
d. Augmentar la participació de l’alumnat, de pares i mares i del PAS. 
e. Consolidar la matrícula a l’ensenyament obligatori i incrementar-la al post obligatori. 
f. Promoure l’ús social del català, vetllar per una bona acollida dels alumnes nouvinguts i 

impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 
g. Millorar les relacions personals entre el professorat per tal d’aconseguir una millor 

implicació en el treball en equip. 
h. Incrementar els recursos per atendre la diversitat i consolidar el funcionament de les 

tutories. 
i. Aprofundir en la utilització de les TIC en la pràctica docent. 
j. Millorar els resultats de les proves d’avaluació diagnòstica, PAU i Cicles formatius de 

Grau mitjà i Superior. 
 
 
4.2 On volem anar 
 
Visió del centre: El nostre desig és que l’institut esdevingui un centre de referència a la nostra 
ciutat i a la nostra comarca i sigui identificat com el capdavanter en l’educació integral dels 
alumnes.  
 
Els principis educatius del nostre centre són: 
 

a. Educació integral de l’alumnat sense discriminació entre nois i noies 
b. Treball en equip i coordinació entre el professorat 
c. Funcionament democràtic 
d. Ús del català com a llengua vehicular del centre 
e. Aconfessionalitat 
f. Ús de les TIC en la pràctica educativa 
g. Implicació del centre en projectes d’innovació educativa 
h. Multiculturalitat i cohesió social 
i. Interacció amb l’entorn social 
j. Cultura de la pau 

 
Valors del centre:  Voldríem arribar a ser el centre de referència de tots els estudis secundaris 
del nostre municipi ja que som l’únic centre que imparteix ESO, Batxillerat, CAS i Cicles 
Formatius 
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En el nostre institut ens comprometem a treballar per la millora de la qualitat del nostre centre 
de manera contínua. Una qualitat que  fonamentem en:  una molt bona gestió de la informació, 
la qual ha d’arribar a tothom (claustre, treballadors, alumnes, pares i mares...); un molt bon 
ambient de treball; una molt bona col·laboració entre departaments, una clara interactuació 
pedagògica amb els alumnes; i un clar compromís amb les institucions del nostre entorn i la 
societat que ens envolta. Sempre tenint com a fita principal el respecte i l’entesa entre les 
diferents cultures i creences que fan niu a la nostra ciutat i que no poden ser obviades. 
 
5. Objectius i prioritats . Què volem 
 
Línies d’actuació prioritàries 
 

Àmbit pedagògic 

Millorar el resultats  acadèmics: graduació, promoció i CB 

Reduir els índexs d’absentisme, sobretot a post obligatòria 

 

Àmbit organitzatiu 

Fomentar la cultura de la qualitat 

Fomentar el lideratge compartit 

 

Àmbit de gestió de recursos 

Adaptació a l’austeritat econòmica actual i optimització dels recursos 

Transparència en la gestió 

 
Objectius a assolir: 
 

1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes 
2. Millorar la cohesió social i l’equitat 
3. Impulsar l’ensenyament d’idiomes i noves tecnologies 
4. Millorar la gestió del centre 
5. Impulsar l’educació post obligatòria (CF, CAS i BAT) 

 
6. Plantejaments educatius 
6.1  La llengua (projecte lingüístic) 
6.2 L’organització pedagògica 
6.2.1 Equips docents 
    
L’Equip Docent el formen el conjunt de professors que imparteixen docència a un nivell i/o cicle 
determinat. Al nostre institut hi ha un equip docent de cada curs de l’ESO, els equips docents de 
batxillerat i un equip docent per cada cicle formatiu. 

L’equip docent es constituirà per tal d’actuar coordinadament en establiment de criteris en 
relació a les seves funcions. 
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1. Són funcions dels equips docents: 

a) Definició i adaptació del curs, en col·laboració amb els departaments. 

b) Orientació al tutor i al coordinador de l’ESO dels criteris pel disseny curricular de 
l’alumne. 

c) Elaboració dels criteris que garanteixen la correcta convivència dels diferents grups 
d’alumnes. 

d) Resolució de conflictes, quan s’escaigui, i la informació als pares o tutors. Elaboració dels 
criteris d’avaluació. 

e) Constituir en junta d’avaluació, presidida pel tutor de cada grup, el seguiment dels 
aprenentatges de cadascun dels alumnes i l’adopció de les decisions adients. 

f) Elaborar propostes curriculars a desenvolupar per l’alumne durant el període de no 
assistència a classe en cas de malalties prolongades. 

g) Consensuar mesures d’avaluació per tal que els alumnes amb matèries pendents de 
cursos anteriors les puguin recuperar al llarg del curs. 

2. Són funcions específiques dels equips docents d’educació secundària obligatòria: 

a) Elaboració, en coordinació amb el coordinador d’ESO i els caps de departaments, d’un 
seguit de criteris comuns pel treball de síntesi: objectius, continguts bàsics, presentació i 

criteris d’avaluació. 

3. Són funcions específiques de l’equip docent de batxillerat: 

a) Elaboració d’un seguit de criteris comuns per dirigir i avaluar el treball de recerca: 
calendaris, continguts bàsics, presentació i estratègies d’avaluació. 

b) Aprovació dels criteris per tal que els alumnes puguin realitzar la matèria optativa 
Estada a l’empresa. 

4. Són funcions específiques de l’equip docent dels cicles formatius. 

a) Fixar el calendari del cicle formatiu i de la formació en centres de treball. 

b) Assignar les aules especifiques i els recursos necessaris als diferents crèdits que formen 
el currículum. 

c) Definir la responsabilitat i les normes de funcionament, el manteniment i la organització 
de les aules específiques. 

d) Establir els mecanismes per al tractament de la diversitat de l’alumnat quant a les 
capacitats cognoscitives, l’experiència professional i la motivació pe cursar la formació. 

e) Definir el camp professional del cicle formatiu les funcions, els processos i les tasques 
que són prioritàries o significatives d’acord a la tipologia d’empreses i/o organitzacions, i 
les característiques del lloc de treball de la zona d’influència en què es desenvoluparà la 
formació en centres de treball. 
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f) Concretar el camp professional real on té incidència el cicle formatiu. 

g) Justificar el criteri en l’aplicació de les hores de lliure disposició al qual s’opta per tal 
d’intensificar l’adaptació de la formació a l’àmbit socioeconòmic i/o assegurar els 
coneixements professionals bàsics. Organitzar la distribució dels crèdits, respectant-hi la 
tipologia dels professorat i la seqüència lògica d’ensenyament. 

h) Concretar el currículum de les hores de lliure disposició a partir dels continguts extrets 
d’altres cicles formatius o incorporar-ne de nous. 

i) Concretar el crèdit de síntesi adequat a l’àmbit socioeconòmic. 

j) Determinar els criteris i les pautes per elaborar activitats formatives que potenciïn les 
capacitats clau incloses en el perfil professional i el desenvolupament de determinats 
tipus de contingut definits en els currículum. 

k) Determinar criteris d’organització per elaborar el pla de formació en centres de treball, 
quant el moment, la coordinació i el seguiment. 

l) Adaptar l’itinerari formatiu, tot concretant el conjunt de matèries, àrees o continguts 
que s’han de treballar en l’etapa anterior al cicle formatiu i definir les possibles 
formacions complementàries associades al títol que es poden cursar després del cicle 
formatiu 

 

6.2.2 Departaments didàctics 

 En el nostre centre hi ha deu departaments didàctics: Departament de Llengua i Literatura 
Catalana, Departament de Llengua i Literatura Castellana, Departament de Llengües 
Estrangeres, Departament de Ciències Socials, Departament de Ciències Naturals, Departament 
de Matemàtiques, Departament de Tecnologia, Departament de Visual i Plàstica, Departament 
d’Educació Física, i Departament de Música. 

En els departaments didàctics hi està integrat el professorat d’acord a les seves especialitats, 
agrupades per llur afinitat, és a dir, el formen l’equip de professors que imparteixen una àrea 
curricular determinada al centre. En el si de cada departament es coordinen les activitats 
docents de les àrees i matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la 
metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 

En el nostre centre els departaments de formació professional són: el Departament 
d’Administratiu i el Departament d’Electricitat, cadascun d’ells integrat per la família 
professional corresponent. 

Dins dels Departaments on calgui es constituiran els seminaris corresponents de cada 
especialitat, mentre la normativa ho permeti. En el nostre centre hi ha un Seminari de Diversitat, 
Interdepartamental, no vinculat a cap departament didàctic concret. 

Correspon al cap del departament la coordinació general de les activitats del departament i la 
seva programació i avaluació. El cap de departament exercirà les següents funcions específiques: 
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a. Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. 

b. Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. 

c. Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i etapes. 

d. Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicades a la pràctica 
docent. 

e. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en 
les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

f. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del departament. 

g. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies d eles especialitats del departament i 
assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent. 

h. Acollir i orientar el professorat de nova incorporació al departament. 

i. Ser el canal de comunicació amb l’equip directiu. 

j. Fer les propostes de sortides extraescolars d’àrea en coordinació amb el coordinador 
d’activitats i serveis. 

k. Elaborar el pressupost anual de despeses i fer-ne el seguiment 

l. Responsabilitzar-se del material didàctic propi del departament. 

m. Custodiar els criteris d’avaluació que cada professor del departament estableixi per a la 
seva matèria. 

El cap de departament convocarà a les reunions de departament els professors que imparteixen 
les àrees o matèries corresponents. 

 

6.2.3. Coordinacions 

Són òrgans de coordinació del nostre centre: els caps de departament, el coordinador 
d’activitats i extraescolars, el coordinador d’ESO, el coordinador de Batxillerat, el coordinador de 
formació professional, el coordinador informàtic, el coordinador lingüístic, d’interculturalitat i de 
cohesió social (LIC) i el coordinador de prevenció de riscos laborals.  

La reducció d’hores d’aquests càrrecs de coordinació serà la següent: 

a) Dues hores de reducció per als caps dels departaments didàctics i de les famílies 
professionals. 

b) Tres hores a cadascun dels coordinadors abans esmentats. 

c) Tres hores al tutor de pràctiques professional  

Els caps de seminari estaran reconeguts com a càrrec però no tindran cap reducció horària. 
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Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats 
extraescolars del centre sota la dependència del Cap d’estudis. El coordinador d’activitats i 
extraescolars exercirà les següents funcions específiques: 

a. Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries, per a 
ser tramesa i aprovada pel consell escolar. 

b. Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars, per a ser tramesa i 
aprovada pel consell escolar. 

c. Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 
complementàries i a les activitats extraescolars. 

d. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

e. Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i qualsevol 
altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. 

f. Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les 
activitats escolars complementàries i activitats extraescolars. 

g. Elaborar la memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades 
que s’inclourà ala memòria anual d’activitats del centre. 

h. Col·laborar amb l’equip directiu en aspectes relacionats amb la seva 
competència. 

Hi haurà un coordinador d’educació secundària obligatòria, El coordinador serà nomenat pel 
director del centre escoltat el coordinador pedagògic. Aquest coordinador tindrà com a 
funcions: 

a. Vetllar per la continuïtat i coherència de les accions educatives al llarg de 
l’educació secundària obligatòria, en coordinació amb el coordinador pedagògic. 

b. Presidir i coordinar les reunions dels equips docents. 

c. Recollir i transmetre les propostes dels equips docents al coordinador 
pedagògic. 

d. Coordinar, en col·laboració amb el coordinador pedagògic, la distribució de 
matèries optatives atenent les recomanacions dels departaments didàctics, dels 
equips docents i dels tutors dels grups. 

e. Orientar a l’alumne de tercer i quart curs d’Educació Secundària en la elecció de 
les matèries optatives, atenent a les seves possibilitats d’estudis posteriors i/o a 
la seva inserció en el món laboral. 

f. Fer el seguiment del currículum en coordinació amb el tutor i el coordinador 
pedagògic. 

g. Coordinar, juntament amb els caps dels departaments didàctics i el coordinador 
pedagògic, el treball de síntesi. 
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h. Orientar a l’alumne de 4t curs d’educació secundària obligatòria sobre la seva 
continuïtat d’estudis posteriors o la seva inserció al món laboral. 

Al nostre centre hi haurà un coordinador de batxillerat reconegut solament a nivell intern del 
centre.   El coordinador de batxillerat serà nomenat pel director del centre, escoltat el 
coordinador pedagògic. Aquest coordinador tindrà com a funcions: 

a. Vetllar per la continuïtat i coherència de les accions educatives al llarg del 
batxillerat, en coordinació amb el coordinador pedagògic. 

b. Presidir i coordinar les reunions de l’equip docent. 

c. Recollir i transmetre les propostes de l’equip docent al coordinador pedagògic. 

d. Orientar a l’alumne en l’elecció de matèries optatives, atenent a les seves 
possibilitats d’estudis posteriors i/o a la seva inserció al món laboral. 

e. Coordinar, en col·laboració amb el coordinador pedagògic, la distribució de 
matèries optatives, atenent les recomanacions dels departaments didàctics, dels 
equips docents i dels tutor del grup. 

f. Fer el seguiment del currículum en coordinació amb el tutor i el coordinador 
pedagògic. 

g. En relació amb el treball de recerca,  

i. Coordinar, en col·laboració amb el tutor del grup, la realització de les 
enquestes per tal de veure les preferències del alumnes sobre el tema 
del treball de recerca. 

ii. Coordinar, juntament amb el coordinador d'activitats pedagògiques i els 
caps de departaments, les demandes i agrupacions dels alumnes, així 
com el nomenament del tutor del treball de recerca corresponent. S'ha 
de seguir el criteri que cada professor tindrà com a màxim quatre 
alumnes. 

iii. Impartir als alumnes, en col·laboració amb el tutor del grup, un seguit 
de continguts bàsics sobre els treballs d'investigació en general, abans 
del començament del treball personal. 

h. En relació amb la matèria optativa Estada a l’empresa, proposar, en coordinació 
amb el professor responsable de l’Estada a l’empresa  i el coordinador 
pedagògic, els criteris per a què els alumnes puguin realitzar aquesta matèria. 

i. Orientar l’alumne, en coordinació amb el coordinador de formació professional, 
el Coordinador pedagògic i el tutor, envers la seva continuïtat d’estudis 
posteriors o a la seva inserció al món laboral. 

El coordinador de formació professional és el coordinador de totes les famílies de cicles 
formatius que s’ofereixen al nostre centre. El coordinador de formació professional és nomenat 
pel director, escoltat el cap d’estudis, d’entre els professors que professin ensenyaments de 
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formació professional específica. Aquest coordinador tindrà com a funcions, sota la dependència 
del cap d’estudis: 

a. Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals. 

b. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial on 
es ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament 
d’Ensenyament. 

c. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 
empreses de l’àrea d’influència. 

d. Establir relacions amb les empreses en el marc dels programes de garantia social, quan 
aquests s’ofereixin al centre o en depenguin. 

e. Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de les pràctiques en 
alternança dels alumnes de batxillerat i de cicles formatius a les empreses. 

f. Organitzar els cursos i Seminaris que l’ Institut porti a terme amb institucions i entitats 
col·laboradores. 

g. Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes desenvolupats. 

h. Facilitar la inserció i la qualificació professional de l’alumne i fer el seguiment de la inserció 
professional dels alumnes durant l’any següent al de finalització dels seus estudis. 

i. Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques, d’acord amb el que en aquest 
respecte estableixi l’equip directiu del centre. 

j. Cooperar amb l’equip directiu del centre en les diferents actuacions vers l’orientació 
professional dels alumnes de l’institut. 

k. Assistir a les Reunions del de coordinació del Departament d’Ensenyament en l’àmbit de la 
Formació en Centres de Treball. 

l. Elaborar i executar els nous convenis marc per possibilitar les pràctiques a les empreses. 

m. Desenvolupar les actuacions experimentals que permetin integrar la formació pràctica en 
els centres de treball en els nous currículums dels cicles formatius. 

n. Facilitar la informació i l’assessorament pertinent als alumnes dels Programes Europeus per 
la mobilitat dels joves. 

o. Actuar d’interlocutor amb el Departament d’Ensenyament, per delegació del director del 
centre quan aquest ho consideri oportú, en allò que afecta a la Formació en Centres de 
Treball (d’ara endavant FCT). 

Al nostre centre les relacions del centre amb les empreses que tenen alumnes nostres en 
pràctiques seran: 

1. Per als alumne de Batxillerat: 
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El coordinador de cicles formatius és el responsable del control i seguiment 
immediat de la matèria optativa de batxillerat Estada a l’empresa. Li correspondrà 
exercir els següents funcions: 

i. Concertar, d’acord amb les preferències de l’alumne, l’orientació de la 
coordinadora de Batxillerat i la disponibilitat de places de l’entorn, 
l’estada a l’empresa. 

ii. Entrevistar-se amb el personal de les empreses encarregat de l’alumne, 
per tal d’avaluar la seva situació i programar les activitats a realitzar a 
l’empresa. 

iii. Visitar les empreses on l’alumne realitza l’estada per fer el seu 
seguiment i valorar l’aprenentatge realitzat i el programa realment 
desenvolupat. 

iv. Recollir de forma escrita per a cada alumne les valoracions que li faci 
sobre les seves activitats realitzades a l’empresa i la valoració 
contrastada amb les expectatives manifestades en l’enquesta inicial. 

v. Avaluar la matèria optativa “Estada a l’empresa”, conjuntament amb el 
responsable de l’empresa a través del quadern de seguiment. 

 

El coordinador de batxillerat és el responsable de les accions prèvies a l’inici del 
contracte d’Estada a l’Empresa. Li correspondrà exercir les següents funcions: 

i. Elaborar una enquesta on caldrà que l’alumne reflecteixi , entre d’altres, 
els motivacions que l’han dut a escollir la matèria optativa d’estada a 
l’empresa, les expectatives respecte a la mateixa i els sector d’interès on 
realitzar les pràctiques. 

  

2. El tutor de pràctiques professionals. 

a. El tutor de pràctiques professionals es nomenat, escoltat el coordinador de 
formació professional, d’ entre els professors del grup (generalment el mateix 
tutor de grup). 

b. El tutor de pràctiques professionals és l’encarregat de: 

i. Efectuar la programació, el seguiment, i l’avaluació i el control de la fase 
de formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de 
formació professional; la qual cosa comporta: 

1. Entrevistar-se amb el personal de les empreses encarregat de 
l’alumnat, per tal d’avaluar la seva situació i programar les 
activitats a realitzar a l’empresa, segons el nivell del cicle 
formatiu i el pla d’activitats del quadern de seguiment. 
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2. Vetllar perquè l’alumne/a i l’empresa omplin el full del quadern 
de seguiment, on es fa palesa l’activitat realitzada per alumnes. 

3. Visitar les empreses on l’alumnat realitza la FCT i informar al/a 
la tutor/a d’aprenentatge de les incidències i valoracions que es 
puguin deduir d eles visites. 

4. Recollir de les empreses informació sobre els aspectes 
formatius que es podrien incloure ne la programació. 

5. Fer el seguiment de l’alumne/a i valorar l’aprenentatge realitzat 
i el programa realment desenvolupat. 

6. Recollir de forma escrita, per a cada alumne/a, les valoracions 
que li faci sobre les condicions de la FCT. 

7. Vetllar, juntament amb el tutor d’aprenentatge, perquè tot 
l’alumnat realitzi el període obligatori de pràctiques de FCT. 

8. Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui 
el tutor d’aprenentatge i/o coordinador de formació 
professional. 

9. Conèixer en tot moment la quantitat, l’empresa i la situació dels 
convenis que s’han formalitzat en el grup. 

10. Realitzar una memòria anual de l’acció tutorial efectuada. 

ii. Assumeixen també, respecte del seu grup d’alumnes, les funcions de 
tutor. 

 

El coordinador d’informàtica és nomenat pel director, escoltat el cap d’estudis. Aquest 
coordinador té com a funcions: 

a. Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 
l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

b. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis 
del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 
d’Ensenyament. 

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre. 

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en els diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva 
formació permanent en aquest tema. 

e. Elaborar un pressupost anual de despeses de funcionament de les aules 
d’informàtica. 
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f. Portar l’inventari dels equipaments, programes i materials informàtics del 
centre. 

g. Aquelles altres que el Director del l’institut li encomani en relació amb els 
recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament 
d’Ensenyament. 

El coordinador lingüístic, interculturalitat i de cohesió social ( d’ara endavant coordinador LIC) és 
nomenat pel director, escoltat el coordinador pedagògic. Són funcions d’aquest coordinador: 

a. Resoldre en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor LIC, 
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 
educatiu basat en el plurilingüisme. 

b. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents del 
centre (PEC, Projecte Lingüístic de Centre, PCC, Pla d’Acció Tutorial, Pla 
d’acollida i integració, Programació general anual de centre, etc.), en la gestió 
d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a 
l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, 
l’educació intercultural i la cohesió social en el centre. 

c. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar 
la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana, afavorint la participació 
de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d. Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la 
definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió 
social, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e. Participar, si s’escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu 
d’entorn. 

f. Assumir funcions que es deriven del Pla per la llengua i la cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre. 

Al nostre centre s’estableix la figura del coordinador de la cooperativa, per tenir aquest servei 
en marxa. Actualment la gestió de la cooperativa es porta  terme a través de la presidenta de 
l’AMPA, sota supervisió de la direcció del centre. Són funcions d’aquest càrrec les següents: 

1. Ser president de la cooperativa, amb la responsabilitat que això comporta: 
responsable davant el consell escolar i la direcció del centre pel que fa al 
funcionament i responsable davant tercers per les operacions comercials que la 
cooperativa realitza, és a dir, responsable dels crèdits amb els proveïdors i 
responsable davant d’Hisenda pel que fa als impostos, sens perjudici d’altres 
responsabilitats legals inherents al càrrec. 

2. Portar la comptabilitat diària de l’empresa. 
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3. Portar la fiscalitat de l’empresa: declaració trimestral i anual d’IVA, declaració 
trimestral de l’impost a compte sobre societats, declaració anual d’impost sobre 
societats, i d’altres. 

4. Portar el control d’existències, amb la realització periòdica d’inventaris. 

5. Tenir relació amb els proveïdors i subministrament de material per a la venda. 

6. Ser responsable de la distribució de llibres i dossiers per a tot el centre. 

7. Ser responsable del subministrament de material escolar pel centre, tant per 
l’alumnat com per al professorat o resta de personal. 

8. Realitzar els desplaçaments necessaris derivats de la gestió de la cooperativa. 

9. Tenir cura de l’organització i funcionament de la cooperativa. 

El coordinador de Prevenció de riscos laborals exerceix les següents funcions: 

1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord 
amb les orientacions del Servei de Prevenció de riscos laborals. 

2. Col·laborar amb la direcció del centre en la elaboració del Pla d’emergència. 
Implantació, planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i aspectes relacionats amb el Pla 
d’Emergència. 

4. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

5. Complementar i trametre a la Delegació Territorial el full de notificació d’accidents. 

6. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de riscos laborals. 

7. Coordinar la formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. 

8. Col·laborar amb el Claustre, si s’escau, per el desenvolupament, dins del currículum 
de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos laborals. 

El coordinador de qualitat és designat per la Direcció i té la responsabilitat i autoritat per tal de: 

- Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de 
gestió de la Qualitat. 

- Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de 
millora. 

- Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, famílies i 
d’altres persones i entitats que reben el servei que proporciona l’Institut. 

- Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 

- Mantenir la integritat del Sistema de Gestió de la qualitat. 
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El coordinador d’activitats i serveis té la responsabilitat i autoritat per tal de: 

           - Elaborar la previsió anual de les activitats escolars complementàries i coordinar la seva 

realització amb les propostes que, al llarg del curs, es plantegin d’acord amb uns marges 

prèviament establerts d’anticipació. 

           -Coordinar la tasca dels tutors tècnics d’activitats extraescolars. 

           -Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries. 

           - Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

         
Per tal de desenvolupar els plans d’actuació per a l’aplicació del projecte educatiu (els acords de 
coresponsabilitat amb l’administració educativa) la direcció del centre designarà un coordinador 
amb responsabilitats addicionals. 

 

6.2.4. Organització de l’alumnat 

El consell de delegats el formaran els delegats de curs elegits lliurement cada començament de 
curs, i sota l’orientació i supervisió del professor-tutor, pels estudiants de cada grup/classe i pels 
representants dels estudiants en el consell escolar. 

En cap cas el nombre de membres del consell de delegats podrà ser inferior a cinc. Seran elegits 
mitjançant sufragi directe i secret entre els alumnes matriculats al centre. Els membres del 
consell no podran ser sancionats en l’exercici del seu càrrec. 

L’elecció dels delegats serà per a tot un curs acadèmic i es farà durant els primers trenta dies 
lectius. En aquest mateix acte s’elegirà el sots-delegat que substituirà el delegat en cas 
d’absència, malaltia, dimissió o cessament i que ajudarà en el compliment de les seves funcions. 

El consell es reunirà com a mínim un cop cada dos mesos, amb la presència del cap d’estudis qui 
confeccionarà l’ordre del dia a partir de les propostes dels alumnes o professors. 

Les funcions del Consell de delegats són les següents: 

1. Informar i discutir els problemes quotidians, les iniciatives i les queixes de l’alumnat. 

2. Programar i coordinar les activitats complementàries i extraescolars, conjuntament 
amb el coordinador d’activitats del centre. 

3. Assessorar i participar en els altres òrgans de representació de l’alumnat. 

4. Comunicar a la direcció les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació 
amb la seva assistència a classe  quan la decisió sigui derivada del seu dret de reunió 
i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares. 

Les funcions del delegat i/o sots-delegat de curs són les següents: 
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1. Representar els alumnes en la vida docent. Col·laborar juntament amb el 
professor tutor per la bona marxa del curs en els vessants acadèmics i de 
companya. 

2. Ésser portaveu dels seus companys a les reunions del Consell de Delegats. 
3. Recollir i transmetre al tutor les propostes que els seus companys de curs 

presentin, per a ser debatudes ne l’assemblea de classe. 
4. Avisar el professor de guàrdia, després de 10 minuts de no haver comparegut el 

professor de l’assignatura corresponent. 
5. Mirar pels drets i interessos de l’alumnat que representen i sol·licitar dels 

professors les informacions i aclariments escaients, així com facilitar-les, sempre 
dins la correcció elemental. 

6. Vigilar que els seus companys tractin amb la deguda responsabilitat el material i 
el mobiliari de la seva aula i les instal·lacions comunes del Centre, i comunicar 
puntualment al professor tutor els desperfectes que hi hagin. 

     

6.3 La inclusió (pla d’acollida) 

 
 
 
6.4. L’atenció a la diversitat 

El centre exerceix l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i concreta els 
objectius, les competències bàsiques , els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris 
d’avaluació. Tanmateix atén la diversitat amb els següents recursos: 

 

6.4.1.  La Comissió d'atenció a la diversitat  (CAD) 

A fi de dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duen a terme per 
atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, els procediments que s’empraran 
per determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els 
plans individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les 
formes organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats. Es constitueix 
una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel Cap d’estudis i la coordinador/a pedagògic/a. 
En formen part també el mestre/a terapeuta i l’orientador/a educatiu, altre professorat que el 
centre consideri convenient, inclosos els tutors, quan escaigui, el professor/a de l’Aula d’acollida 
i el professional de l’equip d'orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el 
centre.  

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat: 

•  Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat 
dels alumnes. 
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• Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 
adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la 
diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació. 

• Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 
específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre. 

• Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel 
seu desenvolupament i concreció. 

 Col•laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per 
avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a 
l’alumnat, segons les seves diferents necessitats. 

Es reunirà de forma preceptiva 1 cop per setmana per tal d'establir els criteris i les pautes de 
treball del curs i per tal d’anar fent un seguiment de les intervencions. Tanmateix  farà la 
valoració i recollirà possibles propostes de millora. estendrà acta dels acords presos en aquestes 
reunions. 

 

6.4.2. Criteris organitzatius de la CAD 

Les mesures que el nostre centre pren per atendre l’alumnat amb necessitats educatives 
especials i específiques són les següents: 

1. Intervenció del/de la mestre/a terapeuta o de l’orientador/a educatiu que permet una 
atenció més personalitzada a l’alumnat en general.  

2. Desdoblament del grup per afavorir el procés d’ensenyament –aprenentatge, agrupant 
els alumnes en les diferents matèries segons les diverses propostes didàctiques.  

3. Planificació d’ itineraris que atenguin l’ampliació o el reforç o incorporin elements de 
motivació lligats a les diferents possibilitats de sortida al final de l’ESO. 

4. Organització de  programes flexibles de diversificació curricular, que en els centres que 
depenen del Departament d’Educació corresponen a les aules obertes ( curs 2011-2012 i 
2012-2013) 

5. Atenció a la complexitat de l’alumnat, incloses les necessitats educatives especials de 
l’alumnat amb discapacitat i de l’alumnat amb problemes de conducta amb la figura del 
Vetllador/a. 

6. Priorització de la dedicació de les hores de professorat que estiguin disponibles per 
ajustament dels horaris personals, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels 
diferents ensenyaments del centre. 

7. Planificació de les estratègies didàctiques i metodològiques i del procés d’avaluació de 
l’alumnat. 
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8. Organització dels recursos disponibles per atendre singularment els alumnes que ho 
necessitin  fonamentats en criteris com: 

• Prioritzar l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la 
comprensió i l’expressió orals i escrites i les competències matemàtiques bàsiques, 
l’establiment de vincles positius i d’interdependència amb els companys i el 
professorat, i la construcció d’expectatives positives i ajustades a les possibilitats. 

•  Compaginar la programació d’actuacions de caràcter singular per a un alumne o 
alumna o grup d’alumnes amb les necessitats d’integració d’aquests alumnes en les 
activitats ordinàries, procurant, sempre que sigui possible i adequat, la participació 
de tot l’alumnat en les activitats d’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari, si 
cal amb el suport d’altre professorat a l’aula. 

•  Prendre com a referència en la planificació d’activitats els objectius de la matèria, 
els objectius generals d’etapa i les competències bàsiques. Aquest plantejament 
exclou la possibilitat que les activitats diferenciades puguin derivar cap a la 
formulació d’un currículum i una organització paral•lels, amb finalitats impròpies 
de l’escolarització obligatòria, o cap a la realització d’activitats únicament lúdiques 
sense funcionalitat ni consideració social. 

 

6.4.3. Unitats d’escolarització compartida (UEC) 

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials derivades de la inadaptació al medi escolar, de manera excepcional alguns d’aquests 
alumnes poden seguir part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats 
d’escolarització compartida (UEC), on se’ls oferiran activitats específiques adaptades a les seves 
necessitats. 

L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el nostre 
centre, del qual continuarà depenent als efectes acadèmics i administratius. 

 

6.4.4. Adaptacions del currículum: Pla Individualitzat  (PI) 

L’Institut segueix els criteris generals següents per a l’elaboració del PI  

1. Assegurar l'adaptació dels continguts de les àrees considerades instrumentals: Llengua 
catalana, Llengua castellana i Matemàtiques 

2. Assegurar l’adaptació dels continguts de les àrees no instrumentals. 

3. Elaborar el PI  amb la coordinació del tutor/a i els professionals que participen en 
l’atenció educativa de l’alumne/a, pot participar-hi l’equip d’orientació i assessorament 
psicopedagògic, altres professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb 
l’alumne/a, i professionals d’altres àmbits, com el social o el de la salut. El tutor o tutora 
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és el coordinador/a responsable de l’elaboració i seguiment del pla, llevat que es decideixi 
que la coordinació del pla l’exerceixi un altre mestre/a o professor/a. 

4. Programar actuacions de caràcter singular per a un alumne/a o grup d'alumnes 
compaginant-les amb les necessitats d'integració d'aquests alumnes en les activitats 
ordinàries amb altres companys.  

5. Dissenyar per als alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya que 
, per desconeixement de les dues llengües oficials i/o per una insuficient escolarització 
prèvia, tenen greus dificultats per seguir amb normalitat els estudis d'educació secundària 
obligatòria. 

 

 6.4.5. Altres recursos d’atenció a la diversitat 

L'objectiu del nostre centre és aprofitar al màxim les aptituds dels alumnes i, per aquest motiu, 
adaptem l'ensenyament tant per als més capacitats com per als que presenten dificultats 
d'aprenentatge, així, boguem per fer classes de reforç per als alumnes de primer i segon curs de 
l'ESO de totes les àrees instrumentals, fent adaptacions curriculars de petit grup que ajuden als 
alumnes a obtenir millors resultats.  

 

6.4.6. Matèries optatives  

S'ofereixen matèries de reforç, d’iniciació i d'ampliació a partir de tercer curs de l'ESO 
relacionats amb les diferents àrees. Els alumnes reben una educació diversificada en la que es 
potencien diferents aspectes del currículum comú, alhora que s'introdueixen en altres aspectes 
relacionats, tant amb estudis posteriors com amb aspectes que fan referència a la seva formació 
transversal.  

 

6.4.7. L’orientador/a educatiu/va i la mestra de pedagogia terapèutica 

La seva tasca consisteix en fer reforços en grups reduïts i realitzen atencions individualitzades. 
També s'encarreguen de l'orientació.  

 

6.4.8. Orientació acadèmica-professional 

Ja des de segon curs de l'ESO es realitzen activitats adreçades a l'autoconeixement, i finalment a 
quart es realitzen diferents tests i qüestionaris per tal d'orientar de manera adequada tots els 
alumnes. 

 

6.4.9. La coeducació 

La coeducació té com a objectiu promoure una acció educativa que potencia la igualtat real 
d’oportunitats entre nois i noies, entre homes i dones.  
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La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració 
explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte  per la diversitat 
de l’alumnat. 

Les mesures que el nostre centre pren per afavorir la igualtat entre l’alumnat són: 

1.   Establir pràctiques que afavoreixen la coeducació.. 

2. Potenciar l’autoestima i donar les mateixes oportunitats d’establir relacions de 
convivència equilibrades.  

3. Donar les mateixes oportunitats d’expressió i participació a tot l’alumnat, 
independentment del gènere.  

4.   Establir la mateixa relació educativa i fomentar les mateixes tasques i responsabilitats 
en nois i noies.  

5.   Intervenir de manera específica per tal d’afavorir una igual implicació dels nois i noies. 

6.   Evitar rols o estereotips discriminatoris en el grup i en els jocs.  

7. Aplicar estratègies per detectar situacions de menyspreu, ridiculització, comentaris 
ofensius i ironies per qüestió de gènere o d’orientació sexual. 

8. Parlar amb l’alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència masclista o per 
raons d’opció afectiva sexual. 

9. Utilitzar un llenguatge inclusiu. 

10.Tenir en compte el foment de les relacions entre tot l’alumnat en l’organització dels 
espais, especialment, els patis.  

11. Planificar estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d’abús de 
poder.  

12. Promoure la capacitat de lideratge per a tots i totes.  

13. Recollir les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de  la coeducació quan fem el 
traspàs d’informació primària-secundària.  

14. Recollir i divulgar les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

15. Implicar les famílies en les activitats i pràctiques ca educatives. 

16. Coordinar-nos  i col•laborar amb l’administració en la prevenció de la violència sexista 
u homòfoba i amb l’acció ca educadora. 

17. Coordinar-nos amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per 
educar en la igualtat de gènere i el respecte a les diferents  opcions afectivosexuals.  

18. Potenciar que l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen  

les entitats culturals, esportives i de lleure de l’entorn en aquests temes. 
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19. Implicar-nos en activitats de millora de l’entorn i participar en esdeveniments culturals 
organitzats per altres entitats del barri o municipi. 

 

6.5.  L’orientació i la tutoria (PAT) 

Entenem l`Acció tutorial com una acció educativa dirigida als alumnes amb la finalitat 
d’optimitzar el seu progrés personal, escolar i professional. 
 
Mitjançant l’acció tutorial el professorat ha de proporcionar orientació i ajut a l’alumnat en el 
seu aprenentatge i creixement personal per superar les dificultats amb què es trobin. 
 
L`acció tutorial és una tasca col·lectiva que correspon al conjunt del professorat representat a 
l’Equip Docent (ED), però que involucra especialment el tutor/a de grup. 
 
El Pla d’Acció Tutorial a l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils és una estratègia de treball i 
un dels fonaments del Projecte Educatiu de Centre , ja que en ell queden concretades les 
diferents actuacions de tots i cadascú dels que intervenim en el procés educatiu dels nostres 
alumnes. Considerem que és aquesta actuació conjunta i coordinada, la clau per optimitzar 
l`aprenentatge dels alumnes i en definitiva la seva formació integral com a persones que han 
d`integrar-se a la nostra societat de forma activa, solidària i responsable. 
 
 
6.5.1. Objectius i actuacions en relació a la tutoria individual i de grup 
 
Objectius generals 

 
L’objectiu bàsic de la tutoria és l’orientació personal, educativa i professional dels alumnes, és a 
dir, contribuir a la formació integral de l’alumne com a persona, col·laborant en el 
desenvolupament del seu criteri personal; facilitar-li un millor aprenentatge, i ajudar-lo en tot 
allò que afecta la presa de decisions sobre el seu itinerari educatiu i el seu futur professional, 
sempre en col·laboració amb la serva família. 
 
La funció del tutor/a, però, no pot reduir-se només a ajudar l’alumne de manera individual, sinó 
que ha de tenir en compte la dimensió social dels seus tutorands. Per tant, ha de tenir present la 
realitat del grup-classe i ser capaç de crear-hi una bona dinàmica de relació i treball. 
 
Aquest objectiu es concreta en: 
 

1) Col•laborar en l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial del Centre. 
2) Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup complint les activitats 

mínimes i irrenunciables del PAT marcades per la Direcció del centre. 
3) Presidir les sessions de la Junta d'Avaluació del grup o l’equip docent, i tenir cura de la 

documentació corresponent. 
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4) Fer constar en acta els acords presos en les sessions de la Junta d'Avaluació del grup. 
5) Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com a nivell 

de comportament, d'acord amb les normes del NOFC del Centre. 
6) Impulsar i, si s'escau, convocar per delegació de la Direcció les reunions de professorat i 

deIs pares i les mares del grup, i assegurar que estan suficientment informats sobre el 
funcionament del Centre i sobre el grup en concret. 

7) Mantenir informats els pares sobre el rendiment deIs seus fills i filles, afavorint un clima 
de diàleg i mútua col•laboració. 

8) Coordinar i presidir I' elecció de la Delegació i de la Sotsdelegació de l'alumnat del seu 
grup. En començar el curs el Tutor o la Tutora designarà unilateralment un delegat o una 
delegada i un sotsdelegat o una sotsdelegada de manera provisional per un període no 
superior a un mes i mig. 

9) Coordinar el control de I' assistència de l'alumnat del grup, incloent-hi qui sigui major de 
divuit anys. Fer-se càrrec deIs justificants signats pel pare, la mare o els representants 
legals, o bé pels alumnes o les alumnes, si són majors d'edat. Notificar periòdicament les 
faltes d’assistència als pares i mares o representants legals, o als mateixos alumnes si 
són majors d'edat. 

10) Informar per escrit, i amb acusament de recepció, de les sancions de les quals sigui 
objecte I' alumne o I' alumna. 

11) Comunicar al grup el primer dia de classe les normes que s'apliquen a l' lnstitut (Normes 
de Convivència/NOFC), així com el funcionament general del Centre. 

 
Objectius específics 

 
Aquests objectius generals es concreten en els següents d’específics: 
  

1) Conèixer la situació de cada alumne o alumna amb la finalitat de facilitar el procés 
d'aprenentatge i el de desenvolupament individual. 

2) Fer un seguiment individualitzat de I' alumne o alumna utilitzant els diversos 
procediment habituals (entrevista personal, fitxa de registre, reunions, seguiment del 
procés d'avaluació, etc.). 

3) Ajudar i orientar l'alumnat en la planificació i la realització de les seves tasques escolars. 
4) Orientar l'alumnat en I' elecció d’estudis i professions, d'acord amb els seus interessos i 

capacitats. 
5) Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte. 
6) Informar l'alumnat, especialment el de primer curs d’ESO, sobre el funcionament del 

Centre, i mantenir-los informats durant tot el curs, així com les característiques 
específiques del nivell o etapa en què es troben. 

7) Propiciar I' autoestima de l'alumnat i destacar els aspectes positius de la seva persona, 
per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment. 

8) Col•laborar amb els pares i mares en el procés educatiu i informar-los de  I’ 
aprofitament acadèmic de I' alumne o alumna.  
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9) Rebre l'alumnat, o els seus pares i mares, d'acord amb I' horari destinat a I' efecte que 
consta a la declaració personal de I' horari de treball, sense perjudici d'adaptar aquest 
horari en els casos que sigui aconsellable. 

 
 
6.5.2. Funcions específiques dels partíceps en el pla d’acció tutorial 
 
Tutor/a 

Tutor/a de grup 

Cada grup d'alumnes té un professor/a tutor/a, amb les següents funcions: 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i de l'evolució personal dels alumnes. 

b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les 
activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del 
seu grup d'alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració 
dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquest als 
pares o representats legals dels alumnes. 

e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes. 

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants 
legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de les seva assistència a les 
activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre. 

g) Vetllar per la convivència del grups d'alumnes i la seva participació en les activitats de 
centre. 

h) Aquelles altres que li encomani el Director o li atribueixi el Departament 
d'Ensenyament. 

Aquestes funcions es concreten segons en: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es legals l’evolució educativa dels seus fills i filles, i 
oferir-los assessorament i atenció adequada.  

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i 
implicar-se en el procés educatius dels seus fills i filles.  

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a 
en el seu procés educatiu.  

d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional  de 
l’alumnat, tot evitat condicionants lligats al gènere.  

e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats  del 
centre.  
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f) Portar a terme el pla de tutoria del Centre als seus alumnes. Aquestes, juntament  amb 
la resta d’activitats desenvolupades en el període, s’han de registrar en una acta 
setmanal  segons el model que estableix la normativa del Centre.  

g) Setmanalment el/la tutor/a del grup actualitzarà les faltes en el programa de gestió 
interna, informarà als pares de l’alumne/a menor d’edat per telèfon o carta, amb la 
periodicitat que cregui convenient. En casos d’absentisme reiterat, per via telefònica. 

h)  El tutor o la tutora és el responsable de tota la gestió d’aquest procés i ha de conèixer 
en tot moment les faltes d’assistència dels alumnes a cada un dels crèdits i matèries que 
cursen.  

i)  Recollir els informes d’incidències i expulsions dels alumnes de la seva tutoria i fer les 
actuacions que siguin necessàries, amb col·laboració de la Cap d’Estudis i segons la 
normativa del Centre, per tal de corregir conductes contràries a les normes de 
convivència del Centre.  

j)  Realitzar les entrevistes als alumnes de la seva tutoria així com els seus pares i mares o 
tutors/es legals d’alumnes menors d’edat. Aquestes s’han de realitzar com a mínim un 
cop al curs i s’han de registrar en una acta segons els models que estableix la normativa 
del Centre.  

k)  Presidir la Junta d’Avaluació del seu grup classe així com també expedir les actes 
corresponents, tot recollint els acords presos per l’equip docent.  

l)  Informar cada alumne/a o els seus representants legals d’alumnes menors d’edat, dels 
acords de cada sessió d’avaluació que l’afectin, per escrit, incloent-hi les qualificacions 
obtingudes, si n’hi ha. També d’informar per escrit, individualment i periòdicament, en 
els termes acordats per la junta d’avaluació, respecte al seu aprofitament i 
aprenentatge, amb referència als objectius que cal assolir i sobre la qualificació 
obtinguda dels crèdits/matèries avaluats/des. 

m)  Convocar els pares dels alumnes amb NEE per informar-los del conjunt de mesures 
específiques que s’adoptaran en l’atenció educativa dels seus fills. 

n)  A  1r ESO, 4t ESO i a primer de batxillerat, abans de la primera avaluació trimestral 
ordinària, es farà una avaluació inicial, que té per objectiu avaluar globalment  la 
incorporació de l’alumnat, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si escau.  

o)  En general, informar als alumnes del seu grup sobre: el calendari escolar, les dates de 
les avaluacions, de recollir el resum dels criteris d’avaluació de les diferents matèries, 
calendari de les convocatòries extraordinàries per a la recuperació, criteris de promoció. 
El tutor/a és la persona directament responsable de fer arribar aquesta informació.  

p)  Participar en el calendari de reunions de tutors que s’establirà per seguir la marxa del 
curs i unificar criteris sobre la funció de Tutor. 
 

Tutor/a individual 

a) Participa en l’acollida de l’alumnat. 
b) Participa en la reunió periòdica de l’ED, en què es fa el seguiment de l’alumnat. 
c) Fa el seguiment acadèmic dels seus tutorands i n’informa i en rep informació a l’ED. 
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d) Fa el seguiment del comportament i els hàbits dels seus tutorands i n’informa i en rep 
informació a l’ED. Si escau, proposa l’obertura i instrueix expedients acadèmics dels seus 
tutorands i hi proposa sancions.  

e) Fa l’orientació acadèmica i professional dels seus tutorands amb l’assessorament i/o el 
suport del Departament d`Orientació educativa. 

f) Presenta la tria d’optatives, itineraris, recull i fa el buidatge de les peticions, en fa el 
seguiment quan s`escau. 

g) Lliura i recull el resguard dels butlletins de la preavaluació, d’avaluació, i els informes per 
a les proves extraordinàries 

h) Té una entrevista individual amb cada tutorand, almenys una vegada al trimestre, per 
fer-ne el seguiment acadèmic i personal. 

i) Té almenys una entrevista amb cada família al llarg del curs, per fer el seguiment 
acadèmic i personal del tutorand. 

j) Fa el seguiment de les faltes d’assistència dels seus tutorands, en recull les justificacions 
i tramita els comunicats escrits de faltes a les famílies. En cas d’absentisme, ho 
comunica al  Cap d’Estudis. 

 
 Equip docent 
 

a) Garanteix la coherència en la planificació i en la coordinació dels continguts, activitats, 
criteris d’avaluació... 

b) Contribueix a què el procés d’orientació de l’alumne atengui la diversitat de les 
necessitats, motivacions i interessos de l’alumnat i la seva evolució individual i a 
col·laborar-hi. 

c) Manté actualitzada la informació referida al seguiment acadèmic i al comportament i 
hàbits de l’alumnat de què és responsable i la  transmet al tutor per tal que en pugui fer 
el seguiment. 

d) Contribueix al seguiment acadèmic i personal de l’alumnat. 
e) Pren les decisions pertinents sobre les mesures d’atenció a la diversitat que pugui 

necessitar l’alumne. 
f) Recull els suggeriments i valoracions de l’alumnat sobre el funcionament de l’Institut, 

del grup i de les diverses matèries i donar-hi resposta o fent-los arribar la de l’equip 
directiu. 

g) Coneix i contribueix a millorar el continguts de la matèria de Tutoria. 
h) Planteja, valora i dóna resposta a les peticions de canvi de grup de l’alumnat al llarg del 

curs, si s’escau,  i estableix els agrupaments per al curs següent. 
 

 Coordinador/a d’ESO 
 

a) Coordina l’aplicació i desenvolupament del PAT. 

b) Dóna suport als tutors en el seguiment de l’alumnat . 
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c) Coordina l’ED i el tutors en l’organització de xerrades o sortides tutorials i treballs de 

síntesi i projectes de recerca. 

d) Revisa i actualitza les programació de la matèria de Tutoria. 

e) Presideix les reunions de tutors i redacta i publica les actes de les reunions d’ED i 

de tutors. 

f) Participa en els reunions de tutors. 

g) Participa en les reunions generals de pares i mares col·labora a preparar-ne el 

contingut. 

 Coordinador Pedagògic 
 

a) Planifica l’acció tutorial, en col·laboració amb el coordinador de nivell. 
b) Supervisa el desenvolupament de l’acció tutorial. 
c) Col·labora en l’avaluació de l’acció tutorial. 
d) Revisa i actualitza el Pla d’Acció Tutorial. 
e) Presideix la reunió  amb el coordinador de nivell i en redacta i publica l’acta. 
f) Participa en les reunions de pares i mares i en prepara el contingut en col·laboració 

amb els coordinador de nivell. 
 
Departament d’Orientació 
 

a) Dóna suport al tutor en l’orientació educativa i professional (especialment a 3r i 4t 

d’ESO). 

b) Dóna suport al tutor i l’ED en la detecció de necessitats de mesures d’atenció a la 

diversitat i en la proposta de les més adequades per a cada alumne/a. 

c) Dóna suport a l’ED en l’elaboració de Plans Individuals i/o adaptacions curriculars per a 

alumnes amb NEE. 

d) Col·labora amb el tutor, amb el suport de l’EAP, per recórrer a serveis externs (Serveis 

Socials, Infermera del programa Salut-Escola, CSMIJ, Hospital de dia, Unitats 

d`escolarització compartida (UEC...). 

e) Contribueix en la formació i assessorament del professorat en la seva tasca. 

 
Tutor/a de l’Aula d’Acollida 
 

a) Col·labora amb el tutor/a i el coordinador de nivell en l’acollida d’alumnes nouvinguts de 
parla no catalana. N’avalua el nivell de competències escolars de l`alumnat nouvingut i 
fa propostes sobre el grup a assignar i sobre la incorporació de l’alumnat nouvingut a 
l’aula d’acollida o al grup classe. 

b) Dóna suport a l’ED en l’elaboració de Plans Individuals per als alumnes nouvinguts de 
parla no catalana. 
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c) Suggereix i col·labora en activitats de centre per a facilitar una millor inclusió de 
l`alumnat nouvingut. 

Pares i mares 
 

a) Fan el seguiment del progrés educatiu i personal del seu fill/a. 
b) Assisteixen a les reunions generals de pares i mares. 
c) Es reuneixen les vegades que calgui per al seguiment del seu fill/a amb el tutor/a (si més 

no una vegada al llarg del curs). 
d) Participen en la presa de decisions acadèmiques i professionals del seu fill/a. 
e) S’impliquen en l’educació dels seus fills. 

 
 Alumnat 
 

1) Col·labora activament en l’assoliment dels objectius de l’acció tutorial. 
2) Transmet a la família la informació de l’Institut, en general, del tutor/a i dels professors i 

al tutor/a la de la família. 
 

5.5.3. RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS DEL PAT 
 
Per al professorat 
 

1) L’equip docent / de tutors es reunirà periòdicament una hora a la setmana (els dimecres 
de 16:00 a 17:00 on es farà el seguiment de la situació personal i acadèmica de l’alumne 
i de la dinàmica del grup-classe i es prendran acords per a millorar-los. 

2) L’ordre del dia de les reunions serà conegut trimestralment, sempre que sigui possible, i, 
si hi hagués algun canvi, es comunicarà amb un mínim de 48 hores amb un rètol a la Sala 
de Professors i missatge al correu electrònic. El coordinador de nivell en redactarà l’acta 
que l’enviarà als professors/tutors. 

3) El professorat disposarà d’una contrasenya de l’aplicació Dèltic on haurà d’introduir, 
preferiblement, diàriament les incidències de comportament i hàbits de l’alumnat. 

4) El tutor disposarà d’una contrasenya especial per conèixer immediatament les 
incidències de comportament i hàbits dels seu alumnat. 

5) El professorat haurà d’avaluar l’alumnat al final de la 1a, 2a i 3a avaluació,informar-lo de 
la necessitat de presentar-se a les proves extraordinàries de la seva matèria, establir-ne i 
informar de les mesures de recuperació i valorar a final de curs si ha superat la seva 
matèria i, conjuntament amb la resta de l’ED si ha de passar de curs i, si és necessari, 
amb quines mesures d’atenció a la diversitat. 

 
 Per al tutor/a 
 

1) El tutor participarà en la reunió periòdica d’ED o d’equip de tutors. 
2) El tutor disposarà d’una hora lectiva amb tot l’alumnat del grup per a desenvolupar la 

matèria de Tutoria i fer el seguiment del grup. 
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3) El tutor disposarà d’una hora lectiva setmanal per a fer entrevistar-se amb l’alumnat 
individualment o en petit grup, amb les famílies, amb altres professors i per mantenir la 
documentació referida a l’alumnat del seu grup classe. 

4) El tutor participarà en les  reunions periòdiques de tutors d’ESO amb l’equip directiu per 
fer el seguiment del aspectes bàsics comuns del PAT i per fer-hi propostes de millora. 

5) El tutor disposarà d’una contrasenya de l’aplicació Dèltic  per conèixer immediatament 
les incidències de comportament, absències  i hàbits dels seus tutorands i fer-ne els 
informes que consideri necessaris. 

6) El tutor disposarà d’un arxivador a què podrà accedir tot el professorat on haurà de 
dipositar la informació de primària de l’alumne, la seva fitxa personal i les faltes greus, 
expedients i sancions, així com els informes de preavaluació i avaluació del grup. Podrà 
incloure-hi qualsevol altra informació que consideri convenient. 

7) El tutor rebrà un resum mensual del Cap d’Estudis de les incidències de comportament i 
absències del seu alumnat. 

8) El tutor tindrà el suport del Departament d’Orientació, especialment per a 
desenvolupar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, del 
tutor/a de l’Aula d’Acollida per a acollir l’alumnat nouvingut no catalanoparlant. 

9) El tutor tindrà el suport del Coordinador de nivell per a desenvolupar la matèria de 
tutoria i per al seguiment acadèmic i personal dels seus tutorands. 

 
 Per a la família 

 
a) Hi haurà una reunió col·lectiva de tots els pares del grup classe amb l’equip directiu i el 

tutor/a al llarg del primer trimestre ( coincidint amb la preavaluació), en què es 
presentarà el curs i s’informarà dels aspectes més rellevants del procés educatiu del 
fill/a. 

b) Per als pares de 1r d’ESO hi haurà un reunió abans del període de matriculació en què 
s’explicarà l’inici de curs. 

c) Hi haurà com a mínim una entrevista del tutor/a amb els pares de cada alumne al llarg 
del curs. 

d) Els pares rebran un informe de preavaluació a finals d’octubre i un informe de 
qualificacions al final de la primera, de la segona i de la tercera avaluacions. També 
rebran un informe de la matèria o matèries de què el seu fill ha de fer proves 
extraordinàries al setembre i de les activitats d’estiu, si s’escau.. 

e) Si l’ED considerés necessària la incorporació del seu fill/a a un Grup d’Atenció Preferent 
o que seguís un Pla Individual, el tutor/a ho comunicarà als pares en una reunió 
específica. 

 
 
Per al coordinador d’ESO 
 

a) Disposarà de 2 hores lectives setmanals per a donar suport als tutors en el seguiment de 
l’alumnat, en la gestió del currículum optatiu de l’alumnat, en el desenvolupament de 
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les matèries de Tutoria, i en la gestió i organització del treball de síntesi o projecte de 
recerca –i l’actualització de les unes i els altres per al curs següent. 

b) Participarà en les reunions d’ED i les Juntes d’Avaluació i presidirà les reunions de tutors 
de cada nivell. En redactarà i publicarà les actes. 

c) Participarà en una reunió setmanal amb el Coordinador Pedagògic per fer el seguiment 
del desenvolupament del PAT, del seguiment de l’alumnat i del desenvolupament de les 
reunions d’ED i de la CAD. 

d) El professorat de psicopedagogia contempla dintre del seu horari moments per donar 
suport als coordinadors en aquelles demandes de seguiment  individual que es facin des 
de l’equip docent, prioritzant-les. 

e) L’EAP assisteix quinzenalment al centre per donar suport als tutors, coordinadors, 
professorat de psicopedagogia en aquelles demandes de seguiment individual que es 
facin des de l’equip docent, prioritzant-les. 

f) La infermera del programa Salut-Escola és present mensualment al centre per atendre 
l’alumnat i col·laborar en les demandes dels ED que li facin arribar tutors i coordinadors. 

 
 
6.5.4. Criteris per a la distribució de les tutories 
 

a) El tutor/a mantindrà el grup de tutorands, sempre que sigui possible, al llarg d’un cicle. 
b) Es farà la distribució de tutories per al curs següent, en la mesura que sigui possible, 

abans que es faci la distribució de matèries i nivells en el si dels Departaments, per tal 
que es tinguin presents aquelles en el moment de fer-la. 

c) Es prioritzarà l’assignació de cotutories i/o tutories individuals prioritzant  els grups C de 
l’ESO a altres tasques. 

 
 
6.5.5. Objectius  de la programació de tutoria a l’ESO 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 

1. Acollir l’alumnat i afavorir la integració d’alumnes en el seu grup i en el centre amb un clima de 
convivència, tolerància i col·laboració. 

2. Contribuir a personalitzar l’acció educativa, fomentant la confiança entre alumnes i professors per 
resoldre dificultats i canalitzar l’adequada atenció als interessos i suggeriments de l’alumnat. 

3. Col·laborar en la consecució d’un millor ambient de treball, disciplina i puntualitat del Grup. 

4. Ajudar en la cohesió dels grups classe per millorar la interrelació i evitar situacions de conflicte. 

5. Incorporar reflexions sobre competències socials per tal d’incidir també en el creixement moral 
dels alumnes. 

6. Ajudar i orientar  l’alumnat sobre el seu rendiment acadèmic, en l’adquisició d’hàbits i actituds 
positives envers l’estudi i les tècniques de treball. 

7. Assessorar  l’alumnat respecte a les diferents opcions acadèmiques i professionals. 

8. Obtenir i seleccionar dades sobre l’alumnat, tant a nivell individual com grupal, i posar-les a 
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disposició de la resta del professorat. 

9. Aconseguir la comunicació amb les famílies programant reunions, entrevistes i informant els pares 
de l’evolució del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne de forma periòdica, facilitant les 
relacions entre els pares i el centre, per tal que aquests participin en el procés educatiu dels alumnes. 

10. Coordinar les intervencions de l’equip docent en l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge i 
avaluació, establint criteris comuns, facilitant informació envers els alumnes que ajudin a tot el 
professorat en la seva tasca. 

 
 
 
6.5.6. Eixos de la programació dels continguts del pla d’acció  tutorial a l’ESO 

1r d’ESO   • Coneixement del grup-classe.  
• Coneixement del propi centre.  Implicació i participació.  
• Coneixement i reflexió sobre l’etapa que han iniciat.  
• Hàbits i tècniques d’estudi.  
• Autoconeixements de les pròpies aptituds i capacitats.   
• Propiciar que els alumnes descobreixin les possibilitats que ofereix el temps 
de lleure.  
• Afavorir que els alumnes adquireixin aficions.  
• Reflexió sobre el propi aprenentatge.  
• Afavorir la dinàmica de grups.  
• Aplicació tècniques de grup.  

2n d’ESO • Coneixement del grup-classe.  
• Implicació i participació al centre.  
• Hàbits d’estudi.  
•Coneixement de les pròpies aptituds i capacitats.  Autoconcepte.  
• Prevenció drogodependències:  Tabaquisme i alcoholisme.  
• Higiene personal.  
• Reflexió sobre el propi aprenentatge.  
• Afavorir la dinàmica de grups.  
• Aplicació tècniques de grup. 
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3r d’ESO   • Coneixement del grup-classe.  
• Coneixement del propi centre.  Implicació i participació.  
• Hàbits d’estudi.  
•Coneixement de les pròpies aptituds i capacitats.  Autoconcepte.  
• Coneixement i reflexió sobre l’etapa que han iniciat.  
• Reflexió sobre el propi aprenentatge.  
• Debats per fomentar la tolerància, l’actitud crítica i el respecte dels altres.  
• Anàlisi i resolució de conflictes.  
• Afavorir la dinàmica de grups.  
• Aplicació tècniques de grup.  
• Coneixement de les possibilitats d’estudis i professions futures.  
• Interessos acadèmics i professionals.  

4rt d’ESO   • Coneixement del grup-classe.  
• Implicació i participació al centre.  
• Hàbits d’estudi.  
•Coneixement de les pròpies aptituds i capacitats.  Autoconcepte.  
• Coneixement de les possibilitats d’estudis i professions futures.  
• Interessos acadèmics i professionals.  
• Orientació i tria d’una opció adequada a les seves aptituds i capacitats.  
• Presa de decisions.  
• Reflexió sobre el propi aprenentatge. 
• Afavorir la dinàmica de grups.  
• Aplicació tècniques de grup.  
• Educació Vial. 

 
6.5.7. Avaluació del PAT 
 
Es farà al llarg del curs però molt especialment al final per tal d’implantar al curs següent els 
canvis que es considerin necessaris, que seran presentats en Reunió de Caps de Departament 
d’ESO i aprovats en Claustre de Professors. 
 
La realitzaran en darrera instància el Coordinador pedagògic i els coordinador/a de nivell a partir 
de les dades proporcionades per: 
 

o Valoració dels ED (acta de reunió). 
o Valoració dels tutors dels diferents nivells (acta de reunió). 
o Valoració de l’alumnat (enquesta, sessió de tutoria) 
o Valoració dels pares i mares (enquesta, reunió de pares delegats). 
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6.5.8. Annexos 
 
 ANNEX 1. ORIENTACIÓ PER A LA TRIA D’ITINERARIS DE 4t D’ESO 
 
S’iniciarà preferiblement al 2n trimestre de 3r d’ESO i conclourà al 3r trimestre, segons aquests 
calendari i es desenvoluparan les activitats descrites: 
 

DATES 
 

TUTOR/A COORDINADORA 
PEDAGÒGIC 

COORDINADORA 
ESO 

DEPARTAMENT 
ORIENTACIÓ 

Mitjans 
febrer 

  Explicació als 
tutors/es del 
protocol a seguir. 
Lliurament de les 
Enquestes 
d’autoconeixement 
i orientació 

 

març 
 

Enquestes 
d’autoconeixement 
a tutoria. Buidatge 
per part dels 
alumnes 

   

març    Intervenció a 
tutories: 
connexió del 
resultat de les 
enquestes amb 
els itineraris. 

març  Explicació dels 
itineraris. 
Lliurament i 
presentació del full 
de tria. 

  

1a 
setmana 
de maig 

Recull dels fulls 
de tria del grup 
signada per 
pare/mare/tutor 

 Recull dels fulls 
de tria de tot el 
nivell. 

 

2a 
setmana 
de maig 

  Buidatge dels full 
de tria. 

 

2ª 
quinzena 
de maig 

Comprovació i 
seguiment de 
les tries 
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primers 
de juny 

inadequades. 

 
 
ANNEX 2. PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL A 4t D’ESO. 
 
Entenem l´orientació educativa i professional com un procés que té una doble finalitat: la de 
garantir un procés educatiu harmònic i individualitzat i la de proporcionar als alumnes l´ajut 
necessari per a que aquests puguin anar configurant els seus itineraris acadèmics i professionals. 
 
El funcionament de l´Orientació educativa i professional al nostre Centre quedarà organitzada 
tenint en compte els paràmetres següents: 
 

a) S´integrarà dintre del Pla d´Acció Tutorial (PAT) i es concretarà en un Pla d´orientació 
que es revisarà cada curs escolar per tenir en compte els recursos i possibilitats 
d´organització i fer els ajustaments que es considerin necessaris. 
 

b) S´entendrà que l´orientació educativa i professional és una tasca col·lectiva de tot el 
professorat i en especial del tutor/a, amb el suport dels professors/es de psicologia i 
pedagogia del centre i del Coordinador/a d’ESO. 

 
c) En l´organització i programació de l´orientació educativa i professional intervindran: 

- Coordinador/a d’ESO, Coordinador/a Batxillerat, Coordinador/a Formació Professional. 
- L’equip de tutors/es de 4t d’ESO. 
- Professors/es de Psicologia i Pedagogia del Centre . 
- Professional de l´Equip d´Assessorament Psicopedagògic (EAP) 
 

A l´hora d’elaborar el pla d´orientació acadèmica i professional partim de la base que ens 
trobem davant d’un procés que va més enllà del traspàs d´una informació puntual. Ara bé, 
considerem que a 4t d`ESO, donat que s' acaba l´etapa d´ensenyament obligatori i l´alumnat ha 
de prendre una decisió de futur d´especial rellevància, cal intensificar la quantitat i qualitat de 
les actuacions . 
 
 
1. OBJECTIUS 

 
a) Ajudar l’alumne en el procés de presa de decisió sobre el seu futur acadèmic i 

professional. 
b) Donar a l´alumne/a tota la informació necessària que faciliti la presa de decisions. 
c) Donar eines que facilitin la recerca personal d´informació per tal de potenciar 

l´autonomia i proporcionar-ne pautes d´anàlisi i reflexió. 
d) Acompanyar l´alumne/a en la presa de decisió en el període de preinscripció i matrícula 

als ensenyaments post obligatoris així com en la derivació a Programes de Qualificació 
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professional (PQPI), cursos de formació ocupacional, formació contínua (Prova d’Accés 
als Cicles Formatius) o recerca de treball. 

e) Donar suport a les famílies en el procés d’orientació. 
f) Promoure la igualtat d´oportunitats a partir dels interessos i característiques dels 

alumnes. 
g) Facilitar als Equips Docents el consell Orientador que juntament amb l´acreditació de les 

qualificacions obtingudes al final de l´ESO han de lliurar a l´alumne/a. 
 
2. ÀMBITS D`ACTUACIÓ 

 
EQUIP DIRECTIU I COORDINACIONS 

 
a) Vetllar per la coherència en l´aplicació del PAT. 
b) Marcar les directrius generals i organitzatives per dur a terme el procés d´Orientació 

educativa i professional. 
c) Organitzar i planificar el procés de preinscripció i matriculació a l´ensenyament 

secundari post obligatori. 
d) Supervisar l´elaboració dels materials informatius. 
e) Programar i organitzar el traspàs d´aquestes informacions a les famílies i alumnes. 
f) Planificar i portar a terme actuacions per a donar a conèixer a la comunitat, a través de 

diversos mitjans, l’Institut i la seva oferta formativa. (Sessions informatives a alumnes i 
famílies). Jornada de Portes Obertes. 

g) Organització juntament amb la Coord. Batxillerat d´activitats específiques per a 
l´orientació acadèmica i professional dels alumnes que cursen aquesta etapa. 

h) Organització i difusió juntament amb la Coordinació de Formació Professional dels 
tallers de les Jornades Tècniques de F.P. 

 
TUTORIA  
 

a) Seguiment de l`alumne. 
b) Traspàs d´informació als ED sobre aspectes a tenir en compte per a l´evolució positiva de 

l´alumne. 
c) Realització d´activitats a les sessions de tutoria seguint la programació i les necessitats 

del grup d´alumnes. 
d) Reflexió sobre la situació acadèmica personal, evolució dels resultats acadèmics, suport 

en la motivació per l´estudi. 
e) Entrevista amb les famílies. Entrevista alumnes. Detecció d’expectatives de futur. 

Detecció de casos que poden requerir una major intervenció orientadora. 
f) Traspàs d´informació concreta als alumnes i famílies, més especialment en el període de 

preinscripció. En aquest cas els tutors fan de pont entre el departament d´Orientació, 
Coordinació de Batxillerat i Cicles, l´alumnat i les seves famílies. 
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g) Acompanyament de l´alumnat del seu grup-tutoria en totes aquelles activitats 
programades: xerrades informatives, visita a l’Espai de l’estudiant, Bus de les 
professions, etc. 

 
 
 DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 
 

a) Coordinació amb l´Equip Directiu per establir actuacions específiques en el Pla 
d´Orientació. 

b) Coordinació amb els tutors/es per dur a terme l´acció tutorial i en concret el Pla 
d´Orientació (Reunió de l’Equip de Tutors de 4t d´ESO), així com amb el coordinadora de 
d´ESO. 

c) Col·laborar en l´elaboració de materials informatius i la seva difusió. 
d) Entrevistes individuals en aquells casos que ho requereixin. 
e) Entrevistes amb les famílies que ho sol·licitin. 
f) Col·laborar amb Coord. Cicles Formatius en la realització tallers per als alumnes de 4t 

d`ESO dintre de les Jornades Tècniques de Formació Professional. 
g) Organitzar i acompanyar els alumnes i tutors a l’Espai de l’estudiant de Valls o d`altres 

visites que se programin en el Pla d`orientació anual. 
h) Ajudar els alumnes a complimentar documentació per a la preinscripció als 

ensenyaments secundaris postobligatoris tot donant la informació específica. 
i) Informar i orientar per a la preinscripció a la prova d`accés als cicles formatius de grau 

mitjà. 
j) Recollir i lliurar totes les dades (Graelles opcions del alumnes, preinscripció interna) a 

Cap d’estudis i Coordinadora pedagògica 
k) Seleccionar i fer pública (als suros penjats a tal efecte) tota la informació d´interès per 

als alumnes referent a estudis, treball, beques, ... 
l) Tota aquesta informació i actuacions específiques es realitzarien dintre del àmbit de la 

matèria de Tutoria. A tal efecte, es realitzarà una programació concreta d´intervenció 
dels professorat de psicologia i pedagogia en cada grup de 4t d ´ESO (amb inici al mes de 
gener), així com un calendari d`actuacions específiques amb planificació horària per a 
l`atenció d`alumnat i famílies que ho sol·licitin. 

 
EAP 

 
a) Donar suport en aquells casos que necessitin unes actuacions més específiques tant a 

nivell dels alumnes com de les famílies. 
b) Proporcionar informació sobre aspectes d´orientació educativa i professional i ajudar en 

la seva actualització. 
 
3. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA (Document adjunt) 
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4. LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES 

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el 
procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals 
d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis i la representació municipal. 

Els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar del centre 

 Associació de pares i mares (AMPA) 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en el centre poden constituir associacions, que es 
regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del pret 
d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de desplegament i pels 
estatuts de l’associació. 
 
L’associació de mares, pares i alumnes té per finalitat facilitar la participació de les mares i pares 
en les activitats del centre, a mes de les establertes per la normativa vigent i les que determinen 
els estatuts de les dites associacions. 

  

Carta de compromís educatiu 

El centre, en el marc del que estableix el títol I i d’acord amb llurs projectes educatius, ha 
formulat una carta de compromís educatiu, en la qual estan expressades els objectius necessaris 
per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 
educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar, i els professionals de 
l’educació i les famílies, en el marc de les orientacions del Departament d’Ensenyament, i és 
aprovada pel consell escolar. 
 
La carta de compromís educatiu potenciarà la participació de les famílies en l’educació dels fills. 
Aquestes s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta. Els compromisos s’han de 
referir, com a mínim, al seguiment de l’evolució dels i de les alumnes, a l’acceptació dels principis 
educatius del centre, al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la família en el marc 
dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en 
matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i la família. La carta pot incloure 
compromisos específics addicionals, que ambdues parts convinguin en el marc del projecte 
educatiu i d’acord amb els principis i valors educatius establerts a les lleis, i és revisada 
periòdicament en els termes i criteris que acordin el centre i el pare, mare o tutor o tutora legal. 
L’actualització de la carta s’ha de realitzar, almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 
 
La carta i les seves modificacions és signada per la direcció del centre, pel tutor de l’alumne i pel 
pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne. De la carta signada ha de tenir constància al centre 
i la família. 
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5. LA ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES 
 

L’institut te elaborat un dossier que es lliura a les famílies durant la reunió d’acollida per alumnes 
de nova incorporació. Durant aquesta reunió de benvinguda s’expliquen els canals de 
comunicació que són bàsicament: 

 
- L’aplicació informàtica de l’empresa DELTIC, contractada pel centre on les famílies poden 

consultar totes les incidències dels seus fills/es diàriament. 
- La pàgina WEB del centre on es penja tota l’actualitat d’interès i l’adreça electrònica 
- Reunions periòdiques amb els tutors de grup i/o altres professionals 
- Atenció a les famílies per part de l’equip directiu ( Concertades segons cita prèvia) 
- Reunions d’orientació  
- Butlletins de qualificacions 

 
 

Normativa reguladora del PEC  
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: art. 120 (autonomia), 121 (projecte 

educatiu), 127 (consell escolar), 129 (claustre de professors) i 132 (director).  
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: articles 91-95 (projecte educatiu); 14.1 

(projecte lingüístic), 22.2.d) (alumnes), 25.1, 25.3 (famílies), 28.3, 29.1a), 29.2.a) 
(exercici funció docent), 30.1 (convivència), 53.2 (currículum), 56.6 (educació infantil), 
57.4 (llengües), 76.1 (adscripció de centres), 77.2 (criteris pedagògics), 78.2, 79.2, 79.3, 
81.2, 82.1, 83.1 (criteris organització pedagògica), 84.1 (innovació pedagògica), 86.3.h) 
(serveis educatius), 88.2 (biblioteca escolar), 90.2 (finalitat autonomia), 97.4 (autonomia 
pedagògica), 98.2 (autonomia organitzativa), 102.1 i 2 (autonomia gestió personal en 
centres públics), 104.5 (exercici funció docent), 108.1 i 3 (professionals d'atenció 
educativa i personal d'administració i serveis), 110.1 (formació permanent), 114.2.b), 
114.3 i 5 (llocs de treball plantilles), 115.1 i 2 (llocs de treball docent d'especial 
responsabilitat), 123.6, 124.2 (provisió llocs de treball docent), 142.3, 142.5.a), b), c), d), 
f) i i), 142.7.b) (director centres públics), 144.1 i 2 (projecte de direcció), 146.2.a) 
(claustre de professors centres públics), 147.7 (equip directiu centres públics), 148.3.a) 
(consell escolar centres públics), 150.2.a) i f) (director centres privats concertats), 
154.2.a) (director centres privats no concertats) i DA11.1.a) i 2.a) (professionals atenció 
educativa).  

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: articles 2.1 (projecte 
educatiu), 4 (definició), 5 (contingut), 6 (aprovació i difusió), 7.1 (carta compromís 
educatiu), 8 (participació comunitat escolar), 9 (activitats complementàries, 
extraescolars i serveis escolars), 10.2 (programació general anual), 11 (vinculació amb 
l'entorn), 12.1 (acords de coresponsabilitat), 13 (serveis educatius), 16.1 (innovació 
pedagògica i curricular), 17.1 (estratègies didàctiques pròpies), 19.1 a) i b) (normes 
d'organització i funcionament), 20.1 (estructura organitzativa centres públics), 22.2 
(organització pedagògica), 31.2 (projecte de direcció centres públics), 31.3 (director 
centres públics), 40.2 (coordinació docent centres públics), 41.1 (òrgans unipersonals de 
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coordinació centres públics), 46.1 (consell escolar centres públics), 48.2 (claustre 
professorat centres públics), 49.3 (definició plantilles centres públics), 50.2 (gestió 
personal centres públics), 55.1, 57, 58.1, 59.1, 59.2 (avaluació del centre), DA 3.1 
(centres titularitat ens locals), DA 15.2 i 5 (zones escolars rurals) i DT 2.1 (adaptació 
estructura organitzativa centres públics).  

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents públics i del 
personal directiu professional docent: article 2 (grau d'assoliment dels objectius del 
projecte educatiu), article 6 (proposta de PEC i de modificació), article 8 (adequació de 
les NOFC al PEC), articles 23, 24 i 25 (el projecte de direcció i el projecte educatiu de 
centre).  

 
Decrets reguladors de l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents: 

 Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació 
infantil: articles 7.4 (organització i horari), 9 (projecte educatiu) i 11.1 (equip educatiu). 

 Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l'educació infantil: article 12.2 
(proposta organitzativa). 

 Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del 
segon cicle de l'educació infantil: articles 4.5 (llengua), 8.3 (esbarjo), 10.1 (principis 
pedagògics i organitzatius), 10.2 (contingut), 10.4 (programacions didàctiques), 12.1 (equip 
docent de cicle), 13.1 (concrecions individuals) i 14.2 (alumnes nouvinguts). 

 Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals 
del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil: articles 2.1, 2.5 (criteris 
d'avaluació), 4.1, 4.2 (equip docent de cicle), 5.5 (altes capacitats) i 6.3 (documents 
d'avaluació). 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària: articles 4.3, 4.4 (llengua catalana), 4.6 (alumnes nouvinguts), 7.3 
(desenvolupament curricular), 10.4 (esbarjo), 14.1 (equips docents de cicle), 18.3 
(desenvolupament curricular), 18.4 (reforç), 18.5 (coordinació primària-secundària) i DA1.2 
(alumnes que no cursen ensenyament religiós). 

 Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària: articles 2.1 
(criteris desenvolupament curricular), 2.5 (criteris d'avaluació), 15.1 i 15.2 (documents 
d'avaluació). 

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
d'educació secundària obligatòria: articles 4.2, 4.3 (llengües), 4.5 (alumnes nouvinguts), 6.3 
(currículum), 8.3 (educació per a la ciutadania i els drets humans), 12.2 (àmbits de 
coneixements), 13.9 (atenció a la diversitat), 17.1 (equips docents), 23.3 (aspectes 
curriculars) i DA3 (ensenyament de la religió). 

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria: 
articles 2.5 i 2.8 (criteris avaluació). Aquesta ordre està modificada per l'Ordre 
ENS/56/2012, de 8 de març. 
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 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat: articles 6.2 (concreció curricular), 10.5 (límits elecció matèries) i 17 (atenció 
diversitat). 

 Ordre EDU/554/2008, de 19 de setembre, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat: articles 2.7, 2.10 i 6.3. Aquesta ordre està modificada per l'Ordre ENS/62/2012, 
de 15 de març. 

 Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial: 
article 13 (desplegament curricular). 

 Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels 
ensenyaments esportius de règim especial: article 18 (contingut). 
 Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels 

ensenyaments d'idiomes de règim especial: article 5 (desplegament curricular). 
 Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria per a les persones adultes: articles 1.4 (desenvolupament 
curricular), 5.4 (projecte lingüístic), 5.5 (alumnes nouvinguts), 9.3 (acció de tutoria) i 
13.4 (criteris avaluació). 

 
 
 

7. Annex  (Pla Lingüístic) 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Projecte Lingüístic de Centre forma part del PEC i s’ha d’entendre com l’instrument 
que possibilita que el centre organitzi, d’acord amb la normativa vigent, els aspectes 
relacionats amb l’ús de les llengües al centre – s’entén llengua vehicular i llengües 
d’aprenentatge – i al tractament de les diverses àrees que hi són presents. 

El PLC de l’IES Ramon Berenguer IV de Cambrils vol ser el recull dels acords que sobre les 
propostes educatives per a l’ensenyament de les llengües i la comunicació elabora la 
seva comunitat educativa. 

El PLC té com a funció garantir el dret de tots els alumnes del centre a: 

● Dominar la llengua catalana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la 
construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i per a la cohesió 
social. 

● Dominar la llengua castellana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la 
construcció dels coneixements en els registres escolars corresponents, per al 
desenvolupament personal i per a la cohesió social. 

● Conèixer una o dues llengües estrangeres per cercar i elaborar coneixements i per a la 
comunicació. L’anglès i el francès són les dues llengües estrangeres que s’estudien al 
centre. 

El PLC de l’IES Ramon Berenguer IV es regirà pels principis bàsics següents: 

● Comprensió i inclusivitat 

○ Projectes que facin possible la participació de persones amb diferents competències 
lingüístiques orals i escrites. 

○ Projectes que permetin augmentar l’ús social de la llengua catalana i involucrin 
l’entorn 

○ Projectes que no generin exclusió social 

● Aprenentatge de la llengua a partir dels seus usos 

○ La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar 

○ La reflexió activa sobre les llengües en potencia l’aprenentatge i amplia les 
competències comunicatives, sempre que estigui al servei de la resolució de problemes 
de comunicació. 

A més dels aspectes metodològics, el nostre projecte lingüístic vol tenir en compte 
també els aspectes socials per tal d’afavorir actituds positives de l’alumnat i les famílies 
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envers les llengües i de generar expectatives respecte als beneficis que l’aprenentatge 
de les diferents llengües els pot oferir. 

 

2. LLENGUA D’ÚS DE L’ALUMNAT: 

El curs 2014-2015 s’han passat unes enquestes a tot l’alumnat del centre que pretenien 
aclarir quina és la llengua d’ús en els diferents àmbits comunicatius més fàcilment 
objectivables. Els relatius a la llengua familiar, la llengua de relació amb els amics, la que 
usen amb els companys del centre i amb el professorat, la llengua que utilitzen quan van 
a comprar i la llengua amb què acostumen a veure la televisió. 

Caldrà tenir en compte, en les estratègies que es puguin derivar d’aquest Projecte 
Lingüístic, la situació sociolingüística del nostre entorn. Molts ciutadans i ciutadanes de 
Cambrils utilitzen el castellà com a llengua d’ús habitual, i els darrers anys s’està 
incrementant la diversitat lingüística de la població. 

Els resultats de l’estudi sociolingüístic realitzat mitjançant les enquestes són els 
següents: 

La majoria de l’alumnat del centre ha nascut a 
Catalunya o bé hi resideix des de fa anys: 

D’altra banda, el 68% de l’alumnat de l’Institut 
ha nascut a Catalunya, al municipi de Cambrils, 
sobretot, o en zones propers. Però el 32% 

restant ha vingut d’altres Comunitats 
Autònomes o, majoritàriament, d’altres països. 

Al gràfic següent hem volgut copsar la diferent 
procedència de l’alumnat del centre. Hem volgut diferenciar l’alumnat hispanoamericà, 
de parla castellana, l’alumnat de comunitats o nacions com Andorra, de parla catalana, 
el brasiler, l’europeu (la majoria són de llengües romàniques, tot i que també n’hi ha de 
llengües eslaves), l’asiàtic, i el marroquí. 

Els resultats de les enquestes ens indiquen que l’ús de la llengua catalana de l’alumnat, 
en els diferents àmbits de comunicació, és força minoritari. I també hem pogut detectar 
que l’alumnat del centre, té com a llengües pròpies o familiars fins a 21 llengües: català, 
castellà, anglès, francès, alemany, àrab, berber o amazigh, búlgar, euskera, gallec, hindi, 
hongarès, italià, panjabi, polonès, portuguès, romanès, rus, txec,  ucraïnès i xinès 

La llengua que utilitza l’alumnat en els diferents àmbits d’ús és la següent: 
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Com veiem, la llengua familiar és, majoritàriament, llengua castellana. Però el seu ús 
augmenta en les relacions amb els amics i els companys del centre: 

 

 

S’ha volgut saber també quines llengües usen quan van a comprar o quan miren la 
televisió. Si bé en el primer cas augmenta lleugerament l’ús del català, en el segon cas 
l’ús de la llengua castellana torna a augmentar considerablement. 
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On hi ha un augment de l’ús de la llengua catalana és per relacionar-se amb el 

professorat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure tot això amb més detall i per cursos en les taules que hi ha a continuació i 
en les de recollida de dades que hi ha en l’annex, al final. 
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TOTAL Alumnat 
     

INS RBIV 415 
     

       

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

74% 4% 22% 

       

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

74% 13% 9% 3%   
 

 

Llengua de relació amb la família 

       

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 9% 50% 15% 4% 4% 18% 

2n ESO 14% 40% 14% 4% 16% 14% 

3r ESO 15% 47% 11% 7% 12% 15% 

4t ESO 8% 57% 11% 3% 18% 11% 

BATX 19% 44% 6% 2% 17% 12% 

CAS 28% 50% 11% 
 

6% 6% 

CFGM-EL 36% 29% 7% 
 

7% 29% 

CFGM-AD 6% 49% 26% 9% 6% 14% 

CFGS-AD 30% 45% 5% 5% 5% 20% 

INS RBI 14% 47% 12% 4% 12% 13% 

       
Llengua de relació amb els amics 

       

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 1% 62% 29% 1% 6% 3% 

2n ESO 7% 43% 21% 4% 24% 3% 
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3r ESO 
 

59% 14% 
 

27% 1% 

4t ESO 2% 58% 11% 
 

29% 
 

BATX 2% 35% 17% 2% 40% 6% 

CAS 6% 33% 22% 17% 17% 6% 

CFGM-EL 29% 29% 21% 
 

21% 
 

CFGM-AD 0% 34% 43% 
 

23% 
 

CFGS-AD 15% 55% 10% 5% 15% 5% 

INS RBI 4% 49% 20% 2% 24% 3% 

Llengua de relació amb els companys del centre 

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 
 

60% 18% 1% 21% 
 

2n ESO 4% 36% 21% 6% 33% 
 

3r ESO 1% 66% 10% 1% 22% 
 

4t ESO 2% 54% 9% 
 

35% 
 

BATX 2% 29% 19% 8% 42% 
 

CAS 
 

22% 50% 11% 17% 
 

CFGM-EL 21% 29% 29% 
 

21% 
 

CFGM-AD 3% 34% 34% 3% 26% 
 

CFGS-AD 10% 40% 30% 15% 5% 
 

INS RBI 3% 46% 20% 4% 27% 0% 

Llengua de relació amb el professorat 

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 21% 3% 56% 13% 7% 
 

2n ESO 21% 4% 36% 24% 14% 
 

3r ESO 11% 11% 38% 25% 15% 
 

4t ESO 12% 8% 40% 18% 22% 
 

BATX 17% 8% 27% 31% 17% 
 

CAS 17% 6% 50% 11% 17% 
 

CFGM-EL 43% 0% 36% 7% 14% 
 

CFGM-AD 26% 9% 51% 11% 3% 
 

CFGS-AD 15% 15% 35% 30% 5% 
 

INS RBI 18% 7% 41% 20% 13% 0% 

Llengua de relació quan es va a comprar 

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 6% 65% 19% 1% 9% 
 

2n ESO 10% 49% 16% 6% 20% 
 

3r ESO 8% 45% 29% 3% 15% 
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4t ESO 6% 49% 22% 2% 22% 
 

BATX 12% 25% 25% 13% 25% 
 

CAS 17% 28% 39% 
 

17% 
 

CFGM-EL 21% 43% 21% 
 

14% 
 

CFGM-AD 3% 49% 37% 
 

11% 
 

CFGS-AD 5% 50% 35% 5% 5% 
 

INS RBI 8% 47% 25% 4% 16% 0% 

Llengua amb què es veu la televisió 

       

  Català sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast Més en català 
Més en 
castellà 

Altres llengües 

1r ESO 3% 68% 15% 
 

9% 7% 

2n ESO 1% 47% 13% 4% 33% 7% 

3r ESO 3% 60% 8% 3% 25% 8% 

4t ESO 2% 68% 11% 2% 18% 
 

BATX 
 

35% 25% 2% 33% 6% 

CAS 
 

56% 11% 11% 22% 6% 

CFGM-EL 36% 36% 21% 
 

7% 
 

CFGM-AD 3% 63% 17% 3% 14% 3% 

CFGS-AD 
 

55% 30% 5% 10% 
 

INS RBI 3% 56% 15% 3% 21% 5% 

 

Pel que fa a la percepció de l’alumnat sobre el seu grau de domini de les diferents 

llengües, sobretot pel que fa al català i el castellà, i les dues llengües estrangeres que 
s’estudien al centre, podem observar que, en general, la majoria de l’alumnat manifesta 
que no té massa dificultats en expressar-se tant oralment com per escrit en català i en 
castellà. Encara que, en general, consideren que solen expressar-se millor en la llengua 
castellana. 

A continuació hi ha unes taules que mostren, per cursos i globalment, aquesta 
percepció, tant pel que fa al català i al castellà, com també de l’anglès i el francès: 

 
Domini de l'expressió en les diferents llengües 

CATALÀ 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

1r ESO 74% 43% 22% 53% 4% 4% 

2n ESO 74% 64% 26% 36% 
  

3r ESO 56% 37% 37% 62% 7% 
 

4t ESO 77% 68% 22% 32% 2% 
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BATX 81% 71% 15% 29% 4% 
 

CAS 89% 72% 11% 28% 
  

CFGM-EL 71% 79% 29% 21% 
  

CFGM-AD 86% 86% 14% 14% 
  

CFGS-AD 75% 80% 20% 20% 5% % 

INS RBI 74% 61% 23% 38% 3% 1% 

       

CASTELLÀ 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

1r ESO 88% 65% 12% 35% 
  

2n ESO 91% 64% 9% 36% 
  

3r ESO 93% 67% 7% 32% 
  

4t ESO 95% 83% 5% 17% 
  

BATX 96% 79% 4% 21% 
  

CAS 94% 89% 6% 11% 
  

CFGM-EL 93% 86% 7% 14% 
  

CFGM-AD 97% 91% 3% 9% 
  

CFGS-AD 100% 100% 
    

INS RBI 93% 75% 7% 24% 0% 0% 

       

ANGLÈS 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

1r ESO 22% 18% 49% 51% 24% 25% 

2n ESO 26% 26% 57% 57% 13% 
 

3r ESO 18% 25% 45% 47% 36% 25% 

4t ESO 18% 12% 51% 55% 26% 28% 

BATX 27% 35% 38% 46% 19% 12% 

CAS 11% 17% 44% 50% 44% 33% 

CFGM-EL 
 

21% 64% 50% 21% 14% 

CFGM-AD 
 

6% 51% 43% 37% 40% 

CFGS-AD 5% 10% 55% 50% 35% 35% 

INS RBI 18% 20% 49% 51% 26% 21% 

       

FRANCÈS 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

1r ESO 18% 10% 13% 21% 15% 15% 

2n ESO 13% 7% 14% 16% 11% 0% 

3r ESO 5% 7% 16% 22% 25% 10% 

4t ESO 5% 2% 14% 14% 14% 17% 
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BATX 6% 8% 21% 15% 21% 17% 

CAS 
  

6% 6% 11% 11% 

CFGM-EL 7% 14% 7% 7% 14% 7% 

CFGM-AD 
  

14% 6% 26% 34% 

CFGS-AD 
  

15% 15% 15% 15% 

INS RBI 8% 6% 15% 16% 17% 13% 

 

3.- LLENGUA DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL CENTRE: 
 
3.1.- Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials docents. 
 
Hem recollit dades referents a la llengua usada en les diferents matèries i nivells, 
excepte en les matèries de llengua i literatura catalana i llengua i literatura castellana; sí 
que hem inclòs les de llengües estrangeres, ja que de ben segur que s’usa una llengua 
pont per fer aclariments i precisions de les explicacions. Tanmateix, hem recollit dades 
sobre la llengua usada en la tutoria de l’alumnat, considerada com una activitat 
acadèmica, així com en els materials del pla d’acció tutorial. 
 
Aquestes dades ens indiquen que majoritàriament es fa servir el català com a llengua 
d’ensenyament–aprenentatge a l’Institut, tot i que, hem observat diferències entre 
diferents matèries i nivells educatius. 
 

 
3.2.- Llengua de les activitats extraescolars i complementàries. 
 
Hem considerat que són activitats extraescolars totes aquelles que organitza el centre 
fora del currículum reglat de les diferents matèries, és a dir, de totes aquelles activitats 
complementàries que incideixen en el procés de formació de l’alumnat, ja siguin 
ensenyaments no reglats, coneixements transversals o activitats complementàries i 
lúdiques organitzades pel centre.  
 
Hem pogut constatar que l’ús de la llengua catalana és molt majoritari en totes aquestes 
activitats. 
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3.3.- Llengua de la vida orgànica del centre 
 
En aquest apartat hem recollit dades sobre la llengua en què es fan les reunions de 
diferents instàncies del centre, ja siguin dels professionals implicats, com de les diverses 
activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat 
educativa que hi intervenen. 
 
Pel que fa a les reunions dels professionals del centre hem recollit dades dels Claustres 
de professorat, de les reunions de Seminaris i Departaments, dels Equips Docents i de 
nivell, de les Comissions de Treball, de les Coordinacions Pedagògiques, de les de l’Equip 

Directiu, i les que es tenen amb els altres serveis del Departament d’Educació i altres 
institucions o centres educatius. 
 
I pel que fa a les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la 
comunitat educativa, hi ha les Jornades de Portes Obertes, les Comissions de Delegats 
de l’alumnat, les reunions de l’AMPA, les comunicacions amb les famílies, les empreses i 
altres institucions, el Consell Escolar del centre, i altres comissions i instàncies de treball 
educatiu externes en què el centre participa. 
Tota la documentació administrativa de l’Institut, la correspondència, les actes de totes 
les reunions i la documentació relativa a les activitats mencionades evidencien que el 
català és la llengua vehicular en la vida orgànica del nostre centre. 
 
 

3.4.- Llengua de projecció del centre 
 
En totes les activitats d’expressió i difusió externa i promoció del centre, com són: la 
publicitat del centre i les comunicacions que s’usen amb altres instàncies de l’entorn del 
centre, Institucions municipals, associacions, empreses i altres entitats amb qui 
col·laborem amb diferents finalitats, la llengua catalana és la llengua d’ús habitual. 
 
A partir de la valoració de les característiques sociolingüístiques del nostre Institut en els 
diferents àmbits que hem indicat anteriorment, en proposem els següents objectius 
generals del centre i els objectius dels diferents àmbits: pedagògic, organitzatiu, de 
govern i institucional, humà i de serveis i administratiu 
 

4.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 
 
- Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus 
àmbits, tant a nivell oral com escrit. 
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- Mantenir la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització 
de 
la llengua al centre. 
 
- Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua i la 
cultura catalanes. 
 
- Vetllar per la participació de tota la comunitat educativa en activitats (festes, 
tradicions, 
costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

 
- Planificar i revisar activitats que garanteixin i promoguin el coneixement de la llengua i 
la cultura catalanes per part de tota la comunitat educativa. 
 

5.- OBJECTIUS PER ÀMBITS DEL PLC. 
 
En aquest apartat hi incloem una descripció de l’àmbit, la relació dels objectius, en una 
taula amb les persones responsables. 
 
 

5.1.- Àmbit pedagògic 
 
5.1.1.- Tractament de llengües: les llengües i el currículum 
 
El català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge 
del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 
del centre, i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques que s’hi 
realitzen. 
 
El català, a més de llengua vehicular i de treball habitual, també és objecte 
d’ensenyament i aprenentatge en el centre, i és el referent pel que fa als continguts 
lingüístics i literaris comuns de les matèries de llengua. 
 
El castellà i les llengües estrangeres són objecte d’ensenyament i aprenentatge en el 
centre. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Assegurar la utilització del català com a llengua vehicular i Equip directiu 
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d’aprenentatge del centre. 

- Garantir que la llengua catalana com a llengua 
d’aprenentatge i de comunicació, faci les funcions de vehicle 
d’expressió quotidiana i esdevingui la llengua usual del 
centre. 

- Vetllar perquè els prejudicis lingüístics quedin fora del 
currículum transversal del centre i valorar la llengua catalana 
com a element d’integració i cohesió de les persones que 
intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Claustre de professorat 
 

- Aconseguir que els criteris generals per a les adaptacions 
del procés d’ensenyament de les llengües sigui adequat a la 
realitat sociolingüística del centre. 

Departaments de 
llengües 
 

- Assolir que la llengua castellana sigui objecte 
d’aprenentatge com a font d’informació i vehicle d’expressió 
en la matèria de llengua castellana i literatura.  

Departament de llengua 
castellana i literatura 

- Assolir que les llengües estrangeres tinguin tractament 
didàctic de segona llengua i siguin objecte d’aprenentatge 
com a font d’informació i vehicle d’expressió en la matèria de 
llengua estrangera. La llengua subsidiària serà la catalana. 

Departament de 
llengües estrangeres 
 

 
5.1.2.- L’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) 
 
En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua 
adreçades a aquest alumnat s’hi prioritzarà els aspectes més comunicatius i funcionals, 
sense insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical i de sistematització de 
continguts. 
 
Com en l’alumnat en general, la llengua catalana també serà considerada una eina 
d’integració i cohesió per a aquest alumnat. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Donar prioritat als aspectes comunicatius i funcionals de la 
llengua. 

- Establir criteris de gradació en la temporització 
d’incorporació del castellà i de les llengües estrangeres en el 
currículum d’aquest alumnat.  

Departaments de 
llengua 
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- Mantenir el català com a llengua de recuperació o ajuda 
per a tots aquests alumnes mitjançant les metodologies i 
recursos adients. 

- Aconseguir que tot el professorat i els altres adults que 
actuen al centre es dirigeixin sempre en català a aquests 
alumnes així com ho fan amb tots els altres alumnes per 
facilitar-ne la integració i com a senyal de no discriminació. 

Claustre de professorat i 
tots els professionals del 
centre 

 

 
5.1.3.- L’alumnat nouvingut 
 
El centre elaborarà les adaptacions necessàries al currículum de l’alumnat procedent de 
fora del sistema educatiu de Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració 
sigui el més satisfactori i breu possible. 

Les primeres actuacions en aquest procés d’adaptació aniran adreçades a l’adquisició 
d’una competència lingüística en català que li permeti integrar-se a les activitats del 
centre sense problemes. 

El centre estableix un sistema d’incorporació gradual als aprenentatges lingüístics de 
l’alumnat nouvingut, a partir de les següents tipologies: alumnat d’origen 
castellanoparlant i no castellanoparlant. L’alumnat d’origen castellanoparlant haurà 
d’assistir a les classes de castellà a l’aula ordinària. L’alumnat d’origen no 
castellanoparlant, romànic o no romànic, quan hagi assolit el nivell llindar de llengua 
catalana i pugui incorporar-se a l’aula ordinària plenament, iniciarà l’estudi del castellà, 
amb tractament de segona llengua, per a la qual cosa caldrà fer-li el pla individual 
intensiu. 

Pel que fa a les llengües estrangeres del centre, si l’alumne ja l’ha estudiat al seu país 
d’origen, caldrà que el segueixi a l’aula ordinària des del moment de la seva incorporació 
al centre, mentre que aquells que no l’hagin estudiat mai, caldrà esperar que surtin de 
l’aula d’acollida i se’ls faci una adaptació adequada al seu nivell d’idioma 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona 
integració de l’alumnat nouvingut en qualsevol dels nivells 
educatius del centre.  

- Garantir l'atenció individualitzada d'aquests alumnes dins 
l'horari lectiu. 

- Adjudicar l'alumnat nouvingut al curs que li correspongui per 

Equip directiu 
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l'edat. Si no és possible, que s'incorporin un curs per sota de 
l'edat que li correspondria. 

- Informar les famílies nouvingudes de la situació lingüística de 
l'escola i de l'entorn. 

- Garantir l’aprenentatge de la llengua catalana als alumnes 
nouvinguts. 

- Garantir que l'atenció individualitzada d’aquests alumnes sigui 
intensiva amb la llengua del centre i que es faci amb mètodes 
adients a aquesta necessitat. 

- Assegurar l'adequació del currículum i dels materials escolars i 
del procés avaluatiu per a facilitar l'aprenentatge de la llengua 
als alumnes nouvinguts. 

- Introduir i consolidar l'ús de la llengua catalana des del primer 
moment de la incorporació de l'alumne al centre. 

- Promoure l'assistència del professorat a cursos i seminaris a fi 
d'adquirir la formació metodològica adequada per atendre 
aquests alumnes. 

Equip directiu i  
Departament 
de llengua 
 

- Tractar acadèmicament el castellà una vegada l'alumne hagi 
assolit el domini bàsic del català com a llengua vehicular i de 
comunicació. 

Departament de 
llengua castellana 

- Tractar acadèmicament la tercera llengua d'escola (llengües 
estrangeres) a partir que l'alumne tingui un domini suficient de 
la 1a llengua catalana i un domini bàsic de la segona llengua. 

Departament de 
llengua 
 

- Esforçar-se per aconseguir que tot el professorat i els altres 
adults que actuen al centre es dirigeixin sempre en català als 
alumnes nouvinguts, així com ho fan amb tots els altres 
alumnes, a fi de facilitar-ne la integració i com a senyal de no 
discriminació. 

Equip directiu, 
claustre 
de professorat i tots 
els professionals del 
centre 

 

5.2.- Àmbit organitzatiu, de govern i institucional 
 
5.2.1.- Organització del centre pel tractament de la llengua catalana 
 
El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot 
l’alumnat, en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi 
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assolit el domini funcional efectiu o d’usuari experimentat de la llengua catalana (nivell 
C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que li permet relacionar-se 
sense problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o 
escrita. Aquesta exigència de domini de la llengua catalana, doncs, esdevé requisit 
perquè l’alumnat ordinari pugui graduar-se en qualsevol dels estudis que s’hi 
imparteixen. 
 
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al 
sistema educatiu de Catalunya, el centre elaborarà les adequacions curriculars que 
siguin necessàries perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons 
les seves capacitats i possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari 
d’aprenentatges de la resta d’alumnat. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Assegurar que tot l’alumnat del centre que superi qualsevol de 
les etapes que s’hi imparteixin, hagi assolit un nivell d’usuari 
experimentat de la llengua catalana. 

- Assegurar, si cal, per a tots el cicles i nivells, hores de suport 
oral o escrit en petits grups, per consolidar la competència 
lingüística. 

Coordinació 
pedagògica i Equips 
docents 

-Mantenir l’aula d’acollida si el percentatge d’alumnat 
nouvingut ho requereix. 

- Sol·licitar, si s’escau, professorat de reforç de llengua dins les 
previsions de professorat específic per a l’atenció a la diversitat. 

Equip directiu 
 

 
5.2.2.- Relacions externes 
La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres 
institucions, empreses o estaments amb qui treballem habitualment. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Fer de la llengua catalana la llengua de treball i relació amb 
totes les entitats, institucions, serveis i empreses que intervenen 
en el centre. 

Equip directiu, 
Coordinació 
d’activitats i serveis, 
Claustre de 
professorat 
i tots els professionals 
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del centre. 

- Dur a terme una coordinació estable amb els centres de 
procedència dels alumnes per tal d’intercanviar informació 
sobre el grau de coneixement i ús de la llengua 

Equip directiu, 
 Coordinació 
pedagògica i 
departament 
 de llengua 

- Incrementar la participació del centre en totes les activitats 
organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu 
fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

- Reclamar a les empreses col·laboradores del centre l’ús de la 
llengua catalana en els documents escrits. 

Equip directiu, Consell 
Escolar i Claustre de 
professorat 

 
5.2.3.- Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social 
 
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo 
amb el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà 
en la programació general de l’Institut, es considera convenient la designació d’un 
coordinador/a lingüístic/a, que s’encarregui també de l’educació intercultural i de la 
cohesió social . 
 
 
Funcions de la coordinació LIC: 
 
- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic i del 
Pla d’acollida i d’integració. 

- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que 
el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

- Assessorar l'equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació 
general que concreten el Projecte lingüístic i el Pla d’acollida i d’integració. 

- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la 
llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 
Territorials. 

- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials 
didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la 
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didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, 
l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar 
conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social 
de l’alumnat nouvingut. 

 
5.2.4.- La Comissió lingüística 
 
Es tracta d’una comissió de treball específica del centre que vetllarà pel seguiment de 
l’aplicació del PLC durant el curs. Estarà integrada per: 

- un membre de la direcció 
- la coordinació LIC 
- el Tutor/a de l’aula d’acollida 
- els Caps dels Departaments de Llengua Catalana, Castellana i Ll. Estrangeres 
- un representant de l’alumnat per etapa 
 

Funcions de la Comissió lingüística: 

- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’aquells aspectes del projecte de centre que 
fan referència al PLC. 

- Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació dels acords relatius al PLC durant el curs. 
 
5.2.5.- La llengua de les reunions i òrgans de gestió i treball del professorat 
 
La llengua catalana és la pròpia de les reunions de claustre, cicle, departaments, 
seminaris, comissions, equip directiu o qualsevol altra instància del professorat. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Mantenir la llengua catalana com a llengua de comunicació 
oral i escrita en totes les reunions i actes de la de comunitat 
educativa. 

El Claustre de 
professorat 

 

5.3.- Àmbit humà i de serveis 
 
5.3.1.- El professorat 
 
El català és la llengua de treball i de relació del professorat, entre ells i amb les altres 
instàncies del centre. El català és el vehicle d’expressió habitual entre el professorat del 
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centre. Amb això es contribueix a estendre l’ús de la llengua més enllà de l’àmbit 
restringit de les aules. 
 
La direcció del centre, en col·laboració amb la Coordinació de llengua, interculturalitat i 
cohesió social, es compromet a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència 
lingüística del professorat siguin adequats per als usos acadèmics i formals en el marc 
del centre, per a la qual cosa facilitarà la informació que cregui necessària perquè el 
professorat pugui actualitzar els seus coneixements de llengua catalana. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Vetllar perquè tot el professorat tingui competència lingüística 
i comunicativa en català. 

- Vetllar perquè tot el professorat tingui la titulació adequada. 

- Vetllar perquè tot el personal docent tingui competència 
lingüística i comunicativa en català. 

- Fomentar la participació del personal docent en cursos 
d’actualització de la llengua i cultura catalanes 

Equip directiu i 
Coordinació de 
llengua, 
interculturalitat i 
cohesió social 

- Vetllar perquè l’adscripció del professorat als diferents nivells 
es faci tenint en compte la competència lingüística. 

- Vetllar perquè tot el personal tingui la titulació adequada. 

Equip directiu 
 

- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre el professorat. 

- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre el professorat i el PAS. 

- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre el professorat i l’alumnat en tots els àmbits del centre i 
espais. 

Equip directiu i 
Claustre de 
professorat 
 

- Contribuir a desenvolupar la consciència lingüística entre 
l’alumnat, tot desterrant prejudicis lingüístics vers el català o 
altres llengües. 

Claustre de 
professorat 
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.5.3.2.- L’alumnat 
 
El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la 
llengua catalana entre l’alumnat, no només a les aules, sinó en tots els àmbits d’ús. 

Per tal que això sigui possible, cal que tots els professionals que són presents al centre, 
professorat i personal d’administració i serveis (PAS), siguin coherents amb aquest 
objectiu, i usin el català en totes les relacions amb l’alumnat al centre, formals i 
informals. 

Els professionals de les activitats extraescolars i complementàries no són aliens a 
aquestes estratègies de centre que han d’afavorir l’extensió de l’ús del català entre 
l’alumnat. 

A més de les estratègies d’extensió de l’ús del català entre l’alumnat que es puguin 
aplicar en el centre, també ens coordinarem, mitjançant els plans d’entorn, amb les 
entitats i institucions de l’entorn, ja sigui mitjançant les relacions amb entitats cíviques i 
culturals de l’entorn del centre, o en els intercanvis i activitats que es facin fora del 
centre. 

 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Aconseguir que l'actitud dels alumnes vers la llengua catalana 
sigui positiva. 

- Aconseguir que els alumnes usin la llengua catalana en 
qualsevol situació.  

Claustre de 
professorat 
 

- Col·laborar amb les institucions, organitzacions, empreses i 
instàncies de l’entorn sociocultural del centre per coordinar 
esforços per a l’extensió efectiva de l’ús social del català entre 
l’alumnat i les seves famílies. 
 

Equip directiu, 
Coordinació 
d’activitats i serveis, 
Coordinació de 
llengua 
interculturalitat i 
cohesió social, i 
Consell escolar 

 
5.3.3.- Personal d’administració i serveis (PAS) 
 
El català serà la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. Per 
tal d’afavorir-ne l’actualització lingüística, si cal, el centre els informarà dels recursos de 
formació que els puguin interessar o ser d’utilitat. 
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OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre el PAS i la resta de la comunitat educativa.  

El mateix PAS 

- Vetllar perquè tot el PAS tingui competència lingüística i  
comunicativa en català. 
- Vetllar perquè tot el PAS tingui la titulació adequada. 
 

Administració 
educativa, Equip 
directiu i la 
Coordinació de 
llengua, 
interculturalitat i 
cohesió social. 

 
5.3.4.- Personal d’activitats extraescolars i complementàries 
 
Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de l’alumnat, a més de formar part de l’activitat del centre. 

En tant que activitats del centre, la llengua catalana serà la pròpia de les activitats 
extraescolars i complementàries. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Mantenir el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre el personal encarregat de les activitats extraescolars i la 
resta de la comunitat educativa. 

- Vetllar perquè tot el personal d’activitats extraescolars i 
complementàries tingui competència lingüística i comunicativa 
en català. 

Coordinació 
d’activitats i serveis, 
Equip directiu i Equips 
docents 
 

 
5.3.5.- Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 
 
El català és la llengua de relació del centre amb l’AMPA i els representants dels pares i 
mares de l’alumnat. 

Es facilitaran els recursos del centre per a l’organització d’activitats i pràctiques que 
afavoreixin la integració lingüística i cultural a Catalunya dels pares, mares i familiars de 
l’alumnat nouvingut. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
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- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i escrita 
entre els membres representatius de l’AMPA i la resta de la 
comunitat educativa. 

- Facilitar l’accés a les instal·lacions del centre per a 
l’organització d’activitats i pràctiques que afavoreixin la 
integració lingüística i cultural a Catalunya dels pares, mares i 
familiars de l’alumnat nouvingut. 

Equip directiu, 
Claustre de 
professorat 
i Consell escolar 

- Organitzar cursos de llengua i cultura catalanes destinats a les 
mares i als pares d’alumnat nouvingut. 

AMPA 

 
5.3.6.-Recursos materials i equipaments 
 
5.3.6.1.- Equipaments d’aules 
 
Els materials generals de les aules, com plafons d’anuncis i convocatòries són en català, 
també ho és el de les aules específiques, com les d’informàtica, audiovisuals, gimnàs, 
tecnologia, tallers i laboratoris. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Assegurar que els recursos materials del centre (llibres, 
anuncis, convocatòries, jocs, audiovisuals, programari...) siguin 
en llengua catalana. 

Els encarregats de 
cadascun dels espais 
(tutories, coordinació 
informàtica...) 

 
5.3.6.2.- Cafeteria 
 
La llengua catalana és la de la retolació i informació que s’hi dóna, també és la llengua 
d’atenció al públic dels professionals que hi treballen. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Assegurar que tota la retolació sigui en llengua catalana.  

- Assegurar que el personal que hi treballa pot atendre en 
català. 

Equip directiu 
 

- Facilitar al personal que hi treballa, si cal, aquells recursos que 
afavoreixin l’exercici de la seva activitat professional en català 

Coordinació de 
llengua 
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(vocabularis específics, assessorament, informació de cursos de 
llengua que es facin a l’entorn). 
 

interculturalitat i 
cohesió social, 
Departament de 
llengua 
 

 
5.3.6.3.- Publicacions del centre 
 
El català és la llengua de les publicacions del centre, ja sigui la revista, els fulls de 
promoció o els altres materials adreçats al públic que en surtin. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Garantir/aconseguir que el català sigui la llengua de les 
diferents publicacions del centre.  

L’Equip directiu 
 

 

5.4.- Àmbit administratiu 
 
a) Projecció interna 
 
El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), documentació 
administrativa, instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers 
d'anuncis i reunions dels diversos estaments del centre. 
 
b) Projecció externa 
 
El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i 
informes, les comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència 
escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa de 
telecomunicacions. 
 

OBJECTIUS RESPONSABLES 

- Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual de 
comunicació del centre en l’àmbit administratiu. 

- Garantir que tota la documentació interna i externa de l’escola 
sigui en llengua catalana. 

Tots els professionals 
del centre 
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ANNEXOS AL PROJECTE LINGÜÍSTIC  
 
1.- RECULL DE REFERÈNCIES NORMATIVES I DOCUMENTALS GENERALS 
DEL PLC 
 

1.1.- Normativa 
 
Reglament Orgànic de Centres , Decret 199/1996, de 12 de juny 
8.4 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: 
- El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
- El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 
- Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 
- Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la 
realitat sociolingüística del centre globalment i individual. 
 
Llei 1/1998, de Política lingüística 
20.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en 
tots els nivells i les modalitats educatius 
20.2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 
d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les 
externes. 
 

2.2.- Documents 
 
Declaració Universal de Drets Lingüístics, Barcelona el 6 de juny de 1996, PEN Club 
internacional i del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i 
Nacionals) i assumida per la UNESCO. 
1.2 Aquesta Declaració parteix del principi que els drets lingüístics són alhora individuals 
i col·lectius, i adopta com a referent de la plenitud dels drets lingüístics el cas d'una 
comunitat històrica en el seu espai territorial, entès aquest no solament com a àrea 
geogràfica on viu aquesta 
comunitat, sinó també com un espai social i funcional imprescindible per al ple 
desenvolupament de la llengua... 
7.1.Totes les llengües són l'expressió d'una identitat col·lectiva i d'una manera distinta 
de percebre i de descriure la realitat, per tant han de poder gaudir de les condicions 
necessàries per al seu desenvolupament en totes les funcions. 
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7.2. Cada llengua és una realitat constituïda col·lectivament i és en el si d'una comunitat 
que 
esdevé disponible per a l'ús individual, com a instrument de cohesió, identificació, 
comunicació i 
expressivitat creadora. 
 
Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent 
d’altres cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova 
definició del Projecte Lingüístic de centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. Així, 
el PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a 
llengua vehicular i d'aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les 
llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social 
en un marc plurilingüe. 
Així mateix, el Projecte Lingüístic de centre forma part del Projecte Educatiu de Centre 
(PEC) i ha 
de promoure, entre tot l’alumnat: 
• El respecte envers totes les llengües. 
• La valoració positiva de la diversitat lingüística. 
• La desaparició dels prejudicis lingüístics. 
• La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 
 
Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle XXI, Departament 
d’educació, 2004 
03 Una escola catalana innovadora i de qualitat per a tothom 
Objectius específics: 
- Reduir el fracàs escolar i millorar el rendiment de tot l’alumnat i la cohesió social, amb 
la llengua catalana com a eix vertebrador. 
- Promocionar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament 
i de comunicació als centre educatius 
Actuacions: 
- Pla per impulsar la llengua catalana a l’ensenyament: 

- Impuls del català com a llengua vehicular i d’ús als centres de secundària. 
- Seguiment de l’aplicació als centres docents de la llei 1/1998, de 7 de gener, de 
Política lingüística. 
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Referents normatius i documentals de l’àmbit pedagògic 
 

Normativa: 
 
a) El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Al centre, 
s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari. (Articles 20.1. i 21.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística; article 5.1. 
del Decret 96/1992, que fa referència a l’ordenació de la secundària obligatòria; 
article 6.1. del Decret 332/1994, que fa referència a l’ordenació dels ensenyaments de 
formació professional; article 5.1. del Decret 82/1996, que fa referència a l’ordenació 
del batxillerat.) 

Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(Article 20.2. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre (llibres, jocs, 
audiovisuals, programari, etc.). A més, a les àrees o assignatures que s’imparteixen en 
llengua catalana s’emprarà aquesta en totes les activitats orals i escrites: l’exposició del 
professor, el material didàctic o llibres de text, els exercicis de l’alumne i els d’avaluació. 
(Article 6.2. del Decret 362/1983, d’aplicació de la llei de normalització lingüística a 
l’ensenyament.) 

El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l'ensenyament 
no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d'estar en condicions de 
poder fer-ne ús en la tasca docent. (Article 24.1. de la Llei 1/1998, de política 
lingüística.) 

L’ensenyament del català 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 aquesta 
llengua al final de l’educació obligatòria. (Article 21.3. de la Llei 1/1998, de política 
lingüística.) 

El centre vetllarà perquè, en acabar l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat 
comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, 
en llengua catalana i, si escau, en aranesa, fent-los servir per comunicar-se i per 
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del 
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llenguatge. (Punt núm. 8 dels objectius generals de l’etapa d’educació secundària 
obligatòria del Decret 96/1992.) 

El centre vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa consolidi el domini oral i 
escrit de la llengua catalana i adquireixi la competència suficient en el seu ús social, 
juntament amb el coneixement d’altres llengües i cultures en un món on la comunicació 
i la participació tenen i tindran cada vegada més importància. (Decret 96/1992, 
d’ordenació de la secundària obligatòria.) 

El centre vetllarà perquè, en acabar les diferents modalitats del batxillerat, l’alumnat usi 
amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i, si 
s’escau, en aranesa, i empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, 
científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut. (Decret 82/1996, d’ordenació 
del batxillerat.) 

El centre vetllarà perquè l’alumnat tingui un coneixement aprofundit de les 
característiques culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 
(Decret 82/1996, d’ordenació del batxillerat.) 

En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar polítiques de 
programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues 
llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi 
d’aquests ensenyaments. (Article 21.4. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

 
b) El procés d’ensenyament – aprenentatge de la llengua castellana 

L’ensenyament 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 aquesta 
llengua al final de l’educació obligatòria. (Article 21.3. de la Llei 1/1998, de política 
lingüística.) 

El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i 
produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua 
castellana, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i 
reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. (Article 2.8 del Decret 
96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria.) 

En acabar el batxillerat, els alumnes hauran d’usar amb correcció les tècniques de 
comunicació oral i escrita en llengua castellana i emprar els recursos bàsics dels 
llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut. 
(Decret 82/1996, d’ordenació del batxillerat, de 5 de març.) 
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En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar polítiques de 
programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues 
llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi 
d’aquests ensenyaments. (Article 21.4. de la Llei 1/1998, de política lingüística.). 
 
c) Les diferents opcions en relació a les llengües estrangeres 

El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi 
missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en una llengua 
estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i 
reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. (Article 2.8. del Decret 
96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria.) 

L’alumne cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori una llengua estrangera 
obligatòriament, i podrà optar per una de segona (Decret 223/1992, de 25 de setembre, 
que modifica l’art. 6 del Decret 96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria, de 
28 d’abril). 

En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i 
correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua 
estrangera. (Art. 4 del Decret 82/1996, d’ordenació del batxillerat.) 

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als 
alumnes la formació necessària per adquirir, si s’escau, la competència lingüística 
professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit de treball. (Art. 1 del 
Decret 332/1994, d’ordenació de la formació professional específica.) 
 
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge 
de les llengües 
L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un 
suport especial i addicional d’ensenyament del català (Article 21.8. Llei 1/1998, de 
política lingüística). 
 

Documents: 
 
a) El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge 
 
Tractament de les llengües a l’educació primària i a l'educació secundària obligatòria,  
Apartat 2 
El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el 
transmissor 
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del model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 
 
Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
Encara avui, la llengua catalana no ha assolit la plena normalitat pel fa que a l’ús. 
Aquesta realitat exigeix que els centres educatius facin un tractament integrat de les 
llengües curriculars que potenciï l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de 
l’ensenyament i de comunicació; i de l’aranès, a la Val d'Aran. 
 
 
b) El procés d’ensenyament – aprenentatge de la llengua castellana 
 
Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
L’ensenyament del català i del castellà han de tenir una presència adequada en els plans 
d’estudi, de manera que tots els joves, independentment de la llengua o llengües 
familiars en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les 
dues llengües al final de l’educació obligatòria. 
 
 
c) Les diferents opcions en relació a les llengües estrangeres  
 
Tractament de les llengües a l’educació secundària obligatòria 
Punt 2.2.3 
El centre garantirà la continuïtat d’aquesta segona llengua durant tot l’ensenyament. 

Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
En l’actual context social de Catalunya i dins l’àmbit de la Unió Europea, el coneixement 
de llengües és un factor qualitatiu del sistema educatiu. Així, en acabar l’ensenyament 
primari l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en una llengua estrangera 
missatges senzills dintre d’un context. En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha 
de poder comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i 
creativitat, en una llengua estrangera. 
També en acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat hauria de poder comprendre i 
expressar-se a nivell bàsic en una segona llengua estrangera. 
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d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge 
de les llengües 
 
Tractament de les llengües a l’educació secundària obligatòria 
Punt 2.1 
El centre tindrà present la importància dels aspectes pedagògics i didàctics: continuarà 
el procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües iniciat a l’Educació Primària, 
tenint en compte el grau de competència comunicativa dels alumnes i els hàbits d’ús de 
totes dues llengües. 
 
Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
La tutoria entre iguals o els acompanyaments lingüístics són instruments molt útils per 
potenciar l’ús comunicatiu de la llengua catalana i el seu paper integrador i 
cohesionador. 
També i pel que fa a les activitats extraescolars, s’han de seguir els criteris establerts en 
el Projecte Lingüístic de centre. 
 

Referents normatius i documentals de l’àmbit organitzatiu, de govern i 
institucional 
 
Normativa: 
 
Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(Article 20.2. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
 

Referents normatius i documentals de l’àmbit humà i de serveis 
 
Normativa: 
 
Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(Article 20.2. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

D’acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents 
públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament han 
de tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els 
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permeti la comprensió i la utilització correcta d’ambdues llengües en la pràctica docent 
habitual, tant en l’expressió oral com en l’escrita (article 1 del Decret 244/1991, del 
coneixement de les llengües oficials del professorat). 

El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no 
universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder 
fer-ne ús en la tasca docent. (Article 24.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

El professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el 
projecte lingüístic del centre, elaborat d’acord amb la normativa aplicable. (Article 1.2 
del Decret 244/1991, del coneixement de les llengües oficials del professorat) 
 
 

Documents: 
 
Pla per la llengua i la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
El Projecte Lingüístic de centre també pot impulsar altres activitats d’aprenentatge i de 
potenciació de l’ús de la llengua que, tenint sempre en compte l’entorn familiar i social 
del centre educatiu, afavoreixin la col·laboració i el treball en xarxa amb l’administració 
local i les entitats socials i culturals de l’entorn. 
 
El Govern exigirà l’ús del català en les empreses que contracti o subvencioni la 
Generalitat, Acord del govern de la Generalitat, 30 de novembre de 2004 
Per fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la 
contractació pública i les subvencions que atorgui l’Administració de la Generalitat i les 
seves entitats adscrites o vinculades.(...) 
En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català en 
els rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma 
formi part, directament o indirectament, del producte o del servei contractats, aquests 
hauran de ser en català,(..) 
L’incompliment de les obligacions esmentades serà causa de resolució del contracte. En 
l’àmbit de la Vall d’Aran, l’obligació de l’ús de l’aranès es tindrà en compte en termes 
semblants als del català. 
En el cas dels contractes de subministraments, s’estableix l’obligació de facilitar en 
català els manuals d’instrucció o documentació tècnica dels béns o productes objecte del 
contracte.  
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Referents normatius i documentals de l’àmbit administratiu 
 
Normativa: 
 
Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(Article 20.2. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de 
Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs 
serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. 
També l’han d’emprar normalment en les comunicacions i en les notificacions adreçades 
a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del 
dret dels ciutadans o ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. (Article 9.1. de la 
Llei 1/1998, de política lingüística.) 
En els procediments administratius tramitats per l’Administració de la Generalitat, per 
les administracions locals i per les altres corporacions de Catalunya s’ha d’emprar el 
català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer 
manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. (Article 10.1. de la 
Llei 1/1998, de política lingüística.) 
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2.RECOLLIDA DE DADES: 

TOTAL Alumnat 
     

INS RBIV 415 
     

       

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

281 17 87 

       

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

279 52 37 13 3 
 

       
Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 52 181 49 15 46 53 

Amb els amics 16 190 79 9 88 12 

Amb companys del centre 11 175 76 16 107   

Amb el professorat 71 26 160 75 53   

Quan vaig a comprar 30 182 94 15 64   

Quan veig la televisió 11 219 59 9 79 19 

       
Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 288 234 87 147 10 3 

Castellà 359 290 26 94 
  

Anglès 68 75 191 196 99 82 

Francès 29 19 52 53 61 55 

Alemany 1 2 1 
 

2 2 

Àrab 15 3 
 

5 
 

7 

Berber 3 
  

3 1 1 

Búlgar 2 1 
 

1 
  

Euskera 
    

1 1 

Gallec 1 2 1 
   

Hindi 2 1 0 
   

Hongarès 
  

1 1 
  

Italià 2 2 2 1 2 4 

Panjabi 3 2 
 

1 
  

Polonès 2 2 
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Portuguès 4 
 

1 4 1 2 

Romanès 9 7 1 3 1 1 

Rus 2 2 3 2 2 3 

Txec 
   

1 1 
 

Ucraïnès 2 2 
  

1 1 

Xinès 2 
  

1 
 

1 

       
TOTAL Alumnat 

     
INS RBIV 415 

     

       

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

68%     

       

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

67% 13% 9% 3%   
 

       
Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 13% 44% 12% 4% 11% 13% 

Amb els amics 4% 46% 19% 2% 21% 3% 

Amb companys del centre 3% 42% 18% 4% 26%   

Amb el professorat 17% 6% 39% 18% 13%   

Quan vaig a comprar 7% 44% 23% 4% 15%   

Quan veig la televisió 3% 53% 14% 2% 19% 5% 

       
Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 69% 56% 21% 35% 2% 1% 

Castellà 87% 70% 6% 23% 0% 0% 

Anglès 16% 18% 46% 47% 24% 20% 

Francès 7% 5% 13% 13% 15% 13% 

Alemany 0,2% 0,5% 0,2% 
 

0,5% 0,5% 

Àrab 3,6% 0,7% 
 

1,2% 
 

1,7% 

Berber 0,7% 
  

0,7% 0,2% 0,2% 

Búlgar 0,5% 0,2% 
 

0,2% 
  

Euskera 
    

0,2% 0,2% 
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Gallec 0,2% 0,5% 0,2% 
   

Hindi 0,5% 0,2% 
    

Hongarès 
  

0,2% 0,2% 
  

Italià 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,5% 1,0% 

Panjabi 0,7% 0,5% 
 

0,2% 
  

Polonès 0,5% 0,5% 
    

Portuguès 1,0% 
 

0,2% 1,0% 0,2% 0,5% 

Romanès 2,2% 1,7% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 

Rus 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 

Txec 
   

0,2% 0,2% 
 

Ucraïnès 0,5% 0,5% 
 

0,0% 0,2% 0,2% 

Xinès 0,5% 
  

0,2% 
 

0,2% 

 

GRUP Alumnat 
     

1r A 29 
     

       

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 2 Altres països: 4 

23 Múrcia, Balears Andorra, Anglaterra, Marroc, Uruguai 

       

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

23 2 4     
 

       
Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 5 10 8 2 2 anglès, àrab 

Amb els amics 1 14 11 1 2   

Amb companys del centre 
 

12 7 1 9   

Amb el professorat 9 1 14 4 1   

Quan vaig a comprar 3 15 7 1 3   

Quan veig la televisió 1 19 6 
 

2 anglès 

       
Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 28 18 1 11     

Castellà 25 21 4 8     
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Anglès 11 10 14 17 4 2 

Francès 12 6 8 14 4 4 

Àrab 1         1 

 

GRUP Alumnat 
     

1r A 29 
     

       

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

79% 7% 14% 

       

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

79% 7% 14% 0%   
 

       
Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 17% 34% 28% 7% 7% 7% 

Amb els amics 3% 48% 38% 3% 7%   

Amb companys del centre   41% 24% 3% 31%   

Amb el professorat 31% 3% 48% 14% 3%   

Quan vaig a comprar 10% 52% 24% 3% 10%   

Quan veig la televisió 3% 66% 21%   7% 3% 

       
Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 97% 62% 3% 38%     

Castellà 86% 72% 14% 28%     

Anglès 38% 34% 48% 59% 14% 7% 

Francès 41% 21% 28% 48% 14% 14% 

Àrab 3%         3% 
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GRUP Alumnat 
     

1r B 23 
     

Lloc de naixement 

Catalunya Altres comunitats: 3 Altres països: 9 

11 
Andalusia, Cantàbria, 

Madrid 
Brasil, Bulgària, Colòmbia, Cuba, Equador, 

India, Uruguai, Xile, Xina 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

11 6 3 2 1 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 1 12 2   1 

anglès (2), 
àrab, búlgar, 

panjabi, 
portuguès, 

xinès 

Amb els amics   14 7   2 anglès, xinès 

Amb companys del centre   16 3   4   

Amb el professorat 3   13 4 3   

Quan vaig a comprar 1 16 3   3   

Quan veig la televisió 1 17 2   2 àrab 

              

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 13 7 9 15 1 1 

Castellà 21 16 2 7     

Anglès 2 2 14 11 6 9 

Francès   1 1   5 5 

Àrab 3     1   2 

Búlgar 1     1     

Panjabi 1     1     

Portuguès 1     1     

Xinès 1     1     

GRUP Alumnat 
     

1r B 23 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

48% 13% 39% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  
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48% 26% 13% 9%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 4% 52% 9%   4% 30% 

Amb els amics   61% 30%   9% 9% 

Amb companys del centre   70% 13%   17%   

Amb el professorat 13%   57% 17% 13%   

Quan vaig a comprar 4% 70% 13%   13%   

Quan veig la televisió 4% 74% 9%   9% 4% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 57% 30% 39% 65% 4% 4% 

Castellà 91% 70% 9% 30%     

Anglès 9% 9% 61% 48% 26% 39% 

Francès   4% 4%   22% 22% 

Àrab 13%     4%   9% 

Búlgar 4%     4%     

Panjabi 4%     4%     

Portuguès 4%     4%     

Xinès 4%     4%     

 

RUP Alumnat 
     

1r C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 3 

13   Bolívia, Romania, Uruguai 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

13 1 1   1 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família   12   1   
àrab (2), 
romanès 

Amb els amics   14 2       

Amb companys del centre   13 2   1   

Amb el professorat 2 1 11 1 1   
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Quan vaig a comprar   13 3       

Quan veig la televisió   10 2   2 
àrab, anglès 
(2), romanès 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 9 4 5 10 2 2 

Castellà 14 7 2 9     

Anglès 2   5 7 6 6 

Francès         1 1 

Àrab 2         2 

Romanès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

1r C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

81%    19% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

81% 6% 6%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família   75%   6%   19% 

Amb els amics   88% 13%       

Amb companys del centre   81% 13%   6%   

Amb el professorat 13% 6% 69% 6% 6%   

Quan vaig a comprar   81% 19%       

Quan veig la televisió   63% 13%   13% 25%  

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 56% 25% 31% 63% 13% 13% 

Castellà 88% 44% 13% 56%     

Anglès 13% 0% 31% 44% 38% 38% 

Francès         6% 6% 

Àrab 13%         13% 
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Romanès 6% 6%         

 

GRUP Alumnat 
     

1r ESO 68 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

47 5 16 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

47 9 8 2 2 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 6 34 10 3 3 9 

Amb els amics 1 42 20 1 4 2 

Amb companys del centre   41 12 1 14   

Amb el professorat 14 2 38 9 5   

Quan vaig a comprar 4 44 13 1 6   

Quan veig la televisió 2 46 10   6 6 

       
Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 50 29 15 36 3 3 

Castellà 60 44 8 24     

Anglès 15 12 33 35 16 17 

Francès 12 7 9 14 10 10 

Àrab 6     1   5 

Búlgar 1     1     

Panjabi 1     1     

Portuguès 1     1     

Romanès 1 1         

Xinès 1     1     

GRUP Alumnat 
     

1r ESO 68 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

69% 7% 24% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  
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69% 13% 12% 3% 3% 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 9% 50% 15% 4% 4% 18% 

Amb els amics 1% 62% 29% 1% 6% 3% 

Amb companys del centre   60% 18% 1% 21%   

Amb el professorat 21% 3% 56% 13% 7%   

Quan vaig a comprar 6% 65% 19% 1% 9%   

Quan veig la televisió 3% 68% 15%   9% 7% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 74% 43% 22% 53% 4% 4% 

Castellà 88% 65% 12% 35%     

Anglès 22% 18% 49% 51% 24% 25% 

Francès 18% 10% 13% 21% 15% 15% 

Àrab 9%     1%   7% 

Búlgar 1%     1%     

Panjabi 1%     1%     

Portuguès 1%     1%     

Romanès 1% 1%         

Xinès 1%     1%     

 

GRUP Alumnat 
     

2n A 33 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 7 

25 Andalucia Argentina, França, Romania (3), Suïssa, Xile 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

25 4 4     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 6 11 7 3 4 
anglès, 
francès, 
romanès 

Amb els amics 5 10 7 2 9   
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Amb companys del centre 3 8 9 4 9   

Amb el professorat 12 1 9 7 4 
anglès, 
francès 

Quan vaig a comprar 7 12 5 2 7   

Quan veig la televisió 1 15 4 2 11 
anglès, 
francès 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 30 25 3 8     

Castellà 32 22 1 11     

Anglès 8 9 22 22 3 2 

Francès 6 4 9 8 5 8 

Alemany         1 1 

Italià 1 1         

Romanès 1 1     1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n A 33 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

76% 3% 21% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

76% 12% 12%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 18% 33% 21% 9% 12% 9% 

Amb els amics 15% 30% 21% 6% 27%   

Amb companys del centre 9% 24% 27% 12% 27%   

Amb el professorat 36% 3% 27% 21% 12% 6% 

Quan vaig a comprar 21% 36% 15% 6% 21%   

Quan veig la televisió 3% 45% 12% 6% 33% 6% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 91% 76% 9% 24%     

Castellà 97% 67% 3% 33%     
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Anglès 24% 27% 67% 67% 9% 6% 

Francès 18% 12% 27% 24% 15% 24% 

Alemany          3% 3% 

Italià 3% 3%         

Romanès 3% 3%     3% 3% 

 

GRUP Alumnat 
     

2n B 24 
     

Lloc de naixement 

Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 8 

15 Navarra 
Argentina, Brasil, Colòmbia, Equador, 

França, Índia, Polònia, Uruguai 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

15 2 3 2 1 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 3 11 3   4 

francès, 
panjabi, 
polonès, 

portuguès 

Amb els amics   13 5 1 5 
francès, 
polonès 

Amb companys del centre   11 5   8   

Amb el professorat 2 2 8 7 5   

Quan vaig a comprar   13 4 2 5   

Quan veig la televisió   9 4 1 9 
anglès, 
francès, 
polonès,  

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 16 14 8 10     

Castellà 22 16 2 8     

Anglès 7 7 14 14 2 2 

Francès 2 1 1 2 2 2 

Àrab 1 1         

Berber 1     1     

Panjabi 1 1         

Polonès 1 1         
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Portuguès 1     1     

Rus     1     1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n B 24 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

63% 4% 33% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

63% 8% 13% 8% 4% 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 13% 46% 13%   17% 17% 

Amb els amics   54% 21% 4% 21% 8% 

Amb companys del centre   46% 21%   33%   

Amb el professorat 8% 8% 33% 29% 21%   

Quan vaig a comprar   54% 17% 8% 21%   

Quan veig la televisió   38% 17% 4% 38% 13% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 67% 58% 33% 42%     

Castellà 92% 67% 8% 33%     

Anglès 29% 29% 58% 58% 8% 8% 

Francès 8% 4% 4% 8% 8% 8% 

Àrab 4% 4%         

Berber 4%     4%     

Panjabi 4% 4%         

Polonès 4% 4%         

Portuguès 4%     4%     

Rus     4%     4% 
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GRUP Alumnat 
     

2n C 13 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 5 

7 Andalucia Argentina, Bèlgica, Brasil, Marroc, Uruguai 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

7 3 2 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 1 6     3 
portuguès 
(2), berber  

Amb els amics   7 3   3   

Amb companys del centre   6 1   6   

Amb el professorat 1   8 3 1   

Quan vaig a comprar   9 2   2   

Quan veig la televisió   9 1   3   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 6 6 7 7     

Castellà 10 7 3 6     

Anglès 3 2 4 4 4 5 

Francès 1     1 1 1 

Berber 1     1     

Portuguès 2     1   1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n C 13 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

54% 8% 38% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

54% 23% 15% 8%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües  

Amb la família 8% 46%     23% 23% 
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Amb els amics   54% 23%   23%   

Amb companys del centre   46% 8%   46%   

Amb el professorat 8%   62% 23% 8%   

Quan vaig a comprar   69% 15%   15%   

Quan veig la televisió   69% 8%   23%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 46% 46% 54% 54%     

Castellà 77% 54% 23% 46%     

Anglès 23% 15% 31% 31% 31% 38% 

Francès 8%     8% 8% 8% 

Berber 8%     8%     

Portuguès 15%     8%   8% 

 

GRUP Alumnat 
     

2n ESO 70 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

47 3 20 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

47 9 9 3 1 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 10 28 10 3 11 10 

Amb els amics 5 30 15 3 17 2 

Amb companys del centre 3 25 15 4 23   

Amb el professorat 15 3 25 17 10   

Quan vaig a comprar 7 34 11 4 14   

Quan veig la televisió 1 33 9 3 23 5 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 52 45 18 25 0   

Castellà 64 45 6 25 0   

Anglès 18 18 40 40 9   
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Francès 9 5 10 11 8   

Alemany         1 1 

Àrab 1 1         

Berber 2     2     

Italià 1 1         

Panjabi 1 1         

Polonès 1 1         

Portuguès 3     2   1 

Romanès 1 1 0 0 1 1 

Rus     1     1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n ESO 70 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

67% 4% 29% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

67% 13% 13% 4%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 14% 40% 14% 4% 16% 14% 

Amb els amics 7% 43% 21% 4% 24% 3% 

Amb companys del centre 4% 36% 21% 6% 33%   

Amb el professorat 21% 4% 36% 24% 14%   

Quan vaig a comprar 10% 49% 16% 6% 20%   

Quan veig la televisió 1% 47% 13% 4% 33% 7% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 74% 64% 26% 36%     

Castellà 91% 64% 9% 36%     

Anglès 26% 26% 57% 57% 13%   

Francès 13% 7% 14% 16% 11%   

Alemany         1% 1% 

Àrab 1% 1%         

Berber 3%     3%     
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Italià 1% 1%         

Panjabi 1% 1%         

Polonès 1% 1%         

Portuguès 4%     3%   1% 

Romanès 1% 1%     1% 1% 

Rus     1%     1% 

 

GRUP Alumnat 
     

3r A 30 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 3 

27   Colòmbia, Romania, Xile 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

27   2 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 8 14 2 3 3 
francès, 
euckera, 
romanès 

Amb els amics   14 6   10   

Amb companys del centre 1 17 5   7   

Amb el professorat 4 3 10 10 3 
anglès, 
francès 

Quan vaig a comprar 5 12 8 1 4   

Quan veig la televisió 1 14 3 2 9 anglès (2) 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 18 18 10 12 2   

Castellà 29 23 1 7     

Anglès 7 9 14 14 10 6 

Francès 3 5 9 12 11   

Euskera         1 1 

Portuguès     1 1     

Romanès 1     1     
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GRUP Alumnat 
     

3r A 30 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

79%   10% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

79% 0% 6% 3%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 24% 41% 6% 9% 9% 10% 

Amb els amics 0% 41% 18% 0% 29%   

Amb companys del centre 3% 50% 15% 0% 21%   

Amb el professorat 12% 9% 29% 29% 9% 7% 

Quan vaig a comprar 15% 35% 24% 3% 12%   

Quan veig la televisió 3% 41% 9% 6% 26% 7% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 53% 53% 29% 35% 6%   

Castellà 85% 68% 3% 21%     

Anglès 21% 26% 41% 41% 29% 18% 

Francès 9% 15% 26% 35% 32%   

Euskera         3% 3% 

Portuguès     3% 3%     

Romanès 3%     3%     

 

GRUP Alumnat 
     

3r B 27 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 7 

19 Galícia Equador, Romania (2), Uruguai (2), Xile (2) 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

19 6 2     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 
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Amb la família 2 15 3 1 3 
francès, 
gallec, 

romanès (2) 

Amb els amics   17 4   6   

Amb companys del centre   17 2 1 7   

Amb el professorat 3 2 12 6 4   

Quan vaig a comprar 1 18 5 1 2   

Quan veig la televisió   21 2   4 
anglès, 
francés 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 13 5 11 22 3   

Castellà 25 15 2 12     

Anglès 5 6 14 15 8 6 

Francès     3 3 7 7 

Gallec   1 1       

Portuguès     1     1 

Romanès     1 1     

 

GRUP Alumnat 
     

3r B 27 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

70% 4%  26%  

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

70% 22% 7% 0%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 7% 56% 11% 4% 11% 15% 

Amb els amics   63% 15%   22%   

Amb companys del centre   63% 7% 4% 26%   

Amb el professorat 11% 7% 44% 22% 15%   

Quan vaig a comprar 4% 67% 19% 4% 7%   

Quan veig la televisió   78% 7%   15% 7% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 
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Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 48% 19% 41% 81% 11%   

Castellà 93% 56% 7% 44%     

Anglès 19% 22% 52% 56% 30% 22% 

Francès     11% 11% 26% 26% 

Gallec   4% 4%       

Portuguès     4%     4% 

Romanès     4% 4%     

 

GRUP Alumnat 
     

3r C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 4 

12   Equador, Romania, Ucraïna, Uruguai 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

12 1 3     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 1 5 3 1 3 
àrab (2), 
romanès, 
ucraïnès 

Amb els amics   12     4 romanès 

Amb companys del centre   14     2   

Amb el professorat 1 3 6 2 4   

Quan vaig a comprar   3 8   5   

Quan veig la televisió 1 9 1   5 ucraïnès, rus 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 10 4 6 11     

Castellà 14 11 2 4     

Anglès 1 3 5 5 8 6 

Francès 1     1     

Àrab 2     1   1 

Hongarès     1 1     

Romanès 1 1         

Rus     1 1     
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Ucraïnès 1 1     1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

3r C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

75%    25% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

75% 6% 19% 0%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 6% 31% 19% 6% 19% 25% 

Amb els amics   75%     25% 6% 

Amb companys del centre   88%     13%   

Amb el professorat 6% 19% 38% 13% 25%   

Quan vaig a comprar   19% 50%   31%   

Quan veig la televisió 6% 56% 6%   31% 13% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 63% 25% 38% 69%     

Castellà 88% 69% 13% 25%     

Anglès 6% 19% 31% 31% 50% 38% 

Francès 6%     6%     

Àrab 13%     6%   6% 

Hongarès     6% 6%     

Romanès 6% 6%         

Rus     6%       

Ucraïnès 6% 6%     6% 6% 

 

GRUP Alumnat 
     

3r ESO 73 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

58 1 14 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  
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58 7 7 1 0 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 11 34 8 5 9 11 

Amb els amics 
 

43 10 
 

20 1 

Amb companys del centre 1 48 7 1 16 
 

Amb el professorat 8 8 28 18 11 2 

Quan vaig a comprar 6 33 21 2 11 
 

Quan veig la televisió 2 44 6 2 18 6 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 41 27 27 45 5 
 

Castellà 68 49 5 23 
  

Anglès 13 18 33 34 26 18 

Francès 4 5 12 16 18 7 

Àrab 2 
  

1 
 

1 

Euskera 
    

1 1 

Gallec 
 

1 1 
   

Hongarès 
  

1 1 
  

Portuguès 
  

2 1 
 

1 

Romanès 2 1 1 2 
  

Rus 
  

1 1 
  

Ucraïnès 1 1 
  

1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

3r ESO 73 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

79% 1% 19% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

79% 10% 10% 1% 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 15% 47% 11% 7% 12% 15% 

Amb els amics 
 

59% 14% 0% 27% 1% 
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Amb companys del centre 1% 66% 10% 1% 22% 
 

Amb el professorat 11% 11% 38% 25% 15% 3% 

Quan vaig a comprar 8% 45% 29% 3% 15% 
 

Quan veig la televisió 3% 60% 8% 3% 25% 8% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 56% 37% 37% 62% 7% 
 

Castellà 93% 67% 7% 32% 
  

Anglès 18% 25% 45% 47% 36% 25% 

Francès 5% 7% 16% 22% 25% 10% 

Àrab 3% 
  

1% 
 

1% 

Euskera 
    

1% 1% 

Gallec 
 

1% 1% 
   

Hongarès 
  

1% 1% 
  

Portuguès 
  

3% 1% 
 

1% 

Romanès 3% 1% 1% 3% 
  

Txec 
      

Ucraïnès 1% 1% 
  

1% 1% 

 

GRUP Alumnat 
     

4t A 28 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 3 

25   Bolívia, Equador, Romania 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

24 1 2 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 4 16 2 2 4 italià 

Amb els amics   12 3 0 13   

Amb companys del centre   10 2 0 16   

Amb el professorat 5 1 12 5 5   

Quan vaig a comprar 3 15 6 1 3   

Quan veig la televisió   18 4 1 5   

Domini de les diferents llengües 
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Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 21 19 6 9 1   

Castellà 27 23 1 5     

Anglès 4 4 15 15 7 7 

Francès 1 1 4 3 4 5 

Italià 1     1     

Romanès 1     1     

 

GRUP Alumnat 
     

4t A 28 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països; 3 

89%   11% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

86% 4% 7% 4%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 14% 57% 7% 7% 14% 4% 

Amb els amics   43% 11%   46%   

Amb companys del centre   36% 7%   57%   

Amb el professorat 18% 4% 43% 18% 18%   

Quan vaig a comprar 11% 54% 21% 4% 11%   

Quan veig la televisió   64% 14% 4% 18%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 75% 68% 21% 32% 4%   

Castellà 96% 82% 4% 18%     

Anglès 14% 14% 54% 54% 25% 25% 

Francès 4% 4% 14% 11% 14% 18% 

Italià 4%     4%     

Romanès 4%     4%     
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GRUP Alumnat 
     

4t B 21 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 2 Altres països: 4 

15 Andalucia, Múrcia Argentina (2), Marroc, Romania 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

15 4 1 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 1 11 4   4 
àrab, italià, 

romanès 

Amb els amics 1 13 3   4 
àrab, 

romanès 

Amb companys del centre 1 12 4   4   

Amb el professorat 3   8 3 7   

Quan vaig a comprar 1 9 4   7   

Quan veig la televisió 1 14 2   4   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 17 14 4 7     

Castellà 20 17 1 4     

Anglès 5 3 12 14 4 4 

Francès 1   2 4 3 2 

Àrab 2     1   1 

Italià         1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

4t B 21 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

71% 10% 19% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

71% 19% 5% 5%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 5% 52% 19% 0% 19% 19% 
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Amb els amics 5% 62% 14% 0% 19% 10% 

Amb companys del centre 5% 57% 19% 0% 19%   

Amb el professorat 14% 0% 38% 14% 33%   

Quan vaig a comprar 5% 43% 19% 0% 33%   

Quan veig la televisió 5% 67% 10% 0% 19%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 81% 67% 19% 33% 0% 0% 

Castellà 95% 81% 5% 19% 0% 0% 

Anglès 24% 14% 57% 67% 19% 19% 

Francès 5% 0% 10% 19% 14% 10% 

Àrab 10%     5%   5% 

Italià         5% 5% 

 

GRUP Alumnat 
     

4t C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 2 Altres països: 4 

10 Andalucia, País Basc Andorra, Marroc (2), Xina 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

10 1 2 3 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 
 

10 1 
 

4 
àrab (2), 

xinès 

Amb els amics 
 

13 1 
 

2 
 

Amb companys del centre 
 

13 
  

3 
 

Amb el professorat 
 

4 6 4 2 
 

Quan vaig a comprar 
 

8 4 
 

4 
 

Quan veig la televisió 
 

12 1 
 

3 
 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 12 11 4 5 
  

Castellà 15 14 1 2 
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Anglès 3 1 6 7 6 7 

Francès 1 
 

3 2 2 4 

Àrab 2 
  

1 
 

1 

Gallec 1 1 
    

Xinès 1 
    

1 

 

GRUP Alumnat 
     

4t C 16 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

63% 13% 25% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

63% 6% 13% 19% 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 
 

63% 6% 
 

25% 19% 

Amb els amics 
 

81% 6% 
 

13% 
 

Amb companys del centre 
 

81% 
  

19% 
 

Amb el professorat 
 

25% 38% 25% 13% 
 

Quan vaig a comprar 
 

50% 25% 
 

25% 
 

Quan veig la televisió 
 

75% 6% 
 

19% 
 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 75% 69% 25% 31% 
  

Castellà 94% 88% 6% 13% 
  

Anglès 19% 6% 38% 44% 38% 44% 

Francès 6% 
 

19% 13% 13% 25% 

Àrab 13% 
  

6% 
 

6% 

Gallec 6% 6% 
    

Xinès 6% 
    

6% 

 

GRUP Alumnat 
     

4t ESO 65 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

50 4 11 
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Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

49 6 5 5 0 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 5 37 7 2 12 7 

Amb els amics 1 38 7 0 19 2 

Amb companys del centre 1 35 6 0 23   

Amb el professorat 8 5 26 12 14   

Quan vaig a comprar 4 32 14 1 14   

Quan veig la televisió 1 44 7 1 12   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 50 44 14 21 1   

Castellà 62 54 3 11     

Anglès 12 8 33 36 17 18 

Francès 3 1 9 9 9 11 

Àrab 4     2   2 

Gallec 1 1         

Italià 1     1 1 1 

Romanès 1     1     

Xinès 1         1 

 

GRUP Alumnat 
     

4t ESO 65 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

77%  6% 17%  

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

75% 9% 8% 8%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 8% 57% 11% 3% 18% 11% 

Amb els amics 2% 58% 11%   29%   

Amb companys del centre 2% 54% 9%   35%   
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Amb el professorat 12% 8% 40% 18% 22%   

Quan vaig a comprar 6% 49% 22% 2% 22%   

Quan veig la televisió 2% 68% 11% 2% 18%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 77% 68% 22% 32% 2%   

Castellà 95% 83% 5% 17%     

Anglès 18% 12% 51% 55% 26% 28% 

Francès 5% 2% 14% 14% 14% 17% 

Àrab 6%     3%   3% 

Gallec 2% 2%         

Italià 2%     2% 2% 2% 

Romanès 2%     2%     

Xinès 2%         2% 

 

TOTAL Alumnat 
     

ESO 276 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

202 13 61 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

201 31 29 11 3 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 32 133 35 13 35 37 

Amb els amics 7 153 52 4 60 7 

Amb companys del centre 5 149 40 6 76   

Amb el professorat 45 18 117 56 40 2 

Quan vaig a comprar 21 143 59 8 45   

Quan veig la televisió 6 167 32 6 59 17 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 193 145 74 127 9 3 

Castellà 254 192 22 83     

Anglès 58 56 139 145 68 53 
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Francès 28 18 40 50 45 28 

Alemany         1 1 

Àrab 13 1   4   8 

Berber 2     2     

Búlgar 1     1     

Euskera         1 1 

Gallec 1 2 1       

Hongarès     1 1     

Italià 2 1   1 1 1 

Panjabi 2 1   1     

Polonès 1 1         

Portuguès 4   2 4   2 

Romanès 5 3 1 3 1 1 

Rus     2 1   1 

Ucraïnès 1 1     1 1 

Xinès 2     1   1 

 

TOTAL Alumnat 
     

ESO 276 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

73% 5% 21% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de2 
anys  

73% 11% 11% 4%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 12% 48% 13% 5% 13% 13% 

Amb els amics 3% 55% 19% 1% 22% 3% 

Amb companys del centre 2% 54% 14% 2% 28%   

Amb el professorat 16% 7% 42% 20% 14% 1% 

Quan vaig a comprar 8% 52% 21% 3% 16%   

Quan veig la televisió 2% 61% 12% 2% 21% 6% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 70% 53% 27% 46% 3% 1% 

Castellà 92% 70% 8% 30% 0% 0% 

Anglès 21% 20% 50% 53% 25% 19% 
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Francès 10% 7% 14% 18% 16% 10% 

Alemany         0,4% 0,4% 

Àrab 4,7% 0,4%   1,4%   2,9% 

Berber 0,7%     0,7%     

Búlgar 0,4%     0,4%     

Euskera         0,4% 0,4% 

Gallec 0,4% 0,7% 0,4%       

Hongarès     0,4% 0,4%     

Italià 0,7% 0,4%   0,4% 0,4% 0,4% 

Panjabi 0,7% 0,4%   0,4%     

Polonès 0,4% 0,4%         

Portuguès 1,4%   0,7% 1,4%   0,7% 

Romanès 1,8% 1,1% 0,4% 1,1% 0,4% 0,4% 

Rus     0,7% 0,4%   0,4% 

Ucraïnès 0,4% 0,4%     0,4% 0,4% 

Xinès 0,7%     0,4%   0,4% 

 

GRUP Alumnat 
     

1r BATX 34 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 5 

29   Romania (2) Índia (2) Bulgària (1) 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

28 3 2 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 8 12 1 1 6 

hindi (2), 
panjabi, 

búlgar, txec, 
anglès 

Amb els amics   8 8 1 16 txec, anglès 

Amb companys del centre 1 8 7 3 15   

Amb el professorat 7 4 8 9 6   

Quan vaig a comprar 5 8 8 4 9   

Quan veig la televisió   9 10 1 13 anglès 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 
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Català 26 23 6 11 2   

Castellà 32 24 2 10     

Anglès 10 13 12 14 8 6 

Francès 2 2 8 7 6 6 

Alemany   1 1       

Búlgar 1 1         

Euskera         1 1 

Hindi 2 1         

Italià         1 2 

Panjabi 1 1         

Portuguès       1 1   

Romanès 2 1   1     

Txec       1 1   

 

GRUP Alumnat 
     

1r BATX 34 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

85%   15% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

82% 9% 6% 3%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 24% 35% 3% 3% 18% 18% 

Amb els amics   24% 24%   47% 6% 

Amb companys del centre 3% 24% 21% 9% 44%   

Amb el professorat 21% 12% 24% 26% 18%   

Quan vaig a comprar 15% 24% 24% 12% 26%   

Quan veig la televisió   26% 29% 3% 38% 3% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 76% 68% 18% 32% 6%   

Castellà 94% 71% 6% 29%     

Anglès 29% 38% 35% 41% 24% 18% 

Francès 6% 6% 24% 21% 18% 18% 
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Alemany   3% 3%       

Búlgar 3% 3%         

Euskera         3% 3% 

Hindi 6% 3%         

Italià         3% 6% 

Panjabi 3% 3%         

Portuguès       3% 3%   

Romanès 6% 3%   3%     

Txec       3% 3%   

 

GRUP Alumnat 
     

2n BATX 18 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 5 

13 
 

Argentina, Uruguai, Bolívia, Colòmbia, Xile 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

13 3 2 
   

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 2 11 2 
 

3 
 

Amb els amics 1 10 1 
 

5 anglès 

Amb companys del centre 
 

7 3 1 7 
 

Amb el professorat 2 
 

6 7 3 
 

Quan vaig a comprar 1 5 5 3 4 
 

Quan veig la televisió 
 

9 3 
 

4 anglès (2) 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 16 14 2 4 
  

Castellà 18 17 
 

1 
  

Anglès 4 5 8 10 2 
 

Francès 1 2 3 1 5 3 

Rus 
   

1 1 
 

 

GRUP Alumnat 
     

2n BATX 18 
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Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

72%   28% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

72% 17% 11% 0%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 11% 61% 11%   17%   

Amb els amics 6% 56% 6%   28% 6% 

Amb companys del centre   39% 17% 6% 39%   

Amb el professorat 11%   33% 39% 17%   

Quan vaig a comprar 6% 28% 28% 17% 22%   

Quan veig la televisió   50% 17%   17% 11% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 89% 78% 11% 22%     

Castellà 100% 94%   6%     

Anglès 22% 28% 44% 56% 11%   

Francès 6% 11% 17% 6% 28% 17% 

Rus       6% 6%   

 

TOTAL Alumnat 
     

BATXILLERAT 52 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

42   10 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

41 6 4 1 0 
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 10 23 3 1 9 6 

Amb els amics 1 18 9 1 21 3 

Amb companys del centre 1 15 10 4 22   

Amb el professorat 9 4 14 16 9   

Quan vaig a comprar 6 13 13 7 13   
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Quan veig la televisió 0 18 13 1 17 3 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 42 37 8 15 2 0 

Castellà 50 41 2 11 0 0 

Anglès 14 18 20 24 10 6 

Francès 3 4 11 8 11 9 

Alemany   1 1       

Búlgar 1 1         

Euskera         1 1 

Hindi 2 1         

Italià         1 2 

Panjabi 1 1         

Portuguès       1 1   

Romanès 2 1   1     

Rus       1 1   

Txec       1 1   

 

TOTAL Alumnat 
     

BATXILLERAT 52 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

81%   19% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

79% 12% 8% 2%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 19% 44% 6% 2% 17% 12% 

Amb els amics 2% 35% 17% 2% 40% 6% 

Amb companys del centre 2% 29% 19% 8% 42%   

Amb el professorat 17% 8% 27% 31% 17%   

Quan vaig a comprar 12% 25% 25% 13% 25%   

Quan veig la televisió   35% 25% 2% 33% 6% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 
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Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 81% 71% 15% 29% 4% 0% 

Castellà 96% 79% 4% 21% 0% 0% 

Anglès 27% 35% 38% 46% 19% 12% 

Francès 6% 8% 21% 15% 21% 17% 

Alemany   2% 2%       

Búlgar 2% 2%         

Euskera         2% 2% 

Hindi 4% 2%         

Italià         2% 4% 

Panjabi 2% 2%         

Portuguès       2% 2%   

Romanès 4% 2%   2%     

Rus       2% 2%   

Txec       2% 2%   

 

GRUP Alumnat 
     

CAS 18 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 2 

15 Astúries Romania, Uruguai 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

15 3       
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 5 9 2   1 romanès 

Amb els amics 1 6 4 3 3 romanès 

Amb companys del centre   4 9 2 3   

Amb el professorat 3 1 9 2 3   

Quan vaig a comprar 3 5 7   3   

Quan veig la televisió   10 2 2 4 anglès 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 16 13 2 5     

Castellà 17 16 1 2     
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Anglès 2 3 8 9 8 6 

Francès     1 1 2 2 

Romanès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

CAS 18 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

83% 6% 11% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

83% 17%       
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 28% 50% 11%   6% 6% 

Amb els amics 6% 33% 22% 17% 17% 6% 

Amb companys del centre   22% 50% 11% 17%   

Amb el professorat 17% 6% 50% 11% 17%   

Quan vaig a comprar 17% 28% 39%   17%   

Quan veig la televisió   56% 11% 11% 22% 6% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 89% 72% 11% 28%     

Castellà 94% 89% 6% 11%     

Anglès 11% 17% 44% 50% 44% 33% 

Francès     6% 6% 11% 11% 

Romanès 6% 6%         

 

GRUP Alumnat 
     

1r CFGM-EL 3 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països: 1 

2   Romania 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

2   1     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 



 
 

 

Generalitat de Catalunya 
PEC 

 

Departament d’Ensenyament 
Institut Ramon Berenguer IV 

 

 
 

 
ELABORAT Director/a DATA: 16/07/2014 Versió: 1.0  

REVISAT Comissió qualitat DATA: 01/10/2014  

APROVAT Consell Escolar DATA: 01/10/2014 Codi: PEC 

Nom Arxiu PEC Pàgina 112 de 128 

 
 
 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 2         romanès 

Amb els amics 1 1 1       

Amb companys del centre 1 1     1   

Amb el professorat 2   1       

Quan vaig a comprar 1 1 1       

Quan veig la televisió 2 1         

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 2 2 1 1     

Castellà 3 3         

Anglès   1 2 1 1 1 

Romanès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

1r CFGM-EL 3 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

67%   33% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

67%   33%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 67%         33% 

Amb els amics 33% 33% 33%       

Amb companys del centre 33% 33%     33%   

Amb el professorat 67%   33%       

Quan vaig a comprar 33% 33% 33%       

Quan veig la televisió 67% 33%         

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 67% 67% 33% 33%     

Castellà 100% 100% 0%       
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Anglès   33% 67% 33% 33% 33% 

Romanès 33% 33%         

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGM-EL 11 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

8   Marroc (2), Xile 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

8 2 1     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 3 4 1   2 àrab, francès 

Amb els amics 3 3 2   3   

Amb companys del centre 2 3 4   2   

Amb el professorat 4   4 1 2   

Quan vaig a comprar 2 5 2   2   

Quan veig la televisió 3 4 3   1   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 8 9 3 2     

Castellà 10 9 1 2     

Anglès   2 7 6 2 1 

Francès 1 2 1 1 2 1 

Àrab 1     1     

Rus         1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGM-EL 11 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

73%    27% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

73% 18% 9%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 
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Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 27% 36% 9%   18% 18% 

Amb els amics 27% 27% 18%   27%   

Amb companys del centre 18% 27% 36%   18%   

Amb el professorat 36% 0% 36% 9% 18%   

Quan vaig a comprar 18% 45% 18%   18%   

Quan veig la televisió 27%   27%   9%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 73% 82% 27% 18%     

Castellà 91% 82% 9% 18%     

Anglès   18% 64% 55% 18% 9% 

Francès 9% 18% 9% 9% 18% 9% 

Àrab 9%     9%     

Rus         9% 9% 

 

GRUP Alumnat 
     

CFGM-EL 14 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

10   4 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

10 2 2 
   

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 5 4 1 
 

1 3 

Amb els amics 4 4 3 
 

3   

Amb companys del centre 3 4 4 
 

3   

Amb el professorat 6 
 

5 1 2   

Quan vaig a comprar 3 6 3 
 

2   

Quan veig la televisió 5 5 3 
 

1   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 
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Català 10 11 4 3     

Castellà 13 12 1 2     

Anglès   3 9 7 3 2 

Francès 1 2 1 1 2 1 

Àrab 1     1     

Romanès 1 1         

Rus         1 1 

 

GRUP Alumnat 
     

 CFGM-EL 14 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

71%   29% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

71% 14% 14%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 36% 29% 7%   7% 29% 

Amb els amics 29% 29% 21%   21%   

Amb companys del centre 21% 29% 29%   21%   

Amb el professorat 43%   36% 7% 14%   

Quan vaig a comprar 21% 43% 21%   14%   

Quan veig la televisió 36% 36% 21%   7%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 71% 79% 29% 21%     

Castellà 93% 86% 7% 14%     

Anglès   21% 64% 50% 21% 14% 

Francès 7% 14% 7% 7% 14% 7% 

Àrab 7%     7%     

Romanès 7% 7%         

Rus         7% 7% 
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GRUP Alumnat 
     

1r CFGM-ADFI 15 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 2 

12 Castella i Lleó Argentina, Polònia 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

12 2   1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família   7 3 2 2 
polonès, 
berber 

Amb els amics   5 6   4   

Amb companys del centre 1 6 2 1 5   

Amb el professorat 5 3 5 2     

Quan vaig a comprar   8 5   2   

Quan veig la televisió 1 11 2   1   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 12 12 3 3     

Castellà 14 14 1 1     

Anglès   1 9 7 3 4 

Francès         1 1 

Berber 1     1 1 1 

Italià   1 1       

Polonès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

1r CFGM-ADFI 15 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

80% 7% 13% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

80% 13%   7%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 
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Amb la família   47% 20% 13% 13% 13% 

Amb els amics   33% 40%   27%   

Amb companys del centre 7% 40% 13% 7% 33%   

Amb el professorat 33% 20% 33% 13% 0%   

Quan vaig a comprar   53% 33% 0% 13%   

Quan veig la televisió 7% 73% 13%   7%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 80% 80% 20% 20%     

Castellà 93% 93% 7% 7%     

Anglès   7% 60% 47% 20% 27% 

Francès         7% 7% 

Berber 7%     7% 7% 7% 

Italià   7% 7%       

Polonès 7% 7%         

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGM-ADFI 20 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 3 

16 Andalucia Equador, Marroc (2) 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

16 3 1     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 2 10 6 1   
alemany, 

àrab, anglès 

Amb els amics   7 9   4   

Amb companys del centre   6 10   4   

Amb el professorat 4   13 2 1   

Quan vaig a comprar 1 9 8   2   

Quan veig la televisió   11 4 1 4 alemany 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 
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Català 18 18 2 2     

Castellà 20 18   2     

Anglès   1 9 8 10 10 

Francès     5 2 8 11 

Alemany 1 1         

Àrab 1 1         

Italià     1     1 

Rus     1     1 

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGM-ADFI 20 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

80%  5% 15%  

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

80% 15% 5%     
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 10% 50% 30% 5%   15% 

Amb els amics   35% 45%   20%   

Amb companys del centre   30% 50%   20%   

Amb el professorat 20%   65% 10% 5%   

Quan vaig a comprar 5% 45% 40%   10%   

Quan veig la televisió   55% 20% 5% 20% 5% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 90% 90% 10% 10%     

Castellà 100% 90% 0% 10%     

Anglès   5% 45% 40% 50% 50% 

Francès     25% 10% 40% 55% 

Alemany 5% 5%         

Àrab 5% 5%         

Italià     5%     5% 

Rus     5%     5% 
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GRUP Alumnat 
     

CFGM-ADM 35 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

28 2 5 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

28 5 1 1 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 2 17 9 3 2 5 

Amb els amics 
 

12 15 
 

8 
 

Amb companys del centre 1 12 12 1 9 
 

Amb el professorat 9 3 18 4 1 
 

Quan vaig a comprar 1 17 13 
 

4 
 

Quan veig la televisió 1 22 6 1 5 1 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 30 30 5 5 
  

Castellà 34 32 1 3 
  

Anglès 
 

2 18 15 13 14 

Francès 
  

5 2 9 12 

Alemany 1 1 
    

Àrab 1 1 
    

Berber 1 
  

1 1 1 

Italià 
 

1 2 
  

1 

Polonès 1 1 
    

Rus 
  

1 
  

1 

 

GRUP Alumnat 
     

CFGM-ADM 35 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

80% 6% 14% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

80% 14% 3% 3% 
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Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 6% 49% 26% 9% 6% 14% 

Amb els amics 
 

34% 43% 
 

23% 
 

Amb companys del centre 3% 34% 34% 3% 26% 
 

Amb el professorat 26% 9% 51% 11% 3% 
 

Quan vaig a comprar 3% 49% 37% 
 

11% 
 

Quan veig la televisió 3% 63% 17% 3% 14% 3% 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 86% 86% 14% 14% 
  

Castellà 97% 91% 3% 9% 
  

Anglès 
 

6% 51% 43% 37% 40% 

Francès 
  

14% 6% 26% 34% 

Alemany 3% 3% 
    

Àrab 3% 3% 
    

Berber 3% 
  

3% 3% 3% 

Italià 
 

3% 6% 
  

3% 

Polonès 3% 3% 
    

Rus 
  

3% 
  

3% 

 

GRUP Alumnat 
     

1r CFGS-ADFI 11 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats: 1 Altres països: 2 

8 País Valencià Moldàvia, Marroc 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

8 3       
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 4 4   1   àrab, rus 

Amb els amics 2 6 1 1 1 rus 

Amb companys del centre 1 3 4 3     

Amb el professorat 2 1 4 3 1   

Quan vaig a comprar 1 5 4 1     
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Quan veig la televisió   7 2 1 1   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 10 10 1 1     

Castellà 11 11         

Anglès 1 2 6 5 4 4 

Francès     3 3 2 2 

Alemany         1 1 

Àrab 1 1         

Rus 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

1r CFGS-ADFI 11 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

73% 9% 18% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

73% 27%       
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 36% 36%   9%   18%  

Amb els amics 18% 55% 9% 9% 9%  9% 

Amb companys del centre 9% 27% 36% 27%     

Amb el professorat 18% 9% 36% 27% 9%   

Quan vaig a comprar 9% 45% 36% 9%     

Quan veig la televisió   64% 18% 9% 9%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 91% 91% 9% 9%     

Castellà 100% 100%         

Anglès 9% 18% 55% 45% 36% 36% 

Francès     27% 27% 18% 18% 

Alemany         9% 9% 

Àrab 9% 9%         
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Rus 9% 9%         

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGS-ADFI 9 
     

Lloc de naixement 

Catalunya Altres comunitats Altres països: 6 

3   
Argentina, Colòmbia, Perú, Romania, 

Ucraïna, Xile 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

3 2 3 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 2 5 1   1 
romanès, 
ucraïnes 

Amb els amics 1 5 1   2   

Amb companys del centre 1 5 2   1   

Amb el professorat 1 2 3 3     

Quan vaig a comprar   5 3   1   

Quan veig la televisió   4 4   1   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 5 6 3 3 1   

Castellà 9 9         

Anglès     5 5 3 3 

Francès         1 1 

Romanès 1 1         

Rus 1 1         

Ucraïnès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGS-ADFI 9 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

33%   67% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

33% 22% 33% 11%   
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Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 22% 56% 11%   11% 22% 

Amb els amics 11% 56% 11%   22%   

Amb companys del centre 11% 56% 22%   11%   

Amb el professorat 11% 22% 33% 33%     

Quan vaig a comprar   56% 33%   11%   

Quan veig la televisió   44% 44%   11%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 56% 67% 33% 33% 11%   

Castellà 100% 100%         

Anglès     56% 56% 33% 33% 

Francès         11% 11% 

Romanès 11% 11%         

Rus 11% 11%         

Ucraïnès 11% 11%         

 

GRUP Alumnat 
     

CFGS-ADM 20 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

11 1 8 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

11 5 3 1   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 6 9 1 1 1 4 

Amb els amics 3 11 2 1 3 1 

Amb companys del centre 2 8 6 3 1   

Amb el professorat 3 3 7 6 1   

Quan vaig a comprar 1 10 7 1 1   

Quan veig la televisió   11 6 1 2   

Domini de les diferents llengües 
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Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 15 16 4 4 1   

Castellà 20 20         

Anglès 1 2 11 10 7 7 

Francès     3 3 3 3 

Alemany         1 1 

Àrab 1 1         

Romanès 1 1         

Rus 2 2         

Ucraïnès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

2n CFGS-ADFI 20 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

55% 5% 40% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

55% 25% 15% 5%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 30% 45% 5% 5% 5% 20% 

Amb els amics 15% 55% 10% 5% 15% 5% 

Amb companys del centre 10% 40% 30% 15% 5%   

Amb el professorat 15% 15% 35% 30% 5%   

Quan vaig a comprar 5% 50% 35% 5% 5%   

Quan veig la televisió   55% 30% 5% 10%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 75% 80% 20% 20% 5%   

Castellà 100% 100%         

Anglès 5% 10% 55% 50% 35% 35% 

Francès     15% 15% 15% 15% 

Alemany         5% 5% 

Àrab 5% 5%         
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Romanès 5% 5%         

Rus 10% 10%         

Ucraïnès 5% 5%         

 

GRUP Alumnat 
     

TOT CF-ADM-FIN 55 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

39 3 13 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

39 10 4 2 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 8 26 10 4 3 9 

Amb els amics 3 23 17 1 11 1 

Amb companys del centre 3 20 18 4 10 
 

Amb el professorat 12 6 25 10 2 
 

Quan vaig a comprar 2 27 20 1 5 
 

Quan veig la televisió 1 33 12 2 7 
 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 45 46 9 9 1 
 

Castellà 54 52 1 3 
  

Anglès 1 4 29 25 20 21 

Francès 
  

8 5 12 15 

Alemany 1 1 
  

1 1 

Àrab 2 2 
    

Berber 1 
  

1 1 1 

Italià 
 

1 2 
  

1 

Polonès 1 1 
    

Romanès 1 1 
    

Rus 2 2 1 
  

1 

Ucraïnès 1 1 
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GRUP Alumnat 
     

TOT CF-ADM-FIN 55 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

71% 5% 24% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

71% 18% 7% 4% 
  

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

 
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 15% 47% 18% 7% 5% 16% 

Amb els amics 5% 42% 31% 2% 20% 2% 

Amb companys del centre 5% 36% 33% 7% 18% 
 

Amb el professorat 22% 11% 45% 18% 4% 
 

Quan vaig a comprar 4% 49% 36% 2% 9% 
 

Quan veig la televisió 2% 60% 22% 4% 13% 
 

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 82% 84% 16% 16% 2% 0% 

Castellà 98% 95% 2% 5% 0% 0% 

Anglès 2% 7% 53% 45% 36% 38% 

Francès 0% 0% 15% 9% 22% 27% 

Alemany 2% 2% 
  

2% 2% 

Àrab 4% 4% 
    

Berber 2% 
  

2% 2% 2% 

Italià 
 

2% 4% 
  

2% 

Polonès 2% 2% 
    

Romanès 2% 2% 
    

Rus 4% 4% 2% 
  

2% 

Ucraïnès 2% 2% 
    

 

TOTAL Alumnat 
     

CICLES FORMATIUS 69 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

49 3 17 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  
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49 12 6 2   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 13 30 11 4 4 12 

Amb els amics 7 27 20 1 14 1 

Amb companys del centre 6 24 22 4 13   

Amb el professorat 18 6 30 11 4   

Quan vaig a comprar 5 33 23 1 7   

Quan veig la televisió 6 38 15 2 8   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 55 57 13 12 1   

Castellà 67 64 2 5     

Anglès 1 7 38 32 23 23 

Francès 1 2 9 6 14 16 

Alemany 1 1     1 1 

Àrab 3 2   1     

Berber 1     1 1 1 

Italià   1 2     1 

Polonès 1 1         

Romanès 2 2         

Rus 2 2 1   1 2 

Ucraïnès 1 1         

 

GRUP Alumnat 
     

CICLES FORMATIUS 69 
     

Lloc de naixement 
Catalunya Altres comunitats Altres països 

71% 4% 25% 

Temps de residència a 
Catalunya 

Sempre 
més de 10 

anys 
de 5 a 10 

anys 
de 2 a 5 anys 

menys  de 2 
anys  

71% 17% 9% 3%   
 

Indica quina és la teva llengua de relació en cada un dels àmbits que se't proposen. 

  
Català 

sempre 
Castellà 
sempre 

Igual cat-cast 
Més en 
català 

Més en 
castellà 

Altres 
llengües 

Amb la família 19% 43% 16% 6% 6% 17% 

Amb els amics 10% 39% 29% 1% 20% 1% 
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Amb companys del centre 9% 35% 32% 6% 19%   

Amb el professorat 26% 9% 43% 16% 6%   

Quan vaig a comprar 7% 48% 33% 1% 10%   

Quan veig la televisió 9% 55% 22% 3% 12%   

Domini de les diferents llengües 

Llengua 
Sense dificultats Amb alguna dificultat Em costa molt expressar-me 

Oral Escrit Oral Escrit Oral Escrit 

Català 80% 83% 19% 17% 1% 0% 

Castellà 97% 93% 3% 7% 0% 0% 

Anglès 1% 10% 55% 46% 33% 33% 

Francès 1% 3% 13% 9% 20% 23% 

Alemany 1% 1%     1% 1% 

Àrab 4% 3%   1%     

Berber 1%     1% 1% 1% 

Italià   1% 3%     1% 

Polonès 1% 1%         

Romanès 3% 3%         

Rus 3% 3% 1%   1% 3% 

Ucraïnès 1% 1%         

 

8. CONTROL DE CANVIS 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. 
Revisió  

Data Descripció de la modificació Distribució 

00 16-Juliol-2014 Creació del document Equip Directiu 

01 15- Febrer-2016 Afegir com annex al PEC el Projecte Lingüístic Isotools 

 

 

 

 


