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1. Introducció 

 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el document que recull els aspectes 

relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu. L’elaboració 

del El PLC té com a principal referent normatiu la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació, que en el seu   tol     el r gim lingü stic del sistema educatiu de 

 atalunya establei  el r gim lingü stic del sistema educatiu i a l'article 14 determina 

que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han 

d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el 

tractament de les llengües al centre.  

 

 ’altra banda, tant el Projecte Lingüístic (PL ) com les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC) formen part del Projecte Educatiu de Centre 

(PEC) i constitueixen, juntament amb el Projecte de Direcció (PdD),  la programació 

general (PGAC) i la memòria anuals (MAC) els documents normatius de gestió dels 

centres educatius.  

 

Per la realització del Projecte Lingü stic de  entre s’haurà de tenir present tant el 

marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i haurà de definir-se respecte el 

paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes 

d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingü stiques, que s’hauran de 

concretar en els diferents plans anuals.  

 

El Projecte Lingü stic de l’ nstitut Francesc Macià, com a projecte plurilingüe i 

intercultural de centre, s’estructura en quatre àmbits:  

 

 Àmbit pedagògic. Inclou: 

 

1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

  

2. El procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana.  

 

3. Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres, com a 

llengües curriculars i com a llengües familiars, d’itinerari vital.  

 

4. Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües a la realitat sociolingüística de l’ nstitut Francesc Macià globalment i 

individual, d’acord amb la realitat socioeconòmica i de mobilitat professional, 

sociocultural, sociolingüística i curricular, i el projecte social plurilingüe i 

multicultural de la Unió Europea. 

 

5. Les tecnologies per a l’aprenentatge i el conei ement ( A ) en l’aprenentatge 

de llengües. 

 

 Àmbit de gestió i govern del centre. Inclou: 

 

1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular.  
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2. Els criteris generals per a l’adequació del tractament de les llengües a la 
realitat sociolingü stica de l’ nstitut, globalment i individual. 
 

 

 Àmbit humà i de serveis. Es farà referència al tractament de la llengua 

catalana com a llengua vehicular 

 

 Àmbit administratiu. Es farà referència al tractament de la llengua catalana 

com a llengua vehicular. 
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2. Marc normatiu 

 
El Projecte Lingü stic del  entre s’emmarca en els següents referents normatius: 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el t tol   , del r gim lingü stic del sistema 

educatiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu (articles 10, 11, 12, 

14 i 16) i, a l’article 14, determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb 

fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que 

emmarqui el tractament de les llengües al centre. 

 

 

 

 

  

Article 10   
Dret i deure de conèixer les llengües oficials 
 
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar 
l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i 
l'avaluació de les llengües. 

2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a 
rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida 
personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenentatge en català. Així mateix, 
els centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament 
el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport 
lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre. 

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els ensenyaments de règim 
especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència lingüística 
instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional respectius. 

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de conèixer el 
català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta suficient d'ensenyament del 
català. 

 

Article 11   
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge 
 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge del sistema educatiu. 

2. 2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també 
les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en 
català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens 
perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 

3. 3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua 
habitual. 

4. 4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels 
alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord 
amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada 
en aquesta llengua. 
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Article 12   
Llengües estrangeres 
 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, amb 
l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües. 

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua estrangera 
s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona. 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives 
en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del Departament. 

Article 14 
Projecte lingüístic 
 
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte 
educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. 

2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre 
els quals hi ha d'haver en tot cas els següents: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 

b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com 
individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats 
organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. 

 

Article 16   
El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya 
 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa. 

2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en les relacions internes com en 
les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català 
i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la llengua d'ús normal per a la prestació dels 
serveis contractats pel Departament. 

3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens perjudici 
del que estableix la Llei de política lingüística. 

4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política 
lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat o en una 
comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser bilingüe, en català i en castellà. 

5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones nouvingudes. En 
aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà sempre la versió preferent. 
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Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

de l'educació secundaria obligatòria: a l’article 4 recull la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: article 5.1.e 

inclou el Projecte Lingüístic de Centre dins el Projecte Educatiu de Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 
La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe 
 
4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament 
i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de 
I'alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge 
i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

4.2 L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I'alumnat assoleixi una sòlida 
competència comunicativa en acabar I'educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 
manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües 
estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 

Durant I'educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials tenint en compte el 
context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per part de tot I'alumnat, 
independentment de les llengües familiars. 

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees no lingüístiques en una llengua 
estrangera. En cap cas els requisits d'admissió d'alumnes als centres que imparteixin continguts d'àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera podran ser diferents per aquesta raó. 

4.3 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic propi, en què adaptaran 
aquests principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de I'entorn i al mateix temps hi garantiran la 
continuïtat i la coherència de l'ensenyament de les llengües estrangeres iniciades a primària 

4.4 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de la 
comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús 
han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista 
ni androcèntric. Tanmateix, s'arbitraran mesures de traducció per al període d'acollida de les famílies. 

4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran I'acollida personalitzada de I'alumnat nouvingut. En el projecte 
lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de 
la llengua catalana i de la llengua castellana. 

4.6 Per l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió en llengua catalana amb la finalitat 
d'intensificar-ne I'aprenentatge i garantir-ne el coneixement. 

 

Article 5 
Contingut 
[…] 
e) El projecte lingüístic, que s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el 
règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament 
i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català 
com a llengua vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos 
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. El 
projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües 
estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a 
segones. Quan, d'acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars en alguna de les 
llengües estrangeres, ha d'obtenir autorització del Departament d'Educació. 
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Els Documents per a l’organització i la gestió dels centres que es publiquen 

anualment per a cada curs escolar i que es troben a la pàgina web del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de  atalunya. Enllaç: 

 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/
PCPDocumentsOrganitzacioGestio 
 

 

  

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/PCPDocumentsOrganitzacioGestio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/PCPDocumentsOrganitzacioGestio
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3. El Projecte Lingüístic de Centre: un projecte plurilingüe i 
intercultural  
 

El Projecte Lingü stic de l’ nstitut Francesc Macià, com a projecte plurilingüe i 

intercultural de centre, en el marc del seu Projecte Educatiu i d’acord amb el que 

estableix la normativa anterior, tindrà en compte, pel que fa a les qüestions 

lingüístiques, els aspectes següents:  

 

1. L’aprenentatge de les llengües ha d’ésser un valor positiu per part de la 

comunitat educativa, per tant, es promouran al Centre: 

 

 El respecte envers totes les llengües. 

 La valoració positiva de la diversitat lingüística. 

 La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua i una nova cultura. Com 

a factor de cohesió social i d’inclusió. 

 

2. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà la llengua normalment 

emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En 

aquest sentit, el projecte lingüístic ha de posar les bases perquè el centre gestioni tot 

el procés d’adquisició-aprenentatge del català per part de tots els alumnes, per 

assegurar que la llengua catalana sigui la llengua vehicular efectiva al centre i per 

ordenar els aspectes referents al tractament integrat de les llengües curriculars en 

un marc acadèmic plurilingüe. 

 

3. En finalitzar l'ensenyament obligatori s'ha de garantir el ple domini de les 

llengües oficials catalana i castellana. L’ensenyament del català i del castellà ha 

de garantir que tots els alumnes, independentment de la llengua familiar, han de 

saber utilitzar amb tota normalitat i correcció les dues llengües tant en el marc 

curricular i acadèmic com en la seva comunicació interpersonal, és a dir, el seu ús 

en marcs tant formals com informals. 

 

4. En la documentació que hagi d'e pedir, l’ nstitut s'ajustarà al que determinen els 

articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'Educació (LEC): 

 

a.  ’acord amb l’article 1 .4, els centres han d’e pedir la documentació acad mica 

en català, sens perjudici del que establei  la Llei de pol tica lingü stica. La 

documentació acad mica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de 

l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingü stic català, ha d’ésser 

bilingüe, en català i en castellà.  

 

b.  ’acord amb l’Article 1 .5, les llengües no oficials es poden emprar en les 

comunicacions per a l’acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits 

han d’anar acompanyats del te t original en català, que serà sempre la versió 

preferent.  

 

5. Al  entre s’impartiran, com a mínim, una llengua estrangera i la introducció 

d'una segona llengua estrangera amb l'objectiu que els alumnes, en acabar les 
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diferents etapes educatives, n'adquirei in les compet ncies recollides al  arc 

Europeu  omú de  efer ncia (MECR) per a les llengües, tant en la primera llengua 

estrangera com en la segona llengua estrangera. 

 

6. El Centre promourà la incorporació de totes les accions de l'àmbit comunicatiu i 

lingüístic en el treball de les àrees de llengua i en el de la resta d’àrees; en la 

comunicació en l'àmbit digital; en la impartició de continguts en una llengua 

estrangera; en les accions d'associació amb altres centres; en la mobilitat dels 

alumnes i en la formació del professorat a través de: 

 

a. El treball de les habilitats bàsiques: parlar i conversar, escoltar, llegir i 

comprendre; escriure i comunicar.  

b. Ús de les     a l’aula i de les  A  en la renovació metodològica.  

c. Projectes de dimensió europea i internacional.  

d. Projectes d’innovació educativa.  

e. Projectes de centre.  

f. Projectes i metodologies integrals per a l’aprenentatge de l’angl s i altres llengües 

estrangeres: alemany i francès (AICLE, CLIL, Projectes Erasmus K2 i altres).  

g. Metodologies interactives i de construcció col·lectiva del coneixement.  

h. La participació en programes dirigits (Impuls de la lectura, Microrrelats, Sharing to 

Learn...) i d’altres.  

i. Suport d’au iliars de conversa (projecte Smile i d’altres).  

 

7. És necessària la coordinació en l’ensenyament i aprenentatge de les 

llengües. Cada llengua ha de tenir present les altres que es treballen, perquè només 

així millorarà la competència global. Així,  millorant l’ús del català es desenvoluparà 

la compet ncia de les altres llengües; i si s’avança en la del castellà i la de les altres 

llengües, s’esdevindrà més competent en l’ús del català.  
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4. El context sociolingüístic en el que està ubicat el Centre    
 
4.1. Història del Centre 

L’ ES Francesc  acià està situat al barri Centre de la ciutat de Cornellà de 

Llobregat. Va ser creat el 1966 i va esdevenir el primer centre d’ensenyament 

secundari de la ciutat i un dels primers de la comarca del Baix Llobregat.  

En un principi, l’alumnat de l’ nstitut estava format pels fills dels immigrants  d’origen 

espanyol que es van instal·lar a la ciutat de Cornellà de Llobregat quan aquesta i la 

ciutat de Barcelona es va industrialitzar massivament a partir dels anys 60.  

Actualment  l’ nstitut acull prop de 690 alumnes. El 88% dels alumnes són nets 

d’aquesta primera onada d’immigració i estan molt integrats cultural i socialment.  

En els últims anys, el creixement econòmic de la comarca del Baix Llobregat ha 

possibilitat l’arribada de nous immigrants procedents d’altres països i cultures.  En 

aquest moment, al Centre, el 7% dels alumnes són nouvinguts, pertanyen a 18 

països i la varietat lingüística que aporten comprèn 11 llengües diferents.  

 ’altra banda, el percentatge d’alumnat procedent d’altres  omunitats Autònomes 

d’Espanya és d’un 5%. 

 

4.2.  Diagnosi del centre 
 
Abans de realitzar el Projecte Lingü stic del  entre convé tenir present l’ús que tenen  

les llengües oficials, català i castellà, a l’ nstitut Francesc  acià. 

 

4.2.1. Llengua d’ús de l’alumnat     
 

Les dades corresponen a les enquestes realitzades durant el curs 2016/2017. 

Aquestes enquestes pretenen recollir l’ús de la llengua catalana en diversos àmbits: 

 

1. Àmbit familiar. Els resultats de les enquestes indiquen que: 

 

 Només el 5, % d’alumnat d’ESO i el 5,9 % de l’alumnat de Bat illerat 

utilitzen e clusivament el català en l’àmbit familiar; mentre que la immensa 

majoria el 52% en l’ESO i el  2,5% en el bat illerat) s’expressa en castellà.  

 

 El percentatge d’alumnat que declara utilitzar indistintament les dues 

llengües (català i castellà) és el 35,5% a l’ESO i el 29,4% a bat illerat.  

 

 Un  ,9% de l’alumnat de l’ESO i un 2,2% del bat illerat declaren utilitzar una 

llengua diferent del castellà o català. 

 
2. Àmbit de la relació amb els amics i els companys del centre 
 
La relació amb els amics i els companys del centre també s’establei  clarament en 

castellà.  ant a l’ESO com al bat illerat, més d’un 75% utilitzen el castellà i quan fan 

servir les dues llengües sempre és el castellà el més emprat. Cal destacar que un 
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2% de l’alumnat d’ESO declara relacionar-se amb els amics en una llengua diferent 

al castellà i català. 

 
 
3. Àmbit d’ús amb el professorat del Centre 

 
 especte a la llengua amb la qual s’adrecen al professorat, més del  0% ho fa en la 

llengua en què parla el professor, entre un 11% i un 12% ho fa en català i el 29% 

a l’ESO i el 24% al bat illerat s’hi dirigei  en castellà. 

 
4. Àmbit d’us en un mitjà de comunicació: la televisió 

 
Sembla que l’ús de la televisió no ve tan marcat per la llengua sinó pels programes 

que hi veuen: el 38% de l’alumnat d’ESO i el  0% del bat illerat veuen televisió 

indistintament en les dues llengües encara que un 52% d’ESO i un 3 % de 

batxillerat continuen utilitzant les cadenes castellanoparlants. 

 

 

4.2.2. Llengua de les diferents activitats del centre 
 

1. En les activitats acadèmiques 
 
La llengua dels llibres de text i dels materials utilitzats en el desenvolupament de 

les activitats acadèmiques del Centre és el català, excepte en les matèries de 

castellà i de llengües estrangeres on l’aprenentatge es fa en aquestes llengües.  

 

La llengua emprada en la comunicació oral depèn, en bona mesura, de la llengua 

en la qual s’e pressa el professorat.  De manera informal, el 83% del professorat 

utilitza el català com a llengua d’e pressió oral en la seva relació amb l’alumnat i 

professorat del centre, mentre que el 17% ho fa en castellà. A nivell formal, si 

descomptem les matèries de català, de castellà i de llengües estrangeres que 

s’impartei en en aquestes llengües, podem dir que el 90% del professorat utilitza la 

llengua catalana en la comunicació oral forma, en les seves classes i tutories, 

mentre que el 10% ho fa en castellà.  

 

Tot el professorat, però, fa servir el català en les seves comunicacions escrites. 

 

 

2. En les activitats complementàries 
 
Considerem activitats complementàries aquelles que organitza el centre, en horari 

lectiu o no lectiu, relacionades directament, o no, amb les matèries del currículum i 

que incidei en en el procés de formació de l’alumnat. L’ús de la llengua catalana és  

majoritari en totes aquestes activitats. 

 

3. En la gestió del centre 

 
Respecte a la gestió del centre, es pot dir que totes les comunicacions del centre, 
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tant a nivell oral com escrit, es fan en català. 

 

La llengua vehicular de les diferents reunions del professorat del centre – claustres, 

consells escolars, reunions de l’equip directiu, d’equips docents, de coordinació de 

departaments i seminaris, etc.- és el català i els documents que se’n deriven també 

es redacten en català.  

 

El català és la llengua emprada en les reunions adreçades a l’alumnat i als pares: 

reunions de delegats, comissions derivades del consell escolar, reunions de pares, 

reunions amb l’A PA, Jornades de portes obertes, etc.   

 

També ho és en les relacions del centre amb l’e terior: amb d’altres centres 

educatius del municipi, amb l’Ajuntament, les empreses, el  epartament d’Educació i 

altres entitats. En totes les activitats d’e pressió i difusió e terna i promoció del 

centre, com són la publicitat del centre i les comunicacions que s’usen amb altres 

instàncies de l’entorn del centre,  la llengua catalana és la llengua d’ús habitual. 

 

 

 

 aldrà tenir en compte, en les estrat gies que es puguin derivar d’aquest Projecte 

Lingüístic, la situació sociolingüística del nostre entorn. Es constata que la majoria 

dels ciutadans i ciutadanes de  ornellà utilitzen el castellà com a llengua d’ús 

habitual i que els darrers anys s’està incrementant la diversitat lingü stica de la 

població.  ’altra part, sembla implantat el català com a llengua vehicular al Centre, 

tant per les activitats internes, com per les activitats externes. 
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5. Àmbit pedagògic  

 

5.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge1 
 
Principis: 

 
a. La llengua catalana, com a llengua pròpia de  atalunya s’utilitzarà com a llengua 

vehicular, dins i fora del Centre, i com a llengua d’aprenentatge en els ensenyaments 

que s’imparteixin en el nostre Institut, així com en les activitats docents, en el 

desenvolupament curricular i en els recursos i materials didàctics, per possible que 

el català esdevingui la llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes. Alhora, 

s’establiran vincles amb les altres llengües i cultures per tal de desenvolupar una 

cultura comú i una societat no discriminatòria.  

 

b. A e cepció de l’ensenyament de la llengua castellana i de les llengües 

estrangeres, les activitats orals i escrites, tant per part del professorat i com de 

l’alumnat, es faran en llengua catalana. En el cas del Treball de Recerca a 

Bat illerat, l’alumnat podrà escollir la llengua de redacció i exposició del seu treball, 

que podrà ser en qualsevol de les llengües impartides al centre. 

 

c. L’ nstitut fomentarà la participació del personal docent en cursos d’actualització 

lingüística i cultura catalana.  

 

d. En acabar l’ESO i el Bat illerat, l’ NS Francesc  acià vetllarà per a que l’alumnat, 

usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua catalana 

segons el nivell del MECR establert pel  epartament d’Ensenyament (B2 en acabar 

4t d’ESO i  1 en acabar 2n de bat illerat). 

 

 

5.2. El procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana  
 
Principis: 

 

a. En el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, el centre 

garantirà que aquest es farà en igualtat de condicions que el de la llengua catalana 

 

b. En acabar l’ESO i el Bat illerat, l’ NS Francesc  acià vetllarà per a que l’alumnat, 

usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua castellana,  

segons el nivell del  E   establert pel  epartament d’Ensenyament (B2 en acabar 

4t d’ESO i  1 en acabar 2n de bat illerat) 

                                                 
1
 En el marc legal de l’ordenació curricular (Decret 223/1992, de 25 de setembre) s’ha previst el 

tractament en una sola àrea de les dues llengües oficials a Catalunya -català i castellà-, a fi d’evitar 
repeticions i d’afavorir la transferència d’aprenentatges, i disposa que als quatre cursos de l’ESO es 
faran 3h setmanals de cadascuna de les matèries de Llengua catalana i Llengua castellana i literatura. 
Al batxillerat es disposa de dues hores setmanals de cada matèria. 
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5.3. L’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres  
 
Principis: 

 

a. L’ nstitut Francesc Macià estableix com a primera llengua estrangera l’angl s i 

com a segones llengües estrangeres el fiancés i l’alemany. La primera llengua 

estrangera serà impartida amb continuïtat a l’ESO i al Bat illerat; les segones 

llengües estrangeres, només s’impartiran a l’etapa de l’ESO. 

 

b. En acabar l’ESO i el Bat illerat, l’alumnat del  entre ha de comprendre i saber 

expressar-se amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard 

de les llengües estrangeres que hagi cursat, d’acord amb els nivells del MECR 

següents: 

 

- 1ª llengua estrangera: Angl s: nivell B1 en acabar 4t d’ESO i nivell B2 en acabar 2n 

de batxillerat.  

- 2ª llengua estrangera: Franc s: nivell  ELF en acabar 4t d’ESO. 

- 2ª llengua estrangera: Alemany: nivell A2. 

 

c. Es potenciarà l’ús de les llengües estrangeres com a eina de recerca d’informació 

i de treball a l’aula per millorar la compet ncia lingü stica general en aquesta llengua.  

 

d. En l’ensenyament de les llengües estrangeres, aquestes es faran servir com 

llengües vehiculars i d’aprenentatge. 

 

e. Per millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres que s’impartei en al centre 

(anglès, francès i alemany), el Centre podrà participar en programes impulsats pel 

 epartament d’Ensenyament per sol·licitar un/una auxiliar de conversa per aquestes 

llengües.  

 

 

 

5.4. Els criteris generals per a l’adequació del procés d’ensenyament de 
les llengües a la realitat sociolingüística de l’institut, global i 
individualment 
 
Criteris: 

 
a. L’ nstitut Francesc Macià continuarà el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

les llengües catalana, castellana i primera llengua estrangera iniciat en l’ etapa de 

Primària, tenint en compte el grau de compet ncia comunicativa de l’alumnat i els 

hàbits d’ús de les llengües vehiculars.  

 

b. Tant per l’alumnat catalanoparlant, com per l’alumnat castellanoparlant, 

s’impulsarà la tend ncia d’usar la llengua catalana en el mà im possible de 

contextos, com a expressió de la voluntat de normalitzar la llengua pròpia de 

Catalunya.  ambé s’impulsarà que es mantingui la llengua catalana en converses en 

qu  un o diversos interlocutors s’e pressin en català. 
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c. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de  atalunya rebrà un 

suport addicional d’ensenyament de la llengua catalana a través de l’Aula d’Acollida i 

en la seva avaluació es tindrà en consideració aquesta circumstància. L’ nstitut 

Francesc Macià vetllarà perqu  aquests alumnes n’adquirei in, el més aviat 

possible, el nivell llindar que els permeti incorporar-se amb plena normalitat dins el 

sistema educatiu català. El procés d’immersió lingü stica a través de les Aules 

d’Acollida, la seva descripció i el seu funcionament estan recollits al Pla de l’Aula 

d’Acollida del  entre. 

 

d. Per tal de facilitar la integració de l’alumnat d’incorporació tardana al sistema 

educatiu de Catalunya i per ajudar-los en l’aprenentatge de la llengua catalana, 

s’impulsarà que aquest alumnat faci servir la llengua catalana en el màxim possible 

de situacions comunicatives.  

 

e. La Biblioteca Escolar del Centre esdevindrà un espai de lectura i consulta de 

materials (CD, DVD, vídeos, llibres, programes informàtics, còmics, revistes, 

diccionaris…), adequats als interessos de l’alumnat, de les llengües catalana, 

castellana i llengües estrangeres classificats per nivells. 

 

f. A través de Projecte Punt Edu, el/la Coordinador/a de la Biblioteca Escolar, 

impulsarà activitats transversals per promoure l’aprenentatge de les llengües 

impartides al Centre, el plurilingüisme i la cohesió social. 

 

 

El/La coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (CLIC) vetllarà per 

la coherència pedagògica i metodològica en el tractament de les llengües que 

s’impartei en en el centre i garantirà tant un adequat coneixement de les llengües 

oficials a Catalunya, com l’ús i l’impuls de les llengües estrangeres impartides al 

Centre.  

 

 
5.5. Les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en 
l’aprenentatge de llengües 
 
L’ nstitut Francesc Macià promourà l’ús de les  ecnologies per a l’Aprenentatge i el 

Coneixement (TAC) per: 

 

a. Millorar l’adequació de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a la realitat 

social de Cornellà de Llobregat. 

 

b. Formular propostes de qualitat que millorin les competències lingüístiques en 

català, castellà, anglès, alemany i francès de l’alumnat. 

 

c. Potenciar la cohesió social.  

 

d. Facilitar l’accés a recursos digitals per accedir a activitats lingüístiques, com la 

lectura, l’escriptura, l’e posició, el processament, la comunicació d’informació i 
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d’altres, tot afavorint el treball cooperatiu, l’autoaprenentatge i l’aprenentatge al 

llarg de la vida.  

 

El/La Coordinador/a d’ informàtica (   ) vetllarà perqu  t cnicament es puguin 

desenvolupar les activitats acad miques en les condicions més òptimes, d’acord 

amb els recursos disponibles, amb eficàcia i eficiència. També impulsarà que el 

professorat conegui i rebi el suport necessari per a aprofitar el programari i les 

aplicacions educatives digitals per treballar en l’aprenentatge de les llengües 

catalana, castellana i llengües estrangeres. El Pla TAC del Centre haurà de recollir 

aquests objectius. 
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6. Àmbit de gestió i govern de centre  
 

6.1 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular.  
 
a. A l’ nstitut Francesc Macià la llengua catalana esdevindrà el vehicle d’e pressió 

normal en les activitats docents i administratives, tant internes com externes.   

 

b. L’equip de gestió i els òrgans de govern vetllaran perqu  sigui ai   en totes les 

activitats i reunions d’òrgans col·legiats i de coordinació. Alhora també serà el 

vehicle d’e pressió normal en les reunions, els informes, les comunicacions i actes 

de la comunitat educativa. Les activitats pedagògiques que es realitzin fora del 

centre també es duran a terme en llengua catalana.  

 

c. La llengua catalana serà emprada en totes les comunicacions administratives: 

arxiu, qualificacions, informes interns i comunicacions, actes, comunicats diversos, 

horaris, rètols indicatius de dependències, etc. Les actuacions administratives 

sol·licitades pel públic es faran en llengua catalana, exceptuant-ne els casos en què 

els usuaris les demanin en castellà. Els avisos oficials al públic que s’hagin d’inserir 

al tauler d’anuncis es faran també en llengua catalana.  

 

d. El Centre, per mitjà de la Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social 

( L  ), la  oordinació d’Activitats i Serveis i la  oordinació del Punt Edu, promourà 

la participació de l’ nstitut en 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.  

 

 

 

6.2 Els criteris generals per a l’adequació del tractament de les llengües 
a la realitat sociolingüística de l’Institut, globalment i individual 
 
Criteris: 

 

a. Fomentarà la participació de la comunitat educativa en les activitats organitzades 

per les institucions que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i el 

coneixement de la cultura catalana i la integració, ai   com l’aplicació de 

coneixements sobre la cultura i la llengua catalana i la situació del català en relació 

amb les altres llengües en el centre i en el context on està ubicat. 

  

b. Facilitarà la participació de la comunitat educativa en les activitats organitzades 

per les institucions que tinguin com a objectiu millorar en coneixement de llengua 

castellana i de llengües estrangeres.  

 

c. Promourà que les associacions constituïdes i/o relacionades amb l’ nstitut (com 

per ex. l’Associació de Pares i Mares (AMPA) o l’ associació d’ex alumnes) i aquelles 

que es puguin constituir i/o relacionar amb l’ nstitut, utilitzin i promoguin l’ús de la 

llengua catalana en les activitats internes i e ternes d’acord amb aquest projecte 

lingüístic plurilingüe i intercultural.  
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7.  Àmbit humà i de serveis 
 
El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular en aquest àmbit es 

desenvoluparà d’acord amb els següents principis: 

 

a. La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també dels centres 

d’ensenyament i s’utilitzarà com a llengua vehicular en les activitats quotidianes, en 

l’àmbit de la gestió, dels serveis que es prestin per l’ nstitut o prestats per empreses 

o entitats dins del centre.  

 

b. L’ nstitut utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita 

entre el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit curricular.  

 

c. El professorat i personal no docent tindran cura de la correcció en la llengua 

emprada (tant dins com fora de l’àmbit curricular) per tal de ser-ne model d’ús per a 

la resta de la comunitat educativa.  

 

d. L’institut vetllarà perqu  tot el personal del centre (professorat i personal no 

docent) tingui o adquireixi competència lingüística en català, segons la tasca que 

desenvolupa.   en fomentarà la participació a cursos d’actualització lingü stica i de 

cultura catalana.  

 

e. Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no se ista en les 

comunicacions internes i externes de l’ nstitut. 
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8. Àmbit administratiu  
 

El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular en aquest àmbit estarà 

regit pels següents criteris:  

 

a. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració 

educativa i, per tant, l’ nstitut Francesc Macià emprarà normalment el català en les 

relacions internes i en les actuacions administratives de r gim interior, així com en 

les que mantingui amb les administracions públiques de Catalunya i de la resta del 

domini lingüístic català, i amb els ens públics que en depenen. El català és també la 

llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel  epartament.  

 

b. L’ nstitut Francesc Macià expedirà la documentació acad mica en català, sens 

perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica 

que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat 

autònoma de fora del domini lingü stic català, ha d’ésser bilingüe, en català i en 

castellà.  

 

c. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de  

persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del te t 

original en català, que serà sempre la versió preferent.  
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9. Els projectes i programes plurilingües.  

 
El Projecte Lingü stic de l’ nstitut Francesc Macià, com a projecte plurilingüe i 

intercultural de centre, pretén desenvolupar programes i projectes plurilingües  

coherents i gestionar la diversitat d'accions transversals d'aprenentatge de llengües i 

continguts, en totes les etapes educatives, per millorar la compet ncia lingü stica i 

afavorir i consolidar el plurilingüisme dels nostres alumnes amb l’objectiu 

d’aconseguir un aprenentatge d’e cel·l ncia.  

 

Els referents d’aquests projectes i programes plurilingües són:  

 

a. El marc plurilingüe que consolida el català com a llengua vehicular de 

l’ensenyament i l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les 

llengües.  

 

b. L’impuls de les llengües estrangeres impartides al Centre. 

 

c. Les compet ncies per afavorir les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge de 

l’alumnat al llarg de la vida, ai   com la seva mobilitat internacional. A partir de les 

quals es pretén:  

 

a. Establir un treball en equip entre els/les professors/es de les àrees lingüístiques i 

els/les professors/es de matèries no lingüístiques per millorar la llengua instrumental 

i tècnica dels alumnes, segons la seva especialitat, per tal que els hi doni les 

competències lingüístiques necessàries per a desenvolupar-se tant en àmbits 

acadèmics, com no acadèmics, i continuar formant-se com a persones.  

 

b. Treballar conjuntament amb el CLIC del Centre i amb el referent LIC dels serveis 

territorials, per tal de dur  terme assessorament o ajuda a l’hora de planificar, 

desplegar o actualitzar el Projecte Lingüístic.  

 

c. Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres amb el/la Coordinador/a 

del Projecte Punt Edu (Coordinador/a  de la Biblioteca Escolar), al web del Centre 

(Bloc de la Biblioteca, Sharing to Learn) i als espais col·laboratius del centre, en 

especial, si el centre participa en projectes internacionals o en xarxes virtuals en 

diferents idiomes ( eTwinning, Projecte Erasmus K1, Projecte Erasmus k2).  

 

d. Potenciar l’intercanvi i la mobilitat internacional dels alumnes, dins l’estrat gia 

Europa 2020 que considera els àmbits de l'educació, la formació i la joventut 

elements clau per proporcionar als ciutadans l'adquisició de les competències que 

exigeixen el mercat de treball i una economia competitiva propis del context europeu 

actual.  

 

 Els programes i recursos europeus estan dissenyats per donar suport als esforços 

dels països associats i millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat entre 

aquests estats. Així doncs, els principis clau del nou programa Erasmus+ són els 

següents:  

 

https://www.etwinning.net/es/pub/about.htm
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1. La mobilitat: acció prioritària del programa.  

2. El suport als projectes amb partenariats estratègics intersectorials.  

 

3. Les accions innovadores per millorar la inserció laboral dels joves i 

l'emprenedoria a través d'Aliances Professionals Sectorials (Sector Skills 

Aliances).  
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10. Disposició derogatòria i disposició final  
 
Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Lingüístic de Centre queden 

derogats tots els Projectes Lingüístics de  entre anteriors de l’ nstitut Francesc 

Macià.  

 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre, plurilingüe i intercultural, queda sotmès a la 

normativa vigent i serà susceptible de modificació a través de la revisió periòdica del 

Projecte Educatiu de Centre i de la resta de documents normatius i estratègics de 

l’ nstitut Francesc Macià. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


