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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
 

 

0.  NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 

 Normativa de referència (Llei 12/2009 d'educació, article 91)   

 Normativa de referència (Decret 102/2010, articles 4-6)    

 Normativa de referència (Llei 12/2009 d'educació, article 14)  PL. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

L’Institut La Bastida és un centre públic  que es defineix  com a inclusiu, laic i respectuos 

amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi… 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.  Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics Llei 12/2009, del 

10 de juliol, d'educació. 

El nostre Projecte educatiu de centre, segons Article 5   Decret 102/2010 de 3 d’agost  Au-

tonomia de centres inclou:   veure també article 91 de la LEC 

 L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments 

educatius, els procediments d'inclusió educativa i els valors i objectius que regeixen 

l'aprenentatge de la convivència. 

 Els indicadors de progrés pertinents. 

 La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin l'atenció a 

la diversitat i els que han d'orientar les mesures organitzatives. 

 Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa pròpia. 

 El projecte lingüístic, que concreta 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 re-

cull 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 cri-

teri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Ai-

xí mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o 

quines com a segones.  

 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Normativa/Lleis_educacio/ARXIUS/LEC_12_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Normativa/Lleis_educacio/ARXIUS/LEC_12_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Normativa/Lleis_educacio/ARXIUS/LEC_12_2009.pdf
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2. TRETS D’IDENTITAT 
 

 

2.1 Missió de l’Institut La Bastida 
 

L’Institut La Bastida és un centre educatiu públic situat a Sta. Coloma de Gramenet que im-

parteix les etapes d’ensenyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius de grau 

mitjà i superior.  

 

Som un centre obert al nostre entorn amb una realitat multicultural i plurilingüe que viu 

aquesta diversitat com una riquesa. Ens definim com un centre inclusiu que vol donar una 

resposta educativa innovadora als nostres alumnes, col·laborant amb les famílies en el projec-

te comú d’una educació integral que afavoreixi valors com la tolerància, la solidaritat i el res-

pecte a les diferències personals, socials i culturals. 

 

Creiem que la nostra missió és formar, instruir i orientar el nostre alumnat en un marc  educa-

tiu ampli basat en l’assoliment de competències acadèmiques, professionals i socials, que els 

permetin i facilitin un rendiment òptim, i un accés al món laboral amb una formació adequa-

da, adient i de qualitat juntament amb el desenvolupament d’habilitats interpersonals que fa-

cin possible una integració madura i crítica a la societat actual.  

 

2.2 Visió de centre 
 

El nostre institut vol ser un centre arrelat i obert a la nostra ciutat, que ofereixi una formació 

basada en la qualitat i la millora contínua. Creiem en l’educació com l’eina fonamental que 

permetrà als nostres alumnes accedir a estudis universitaris i a una qualificada inserció labo-

ral. 

 Per això volem treballar amb les particularitats de cadascuna de les etapes educatives que 

oferim donant resposta a les necessitats del nostre alumnat, les seves famílies i les empreses. 

Per tant, creiem necessari: 

 

 fomentar la cultura de l’esforç entre el nostre alumnat, 

 afavorir l’autonomia personal i un pensament responsable, crític i solidari, 

 col·laborar amb les famílies animant la seva participació al centre,  

 facilitar la igualtat d’oportunitats, 

 avançar cap a la utilització de les TAC a l’aula, 

 implementar l’anglès com a llengua d’aprenentatge, 

 coordinar els nostres esforços amb les empreses on els nostres alumnes fan pràctiques 

per tal de facilitar-los l’accés al món laboral, 

 participar i liderar projectes de col·laboració a la ciutat i especialment amb les escoles 

i entitats culturals i esportives, aprofitant les oportunitats que l’entorn ens ofereix. 
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2.3 Elements bàsics d’identitat 
 

 

Concepte d’educació 

 

Entenem per educació el procés que  permet desenvolupar la identitat personal dins de la soci-

etat. Aquest ampli procés implica l’assoliment de continguts, eines, models i valors. Creiem 

que aquestes capacitats són necessàries en la formació de la personalitat de persones adultes 

que hauran d’integrar-se en societats diverses, lliures i tolerants. 

 

El centre assumeix així com a valors fonamentals el respecte a la diversitat cultural, sexual i 

religiosa, el dret a la llibertat, la  tolerància, la solidaritat, el desenvolupament d’un pensament 

crític que afavoreixi el pluralisme i la cultura del diàleg com a eina en la resolució dels con-

flictes, també el foment de la igualtat d’oportunitats, la integració i la inclusió i, per tant, el 

rebuig de qualsevol mena de discriminació per raons d’origen,  cultura i/o capacitats físiques 

o intel·lectuals. 

 

 

Llengua 

 

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre que afavoreix i facilita la cohesió 

social a la nostra ciutat, en la que una part important de la població té com a llengua materna 

el castellà o la pròpia del país d’origen, atès que hi ha un alt percentatge d’immigració. El 

tractament de les altres llengües queda definit en el Projecte lingüístic del centre, que 

s’incorpora a aquest document. Un dels valors transversals fonamentals és, dins el marc de 

l’educació intercultural i la cohesió social, el respecte per totes les llengües i la importància de 

preservar la diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat.   

 

 

Coeducació 

 

L’entenem més enllà de la idea d’igualtat de drets entre els sexes i el rebuig de tota mena de 

discriminació, tot treballant en la prevenció de qualsevol forma de discriminació i/o violència 

de gènere. Per tal d’aprofundir en les mesures que cal emprendre per garantir la igualtat efec-

tiva entre dones i homes el centre proposa activitats en dos àmbits: des de el treball a les tuto-

ries de grup i des de  la coordinació del projecte de salut. Les activitats anuals es concreten al 

Pla d’acció tutorial [PE-2-1.1-1]. i a la Programació anual de centre [PE-1-1.3].. 

 

 

Pluralisme, valors democràtics i laïcitat 

 

El nostre institut es defineix com a plural, és a dir, basat en el respecte als drets ciutadans, la 

tolerància i la defensa de les llibertats fonamentals, considerats principis democràtics bàsics 

per a la bona convivència social. 
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També valorem com a fonamental el respecte i la  preservació del medi ambient, i defensem 

els models sostenibles de creixement social respectuós amb l’hàbitat i el nostre entorn. 

 

Defensem la laïcitat com un principi de la democràcia que garanteix la llibertat de consciència 

de les persones, l’autonomia de judici i la seva igualtat pel que fa a drets i deures, el respecte a 

les creences personals i culturals i la independència de la funció docent pel que fa a qualsevol 

creença religiosa.  

 

Respecte a la defensa   i respecte als valors democràtics i la cultura del diàleg   el centre té 

com a tret d’identitat afavorir l’educació en valors entre el seu alumnat, amb l’objectiu de 

millorar les seves habilitats socials i apropar-lo als valors de la convivència. Aquesta educació 

en els valors de la convivència implica el reconeixement de la diversitat d’interessos que es 

dóna en qualsevol comunitat i les diferents opinions de cadascú de nosaltres. Quan aquesta 

divergència provoca situacions conflictives i es resolen adequadament, milloren les capacitats 

de l’alumne per resoldre posteriors conflictes. 

 

 Per això el centre  disposa d’un Servei de Mediació escolar que funciona des de el curs 2003-

2004.  El SME està descrit  al document Projecte  de convivència i mediació escolar  (PE-1-

3.2. )  i la seva regulació figura a les Normes d’organització i funcionament de centre  (PE-

1-1.2). A la Programació general anual  (PE-1-1.3).de cada curs s’estableixen els objectius 

anuals, els indicadors que mesuren el procediment, es descriuen les estratègies per assolir els 

objectius i es proposen uns recursos. A final de cada curs, a la Memòria anual  (PE-1-1.3-6) 

de centre es fa la valoració del grau d’assoliment dels objectius a partir dels indicadors, es 

valoren les estratègies i es proposen propostes de millora si s’escau. 

 

 

Línies metodològiques 

 

Les metodologies i les estratègies educatives han de partir de les característiques del desen-

volupament cognitiu, físic, motor, afectiu i social dels educands segons l’etapa educativa 

(ESO, batxillerat o cicles formatius). Creiem en una educació definida com a procés que im-

plica el lideratge de l’activitat del docent i facilita experiències i comunicació, propostes in-

novadores i creatives en programes flexibles que motiven a l’alumnat en l’ús de tècniques de 

desenvolupament de la creativitat i de les noves tecnologies.  

 

El centre disposa de Manuals d’ensenyament aprenentatge que regulen la prestació  del 

servei que el centre ofereix a alumnes i famílies. Aquests manuals (d’ESO  (PC-2.), BATX 

(PC-3.)  i CICLES (PC-4.)), descriuen l’acollida de l’alumnat, les activitats d’ensenyament-

aprenentatge i el seguiment i el procés d’avaluació. 

  

 

Atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 

 

Assumim la diversitat de la persona com un element que la diferencia i la identifica. Els nos-

tres alumnes presenten diversitat d’interessos, motivacions i capacitats i mostren processos 

diferents d’aprenentatge. Educar en la diversitat suposa promoure l’acompanyament i 
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l’assessorament del nostre alumnat i afavorir el  seu desenvolupament en les seves caracterís-

tiques individuals i també en les socials (atendre la diversitat cultural, de gènere i de classe). 

Som conscients  de la concreció de la diversitat al nostre centre, tant cultural com social i 

també de les diferències educatives i lingüístiques dels nostre alumnat, per tant volem respon-

dre adequadament a les diferents necessitats d’aquest alumnat; aquesta és una de les tasques 

principals del nostre centre. Per respondre a aquesta necessitat el centre defineix al   Pla 

d’atenció a la diversitat (Inclou el Pla d’acollida i d’integració  per a l’alumnat nouvingut) 

[PE-2-1.1-2]. les mesures per respondre a aquest repte, tant a nivell de grups com d’alumnat i 

específicament les de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, Així mateix descriu 

el funcionament de la Comissió d’atenció a la diversitat.   El Pla s’actualitza cada any amb la 

concreció de mesures.   

   

 

Col·laboració amb les famílies  

 

El nostre projecte educatiu entén l’Institut com un sistema permanent de relacions, de comu-

nicació, socialització i personalització, és a dir, d’interaccions entre tots els subjectes protago-

nistes de la vida al centre: docents, alumnes, famílies i personal no docent. Per això creiem 

que cal establir una unitat de criteris per tal d’obtenir coherència d’estils educatius, mitjançant 

la comunicació i la coordinació entre tots els membres de la comunitat educativa, però més 

específicament entre el professorat i les famílies.  

 

 

Avaluació 

 

L’avaluació l’entenem com a procés continu, global, formatiu, diversificat i integrador,  i 

d’observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumne/a en cadascuna de les àrees i 

matèries tot valorant el progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa. Això pre-

tén millorar l’activitat educativa. Els criteris del procés avaluador queden especificats en les 

programacions de les matèries i són comunicats als alumnes a començament de cada curs es-

colar. A final de curs es proporciona a l’alumnat la informació per recuperar matèries pen-

dents si és el cas. 

 

 

Qualitat i Millora contínua 
 

L’institut La Bastida participa en un projecte de  qualitat i millora contínua com un dels eixos 

del nostre funcionament des de  l’any 2008 i esta certificat amb la norma ISO 9001-2008. 

Això implica tenir integrat un sistema de gestió de qualitat, així com un assegurament del 

servei que oferim a alumnes, famílies, professorat i empreses. 

 

El sistema de qualitat integra els objectius que ens proposem com a centre, tant els estratègics 

que figuren en aquest document (PEC)  [PE-1-1.1].  com els anuals, les seves estratègies i els 

indicadors  que figuren al PGA: [PE-1-1.3]. 

 

La concreció i desenvolupament del procés de la qualitat s’estableix  al  Manual de  gestió de 

la qualitat: [PE-3-1-2].
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3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE CENTRE 
 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES INDICADORS DE 

PROGRÉS 

1.  Millorar els resultats  

      acadèmics a secundària 

 
 

 

1.1 Impulsar l’elaboració de les  

      programacions en competències a  

 l’ESO. 

 

 

% de programacions en competències. 

 

Situació inicial  curs 13-14     8 % 

Millora proposada 3 anys  1100 % 

Situació final proposada       88 % 

 

1.2 Impulsar la metodologia a l’aula del 

 treball per competències en ESO. 

 

 

% de professorat que treballa a l’aula amb una 

metodologia en  competències bàsiques. 

 Situació inicial  17 %  (6 de 36) 

Millora proposada 3 anys  millora de 290% 

Situació final proposada  ≥ 50 % 

 

 

1.3Diversificació de l'ús de metodologies a 

 l'aula a través de la utilització de les 

TIC-TAC i elaboració del pla TAC. 

 

% de professorat que utilitza plataformes 

digitals. 

Situació inicial  44%  (16 de 36) 

Millora proposada 3 anys  millora de 227% 

Situació final proposada  100 % 
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2. Millorar la cohesió social a 

totes les etapes educatives 

 

2.1 Disminució de l’absentisme mitjançant  

      la millora de la tutorització individual i 

      el recolçament d’alumnat d’ISO en 

       pràctiques. 

 

 

% d’absentisme escolar a ensenyaments 

obligatoris. 

 

Situació inicial curs 13-14    5,4 % 

Millora proposada 3 anys    50 % 

Situació final proposada      2,7 % 

 

 

2.2 Disminució de l’abandonament escolar  

       a totes les etapes mitjançant la millora 

       de a tutorització individual. 

 

 

% d’abandonament  escolar  a les diverses 

etapes educatives del centre. 

Situació inicial curs 13-14 

ESO: 4,33% (10 d’un total de 231 alumnes) 

BATX:  12,76%  (6 de 47 alumnes)  

CFGM: 17,44, % (total  125 alumnes) 

CFGS:   5,8%    (total  330 alumnes) 

CAS:     9,18%  (total  98 alumnes) 

PQPI:  25 %      (4 d’un total de 16) 

Situació final proposada   

ESO          3 %       CFGM    10 % 

BATX       9 %       CFGS       3 % 

CAS:         5 %        PFI         15 % 

 

 

2.3 Impulsar el Servei de Mediació escolar i  

      millorar la sea difusió. 

Augment del nombre de conflictes resolts 

mitjançant el SME.  

Situació inicial curs 13-14     11 
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 Situació final proposada   augment 100% 

 

2.4 Millorar la convivència i disminuir el 

nombre d’expedients disciplinaris. 

Disminució del nombre d’expedients 

disciplinaris amb  expulsió del centre. 

Situació inicial curs 13-14  19 expedients 

Situació final proposada     13 expedients 

3. Millorar la satisfacció de la 

comunitat 

educativa 

 

3.1 Augmentar del grau de satisfació de 

      l’alumnat. 

 

 

% del grau de satisfacció de l’alumnat  a les 

diverses etapes educatives del centre. 

Situació inicial curs 13-14 

ESO      64 %               BATX  74 % 

CFGM   82 %              CFGS    64 % 

Millora proposada 4 anys 

Situació final proposada  

 ESO      75 %              BATX   80 % 

 CFGM   85 %             CFGS    75 % 

 

3.2.  Augmentar del grau de satisfació de les 

        famílies. 

 

 

% del grau de satisfacció de les families a 

secundària  ESO  i BATX. 

Situació inicial curs 13-14   76 % 

Millora proposada 4 anys 

Situació final proposada       80 % 

 

 

3.3  Mantenir  o millorar el grau de  

       satisfació del  professorat i del pas dels 

       tres darrers cursos.  

 

% del grau de satisfacció del professorat i el 

pas. 

 

Situació inicial mitjana dels cursos 12-13, 13-

14  i 14-15                             82 % 

Situació final proposada     ≥ 82 %   
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3.4 Augmentar del grau de satisfació de 

      l’alumnat que fa FCT. 

 

% del grau de satisfacció de l’alumnat  que fa 

FCT. 

Situació inicial  fixada al Manual 

d’indicadors del centre        75 % 

Millora proposada 4 anys 

Situació final proposada      83 % 

4. Impulsar el Pla de formació 

de centre 

 

4.1 Foment de la formacióal centre. 

 

Nombre d’hores de formació al centre. 

 

Situació inicial   curs 13-14  10 hores 

Millora proposada 3 anys     Entre 30 i 50 

hores 

 

 

 

5. Impulsar la imatge del 

centre a l’entorn 

 

5.1 Millorar la promoció externa del centre. 

 

Nombre d’activitats que el centre desenvolupa 

amb institucions. 

 

Situació inicial  5 

3 a lafamília de GM i GS d’esports   

2 a Serveis a la comunitat 

Millora proposada 3 anys 100% 

Situació final proposada        10 

 

5.2 Consolidació de  la coordinació i la 

col·laboració amb les escoles de primària 

del nostre entorn. 

Nombre d’escoles amb les que col.laborem . 

 

Situació inicial   4 escoles 

Millora proposada 3 anys:  6 escoles 

 

6. Impulsar nous projectes i  

    consolidar els ja existents 

 

6.1 Consolidació i ampliació del Projecte 

lector. 

 

Nombre d’escoles amb les que col.laborem . 

 

Situació inicial   curs 13-14 4 escoles 

Millora proposada 3 anys   augment 2 

escoles. 
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6.2 Impuls de  l’aprenentatge de llengües 

estrangeres amb la implementació del 

projecte plurilingue 

 CF Participació projecte Erasmus + 

 Secundària i CF preparació B1  

 Augment activitats desenvolupades 

en anglès a totes les etapes. 

 

 Nombre d’alumnes participants 

projecte Erasmus + 

Situació inicial  0 Situació proposada   15 

 Nombre d’alumnes participants 

curs preparació B1 

Situació inicial  0 Situació proposada   20 

 Nombre activitats en anglès 

Situació inicial  0 Situació proposada   20 

 

 

 

6.3 Implementació de la formació dual als  

      cicles. 

 

Nombre de famílies que ofereixen formació 

DUAL. 

 

Situació inicial     0 

Millora proposada 3 anys   1 (Educ.infantil) 

 

6.4 Consolidació del Projecte de salut a  

      l’escola. 

 

Mantenir o ampliar el nombre d’activitats 

que es fan a aquest projecte molt consolidat 

al centre.    

6.5 Consolidació de les activitats  esportives 

       en horari de tarda per alumat de  

        secundària. 

 

 Mantenir  la participació del’alumnat 

en les activitats de futbol. 

Aproximadament  entre el 10%  i el 

15 % d’alumnat de secundària. 

 

 Mantenir els equips masculins i 

femenins. 

 

 Incorporar alumnat d’AFE o 

alumnes de secundària formats com 

entrenadors. 
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6.6 Impuls de  activitats culturals  al centre  

      en horari de tarda. Taller de teatre i  

       tallerd’estudi assistit. 

 

 

% d’alumnat de secundària que participa en 

activitats culturals. 

 

Situació inicial  0 % 

Millora proposada 3 anys    20 % de 

l’alumnat  d’ESO del centre 
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Aquest objectius estratègics de centre estan dissenyats per als cursos ( 2014-2015, 2015-

2016 i 2016-2017). La concreció dels objectius es realitzarà anualment  a la 

Programació anual de centre PGA (PE-1-1.3) mitjançat el sistema d’indicadors de 

centre  i es valorarà el seu grau d’assoliment a la Memória anual   (PE-1-1.3-6) de final 

de curs. 

 

 

 

 4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

 

Per aconseguir els objectius proposats ens dotem d’una estructura organitzativa que 

exigeix la distribució de tasques i l’establiment d’estructures. 

 

Com a centre educatiu, les nostres estructures es relacionen amb l’ordenació de les per-

sones (recursos humans) i dels espais (recursos materials), però també amb els meca-

nismes que relacionen ambdós tipus d’elements (recursos funcionals). 
 

 

4.1 Equips humans 
 

Les agrupacions d’alumnes i els òrgans unipersonals i col·legiats del nostre centre són 

els que determina l’administració educativa, la qual regula les seves característiques i 

funcions (dels professors, dels departaments didàctics, dels caps de departament, de 

l’equip directiu, de la CAD).  

 

Pel que fa a d’altres estructures de coordinació i òrgans del centre (com per exemple els 

òrgans de coordinació col·legiats o unipersonals, com ara els departaments didàctics, els 

coordinadors de nivell, la coordinació d’ESO i Batxillerat, entre d’altres), així com a les 

seves funcions i l’estructura organitzativa, apareixen definides a les NOFC del centre i 

també al PAD i al PAT. Disposem també de l’assessorament dels serveis externs 

d’EAP, i  LIC. 

 

Com a òrgans de participació en el control i la gestió del centre hi ha el consell escolar i 

el claustre de professors. 

 

L’AMPA és un òrgan col·legiat de participació, associatiu i voluntari, dels pares i les 

mares de l’Institut, el qual ens sembla imprescindible per tal de crear xarxes 

d’informació, de participació i de cooperació que permetin d’integrar veritablement les 

famílies a la comunitat educativa.  

 

 

4.2 Recursos materials 
 

Disposem d’una superfície de més de 10.000 metres quadrats d’instal·lacions, distribuï-

des en tres plantes pel que fa als espais interiors, i dues pistes esportives pel que fa als 
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espais exteriors.  Donem molta importància a la selecció acurada dels materials i recur-

sos didàctics de tota mena, que han de ser suficients en quantitat i de qualitat. 

 

4.3 Recursos funcionals 
 

El nostre calendari d’activitats, el qual, com l’horari, es regeix per la normativa vi-

gent, contempla la realització de les reunions setmanals (d’equips docents, de departa-

ments didàctics, de coordinació, d’equip directiu, de coordinació amb l’EAP, etc.), com 

també de les que tenen una altra freqüència (de caps de departament, d’aula d’acollida, 

de coordinació amb el CRP, de CAD, de coordinació de la direcció amb l’AMPA.., 

etc.). Les festes i diades del centre també estan recollides en aquest calendari, com tam-

bé les activitats a realitzar amb les famílies (reunions d’inici de curs, entrevistes 

d’acollida, etc.) i d’altres activitats docents a realitzar amb els alumnes o per part del 

professorat. 
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                              Introducció 
 

 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut La Bastida és un document que 

forma part del PEC i que recull, de forma organitzada, els acords que ha elaborat tota la 

comunitat educativa sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge 

de les llengües i la comunicació. 

 

El nostre PLC vol ser un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les 

activitats educatives del nostre centre. A la vegada, vol garantir: el dret de l’alumnat de 

poder fer servir el català i el castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, 

amb l’ús dels diferents mitjans de comunicació amb els llenguatges que vehiculen, es-

pecialment l’audiovisual; i el dret dels nostres alumnes de conèixer una o més llengües 

estrangeres per cercar i elaborar coneixements per a la comunicació. 

Vol ser una eina que ajudi en el desenvolupament de la competència plurilingüe, que 

permeti fer servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i cultural de 

forma eficaç. 

 

El PLC promourà entre l’alumnat el respecte envers totes les llengües, la valoració posi-

tiva de la diversitat lingüística, la desaparició de prejudicis lingüístics i la importància 

de l’aprenentatge d’altres llengües. 

 

En el projecte lingüístic definirem: 

 

 El tractament de la llengua catalana 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 indivi-

dual. 

 Els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut. 

 

 

1. Context sociolingüístic 

 
1.1. L’Entorn 

 
L’Institut La Bastida està situat a Santa Coloma de Gramenet, població que pertany a la 

zona d’influència econòmica directa de Barcelona i, per tant, ha tingut un creixement 

econòmic condicionat per les transformacions que ha viscut Catalunya durant la dècada 

dels seixanta. Les bones comunicacions que té, que permeten la mobilitat de la mà 

d’obra necessària pels centres de producció i per a la comercialització dels productes, 
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han comportat un important creixement de la població. En els darrers anys, el poble, i 

conseqüentment l’institut, ha vist incrementat el nombre d’habitants d’altres cultures, 

majoritàriament xinesos, llatinoamericans, i paquistanesos.  

 

L’Institut La Bastida és un centre públic estructurat per poder desenvolupar l'acció edu-

cativa en 2 línies d’ESO i una de Batxillerat i diversos cicles formatius, que representa 

una matrícula potencial de més de 900 alumnes. A dia d'avui, l'institut té una plantilla 

que supera la setantena de professors/es. 

 

1.2. El centre 

 
1.2.1. L’alumnat 

 

L’alumnat que rep l’Institut La Bastida prové principalment de les escoles públiques de 

primària del municipi, que cada any fan un traspàs de tota la informació de l’alumnat de 

6è que passarà a 1r d’ESO. 

 

L’alumnat que assisteix al nostre centre pertany, majoritàriament, a la classe mitjana 

baixa. Es tracta de famílies de treballadors de la indústria i del sector de serveis. 

 

La quantitat d’alumnes d’origen estranger a l’ESO es troba al voltant d’un 60% de tot 

l’alumnat del centre. Freqüentment, durant el curs, el centre rep alumnat nouvingut 

(amb menys de dos anys a Catalunya) que assisteix a l’Aula d’acollida. El tutor de l'aula 

d'acollida s'encarrega de posar en marxa l’acollida, atenent al Pla d'Acollida del Centre,  

i coordinats amb la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD). L'alumnat nouvingut ha 

de seguir uns plans de treball intensius que elaboren els diferents departaments per a 

cada nivell educatiu, i per a l'alumne en concret, a fi que aquest assoleixi els continguts 

específics de cada àrea alhora que desenvolupa el seu procés d'adquisició de la llengua 

catalana.  

 

Gairebé tot l’alumnat –llevat del nouvingut- coneix el català perquè és la llengua vehi-

cular a les escoles de primària i l’han sentida als organismes oficials (ambulatori, biblio-

teca, ajuntament, pavelló d’esports, centre cívic...). Majoritàriament, però, són castella-

noparlants, la qual cosa implica una atenció especial en l'assoliment i aprenentatge dels 

continguts lingüístics de l'alumnat. 

 

 

2. El tractament de les llengües 

 
La llengua és el vehicle de comunicació i l’instrument bàsic d’accés als sabers culturals, 

i està lligada a les diferents cultures i, evidentment, a la literatura. La llengua és, per 

tant, el vehicle de socialització i s’aprèn en contextos reals d’ús a través de la interacció 

significativa amb altres parlants. 

 

A Catalunya conviuen dues llengües oficials: la llengua catalana i la llengua castellana i 

des de l’Institut La Bastida volem promoure la cooficialitat i la convivència d’aquestes 
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dues llengües. Així doncs, cada una d’elles, juntament amb les llengües estrangeres que 

s’imparteixen al centre, té presència, existència i un estatus marcat a l’institut. 

 

La llengua catalana és la llengua vehicular d’aquest centre de secundària i, per tant, 

s’utilitza com a llengua de comunicació i d’aprenentatge tot aconseguint ser, no només 

la llengua vehicular de les relacions internes i externes del centre, sinó també de les di-

ferents àrees curriculars. A part de ser una matèria curricular, la llengua catalana, com a 

llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Com especifica aquesta 

referència legal, el català és el mitjà d’expressió, tant oral com escrit, de totes aquelles 

persones (professorat, alumnat i PAS) que conviuen en aquest centre d’ensenyament 

secundari. 

 

La llengua castellana té, també, el seu propi estatus. És una de les matèries 

d’aprenentatge que proposa el currículum i impartint-la s’aconsegueix que l’alumnat 

matriculat al centre la pugui usar com a font d’informació i com a vehicle d’expressió. 

És adequat, important i necessari que l’alumnat conegui i pugui expressar-se en qualse-

vol de les dues llengües que coexisteixen a Catalunya.  

 

 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge. 
 

 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència. 

 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació. 

 

El català, tal i com recull la normativa vigent, és la llengua vehicular de les diferents 

activitats d’ensenyament i d'aprenentatge del nostre centre i és l’eina de cohesió i inte-

gració entre totes les persones del centre i el vehicle d’expressió de les diferents activi-

tats acadèmiques. 

 

2.1.1.2. El català, eina de convivència. 

 

Partint d’un enfocament comunicatiu, el centre ha de vetllar perquè l’aprenentatge del 

català no quedi limitat a una llengua exclusivament d’aprenentatge. Per tant, cal dina-

mitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana al 

centre, cercant estratègies adequades per aconseguir-ho en el seu ús entre iguals. 

 

 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

 

2.1.2.1. Llengua oral. 

 

El paper de la llengua oral és fonamental en tots els seus registres: cal parlar, escoltar i 

exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió oral és bàsic per ser ciu-

tadans i ciutadanes preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies 
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opinions. En conseqüència i sempre que sigui possible, el professorat ha d’intentar crear 

contextos d’ús de la llengua oral en grups petits. 

 

 

2.1.2.2. Llengua escrita.  

 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 

objectiu l’aprenentatge de la llengua escrita ha de seguir l'enfocament metodològic que 

proposa el currículum. 

 

 

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita. 

 

Ja que un dels requisits de l’èxit acadèmic és que l’alumnat arribi a ser competent en les 

quatre habilitats lingüístiques, la relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la 

llengua escrita ha de ser recíproca. És a dir, el plantejament integrat de les quatre habili-

tats, compartit per tot el professorat, comença per relacionar de forma recíproca la llen-

gua oral i l'escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. 

 

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees. 

 

L’aprenentatge de la llengua catalana és responsabilitat del professorat de totes les àre-

es. El conjunt del claustre, per tant, n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. 

 

 

2.1.2.5. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular. 

 

Per tal que l’alumnat nouvingut del centre rebi una acollida i una atenció lingüística de 

qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del 

sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles, l’Institut La Bastida 

disposa d’un Pla d’Acollida on es contemplen i es desenvolupen totes les accions a 

prendre amb l’alumnat nouvingut. També disposa de l’Aula d’acollida com a recurs que 

permet l’accés en les millors condicions possibles al currículum ordinari. Les mesures 

més adequades a prendre en aquest tipus d'aula, depenen en gran mesura de la tipologia 

de l'alumnat, per tant s'ha de tenir en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix 

les dues llengües oficials i aquell que en desconeix només una, com ara l’alumnat ame-

ricà de parla hispana. 

 

 

2.1.2.6. L’atenció a la diversitat. 

 

En el tractament de les llengües, l’atenció a la diversitat s’ha de centrar fonamentalment 

a reforçar el desenvolupament de l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió 

lectora. 
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Complementàriament a les estratègies que ha d'adoptar el professorat de l'aula, el centre 

atén la diversitat de l'alumnat de forma global. En aquest sentit se segueixen diferents 

formes d'organització d'aquesta atenció: 

 

 Desdoblament de grups: per aconseguir atendre la diversitat amb més eficàcia a 

través de propostes didàctiques diferenciades. 

 

 Agrupaments de nivells de grups en les àrees instrumentals (llengües catalana i 

castellana i matemàtiques): A l’ESO el centre realitza desdoblaments en aques-

tes àrees per tal d'atendre convenientment la diversitat dels diferents ritmes 

d’aprenentatge amb l'objectiu clar de millorar les habilitats instrumentals dels 

alumnes en aquestes àrees bàsiques per a la resta d'aprenentatges a través de 

propostes didàctiques diferenciades. Trimestralment l’alumnat és avaluat i es re-

visa la seva correcta ubicació al nivell. 

 

 Organització de les matèries optatives per tal de treballar profundament l'expres-

sió escrita i l'expressió oral en el cas de les matèries de llengua. 

 

 Plans individualitzats (PI) per part de la psicopedagogia del centre. 

 

 Aula d’Acollida (AA). 

 

Per tal d’organitzar, supervisar i controlar tots els aspectes organitzatius de l’atenció de 

la diversitat el centre disposa d’una Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD), la com-

posició i funcions de la qual estan definides en les Normes d’Organització i Funciona-

ment del Centre. 

 

 

2.1.2.7. Avaluació del coneixement de la llengua 

 

Per tal de fer el seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catala-

na, s’han establert per part del departament uns criteris d’avaluació. En qualsevol cas, 

l’avaluació de l’alumnat ha de ser sempre en funció del punt de partida de l’alumne/a i 

del seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que 

no compta amb una competència lingüística suficient per seguir el ritme normal de les 

classes ha de comptar amb un pla individualitzat, en què s’han de fer constar els objec-

tius, els reforços i els criteris d’avaluació propis. 

 

 

2.1.2.8. Materials didàctics 

 

A l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge/ensenyament de la 

llengua catalana entesos en un sentit ampli (s’han de tenir en compte els materials de les 

àrees no lingüístiques), el centre ha d’aplicar uns criteris clars i coherents sobre quines 

han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre 

l’adequació al currículum, incloent-hi la dimensió literària. El consens respecte als crite-

ris aplicats han de fer referència a la selecció de llibres de text, a l'adaptació i creació de 
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material adaptat i/o concreció de materials per atendre la diversitat de necessitats 

d’aprenentatge i també de materials complementaris (diccionaris, textos reals, recursos 

audiovisuals...). 

 

 

 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

 

 

2.1.3.1. Informació multimèdia . 

 

L’aprenentatge d’una llengua requereix múltiples situacions d’ús funcional de la llen-

gua. Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència 

bàsica, totes les àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. Moltes activitats 

comunicatives parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal 

vetllar perquè la utilització d’aquestes eines contribueixi al desenvolupament de la llen-

gua catalana en concret i al desenvolupament de la competència comunicativa en gene-

ral. En aquesta línia d’actuació, l’Institut La Bastida ha adaptat plenament les eines digi-

tals amb què treballa i, a més a més, ha dotat les seves aules amb equipament multimè-

dia. 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics. 

 

El professorat de llengua catalana treballa explícitament els usos lingüístics de 

l’alumnat, per tal de fer del català la llengua d’ús habitual. La resta de professorat hi ha 

de col·laborar des de les diferents àrees. 

 

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum. 

 

Tot el professorat ha de vetllar perquè l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers 

la diversitat lingüística i cultural. Aquesta mateixa diversitat s’ha d’aprofitar per fer 

activitats relacionades amb el currículum. 

 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen. 

 

El fet que la llengua habitual de les activitats del centre sigui el català s’ha de compagi-

nar amb una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i d’altres realitats 

sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. 

 

 

2.2. La llengua castellana. 

 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana. 

 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegurarà una distribució 

coherent i progressiva del currículum de llengua castellana en acabar qualsevol dels 

cursos de l’ESO i el Batxillerat, i establirà criteris que permetin reforçar i no repetir els 
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continguts comuns que s’ha programat fer en el currículum de llengua catalana. El cen-

tre vetllarà per fer un desplegament del currículum incorporant el treball de les formes 

d’ús de la llengua castellana menys conegudes pel nostre alumnat. També s’atenen les 

atencions individualitzades en llengua castellana. L’objectiu final és que l’alumnat sigui 

competent tant en l’àmbit oral com l’escrit en ambdues llengües oficials. A l’Institut La 

Bastida, però, les diferències de nivell entre la llengua castellana i la llengua catalana 

encara són molt clares i evidents. La majoria de l'alumnat matriculat al centre té com a 

llengua materna el castellà, la qual cosa provoca un assoliment més ràpid i contundent 

d'aquesta envers la llengua catalana pel que fa a l’ús oral. Per tal d'aconseguir un nivell 

equitatiu de les dues matèries en qüestió, caldrà doncs, una implicació per part de tot el 

claustre i des de totes les àrees per promoure l'ús del català. 

 

 

2.2.1.1. Llengua oral. 

 

El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua caste-

llana inclogui activitats on es treballa habitualment la llengua oral i les diverses modali-

tats de textos orals. 

També es tindran en compte i en consideració, no només la variant estàndard del caste-

llà sinó també les altres variants de la llengua castellana, que cada cop són més presents 

al centre. 

 

 

2.2.1.2. Llengua escrita. 

 

L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà l'enfocament metodològic que proposa el 

currículum amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents, tot aprofitant les 

estructures comunes amb la llengua catalana. 

 

 

2.2.1.3. Activitats d’ús . 

 

El tractament de la llengua castellana seguirà el mateix enfocament comunicatiu, funci-

onal i constructivista que el presentat abans per la llengua catalana. Així, el professorat 

vetllarà per la creació de contextos d'ús comunicatius de la llengua castellana, mitjan-

çant suports com ara la revista, la pàgina web... El centre també vetllarà per assegurar la 

presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana, 

com a mitjà d’accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 

d’estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les 

tasques d’aprenentatge. 

 

 

2.2.1.4. Alumnat nouvingut. 

 

El centre ha de posar els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora 

tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en 



 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

                      PEC. Projecte educatiu de centre (Inclou el Projecte lingüístic).                                                            Pàgina 26/35 
                     Aprovat pel Consell escolar el 25/05/2016 Data  

                     Codi: PE-1-1.1 

                     Aquest document por quedar obsolet una vega da imprès                                                                        V 4  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Bastida  

acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. Atès que el castellà 

és la llengua dominant als mitjans de comunicació i en molts contextos socials, l'Institut 

La Bastida vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de procedència hispana, 

pugui desenvolupar també una competència lingüística en català. Així, cal que les co-

municacions regulars amb aquest alumnat nouvingut es facin en llengua catalana per 

assegurar, en una primera fase, un nivell bàsic de la llengua 

vehicular del centre, sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional 

que es té amb els parlants de la llengua en qüestió. 

 

 

2.3. Les altres llengües. 
 

 

2.3.1. Les llengües estrangeres. 

 

L’alumnat, en acabar l’etapa d’ESO, ha de conèixer com a mínim una llengua estrange-

ra per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixe-

ment en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

 

L’Institut La Bastida imparteix tres llengües estrangeres: l’anglès, al llarg de tota l’etapa 

secundària obligatòria i batxillerat,  el francès, a partir de 1r d’ESO i fins a 4t d’ESO, i 

l'alemany, que s'implantarà a partir del curs 2015-2016 al Batxillerat.  

 

 

2.3.1 .1. Desplegament del currículum. 

 

La major part del professorat de llengües estrangeres dissenya situacions d’aprenentatge 

globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives 

donen resposta a les necessitats específiques que té cada alumne/a. 

 

 

2.3.1.2. Metodologia. 

 

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües es-

trangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques. Per 

portar-ho a terme, el professorat de llengües estrangeres es coordina de forma efectiva. 

D’aquesta manera aconsegueix que l’alumnat desenvolupi capacitats, per tal d’utilitzar 

els coneixements i habilitats, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 

diferents coneixements, sempre tenint en compte la dimensió social de cada situació. 

 

 

2.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera . 

 

Els llibres de text s’escullen i es consensuen segons les necessitats de l’alumnat, però 

una part del professorat, pel que fa als materials didàctics, segueix els seus propis crite-

ris. De la mateixa manera, preveuen materials que serveixen per a l’ampliació dels co-

neixements. 
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2.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. 

 

L’Institut La Bastida assegura la presència de recursos TIC, TAC i audiovisuals en 

l’aprenentatge de les llengües estrangeres per poder atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. 

2.3.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula. 

 

Per tal d’immergir les llengües estrangeres, el professorat utilitza dins l’aula l’anglès, el 

francès o l'alemany, segons la matèria que imparteix (llengua anglesa, llengua francesa 

o llengua alemanya), com a llengua habitual en les interaccions amb l’alumnat. Per do-

nar suport al nostre professorat de llengua francesa i motivar més l’alumnat a fer servir 

la llengua, aquest curs tindrem l’assistència d’un auxiliar de conversa nadiu en llengua 

francesa.  

 

 

2.3.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres. 
 

L’Institut La Bastida s’ha plantejat implantar una tercera llengua estrangera, la llengua 

alemanya, al Batxillerat a partir del curs 2015-2016.  

 

 

2.3.2.1. Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera (AICLE). 

 

Actualment al centre no es cursa cap matèria no lingüística totalment en llengua estran-

gera, tot i que, parcialment, amb el suport del GEP (Grup d’Experimentació per al Pluri-

lingüisme) des del curs passat s’estan introduint activitats que inclouen l’ús de l’anglès 

a l'aula amb la finalitat de treballar habilitats comunicatives i vocabulari tècnic en 

aquesta llengua. És el cas d àrees i assignatures com Tecnologia, Matemàtiques, Litera-

tura Universal, i algunes assignatures promogudes pels departaments de Serveis Socio-

culturals i a la Comunitat (Expressió i comunicació, Primers auxilis, etc.) i d’Activitats 

Físicoesportives (Dinàmica de Grups, Activitats Rítmico-Expressives, Fonaments de 

l’Activitat Física, etc.).   

 

Tot i que els departaments que ofereixen aquestes assignatures han expressat la seva 

voluntat de continuar emprant l'anglès en part d'elles en cursos posteriors, caldrà avan-

çar en aquest sentit els propers cursos, depenent especialment de la nostra disponibilitat 

de professors amb el nivell competencial en llengua anglesa necessari. 

 

A més, des del Departament de Llengües Estrangeres s’organitza una sortida cultural al 

Parc de Laberint pels cursos 1r de Batxillerat i/o 3r d’ESO, per donar a conèixer 

l’alumnat terminologia en anglès pertanyent als àmbits de la història, l’art i la mitologia. 
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2.3.3 Projectes i programes plurilingües. 
 

El centre té un grup impulsor de professors compromesos amb la implantació d'altres 

llengües en el currículum. Des de el curs 2014-2015 té la carta Erasmus+ que permet 

sol·licitar mobilitats  internacionals del nostre alumnat als cicles de Grau superior. Des 

d‘aquest àmbit Erasmus, hem presentat per la seva aprovació un projecte KA2 centrat 

en tallers de reflexió multiculturals sobre l’emigració i la immigració amb instituts d'al-

tres països emissors i/o receptors de migració.  

 

Els alumnes de l’ESO efectuen també intercanvis culturals via correu electrònic amb els 

alumnes de la Wilhelm Kraft Gesamtschule (Sprockhövel, Alemanya). 

 

 

2.3.3.1 Formació del professorat. 

 

Des de fa tres cursos el professorat del despertament de llengües estrangeres fa classes 

de conversa en llengua anglesa a altres professors que ho desitgin per tal de millorar les 

competències comunicatives en aquest idioma. Per aprofundir més en la formació pluri-

lingüe del professorat, i amb la idea d'implantar-les a les nostres classes en el futur, en-

guany també oferirem grups de conversa en llengües francesa i portuguesa. 

 

 

 

2.3.4 Llengües complementàries procedents de la nova immigració. 
 

L’Institut la Bastida, com a centre amb capacitat per generar noves complicitats i de 

sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, fa un ús simbòlic de les llengües 

d’origen i les utilitza per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum, 

ja que s’entén que a partir de la valoració d’aquestes llengües i cultures, s´avança en el 

respecte i en el coneixement mutus i en la integració de l´alumnat nouvingut. 

 

A més, mitjançant el grup impulsor  el centre es planteja proposar activitats als alumnes 

que impliquin l’ús de les llengües natives de l’alumnat (portuguès, àrab, xinès, urdú, 

etc.), en activitats culturals com ara el Dia Internacional de les Llengües Maternes. 

D’aquesta manera, es vol treballar per l’aprenentatge significatiu i per incloure 

l’alumnat més activament en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

2.4. Organització i gestió. 
 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics. 
 

 

2.4.1.1. Llengua. 

 

El català, tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes 

les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa. 
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Així, serà la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llen-

gua amb què es redacten els documents i la llengua de relació habitual amb tota la co-

munitat educativa i els serveis de suport del centre. Per tant, es farà ús del català als 

rètols, cartells, murals i a l’ambientació general del centre. 

 

 

2.4.1.2. Documents. 

 

Tota la documentació generada pel centre, tant la interna com la de relacions exteriors 

es farà en català, ja que com apuntàvem a l’apartat anterior, el català és el vehicle 

d’expressió normal en totes les activitats administratives. 

Els documents de centre, amb els continguts i referents de la llengua catalana, han 

d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament i els ha de 

conèixer tot el professorat encara que sigui en una versió reduïda. 

 

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge. 

 

El centre s’esforçarà en aconseguir una utilització del llenguatge que no representi un ús 

sexista. Cal treballar amb l’alumnat per superar tota mena d’estereotips i perquè puguin 

tenir actituds crítiques davant de continguts de risc que denigren les persones per motius 

de sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segrega-

ció o desigualtat. 

 

 

2.4.1.4. Comunicació externa. 

 

Tota la documentació que sorgeixi del centre, sigui quina sigui la seva causa i el seu 

destí, serà en llengua catalana, i aquesta es veurà acompanyada per traduccions puntuals 

quan s’adreci a l’administració espanyola i sens perjudici del dret dels ciutadans i ciuta-

danes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format bi-

lingüe català/castellà. Excepcionalment, durant el període d’acollida al centre i sempre 

que sigui possible, es faran els comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les 

famílies nouvingudes. 

 

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies. 

 

La llengua vehicular del centre serà el català, llevat dels casos on la comunicació amb 

les famílies no sigui possible en aquesta llengua, com és el cas de famílies nouvingudes. 

El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin 

excloses de les activitats del centre, però tampoc ha de comportar una renúncia a l’ús 

del català: és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la 

normalització i l'extensió del seu ús. 
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2.4.1.6. Llengua i entorn. 

 

El centre realitza les presentacions, la introducció o explicació d’activitats, conferències 

o xerrades en català. La tendència d’ús lingüístic del nostre entorn, però, afavoreix 

clarament el castellà. Per tant, caldrà ser especialment curosos en no canviar sistemàti-

cament a la llengua de comunicació de l’interlocutor castellanoparlant si no és que sigui 

del tot necessari. 

 

El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres administracions públiques o entitats 

de l’entorn (Salut i escola, Ajuntament, etc.), amb els quals es vetlla per treballar els 

usos lingüístics favorables a la llengua catalana. 

 

 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu. 
 

La competència plurilingüe com a objectiu de l’àmbit de llengües demana que les pro-

gramacions de centre reflecteixin una organització de situacions comunicatives amb 

parlants d’altres llengües estrangeres, sobretot de les llengües romàniques més properes, 

per tal de possibilitar el desenvolupament d’aquestes competències. 

 

 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques. 

 

Cal tenir cura de la diversitat lingüística present a l’aula i a l’entorn, com a font de ri-

quesa lingüística i cultural. Així doncs, s’intentarà que l’alumnat nouvingut conservi i 

desenvolupi les seves llengües d’origen en una clara actitud de respecte, afavorint 

l’autoestima d’aquest i també enriquint el currículum i les activitats ordinàries del cen-

tre. 

 

 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) . 

 

Tot i establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els mem-

bres de la comunitat educativa, la comunicació amb les famílies comptarà amb els ser-

veis de mediació i traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de faci-

litar l'intercanvi i el vincle amb les famílies, així com també poder fer arribar de forma 

entenedora tota informació que es vulgui transmetre. 

 

 

2.4.3. Alumnat nouvingut. 
 

La competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als aprenentat-

ges i per la integració social i cultural. Per tant, l’Institut La Bastida garanteix 

l’aprenentatge intensiu de la llengua del centre, utilitzant com a recurs l’aula d’acollida i 

a través d’un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada, avaluant regu-

larment els resultats i fent-ne un seguiment acurat. 
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Independentment d’aquest recurs i d’altres reforços necessaris perquè l’alumnat nou-

vingut aprengui aquesta llengua, l’aprenentatge de la competència comunicativa és res-

ponsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària el profes-

sorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: 

grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc. 

 

 

 

2.4.4. Organització dels recursos humans. 
 

 

2.4.4.1. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i cohesió social (CLIC) 

 

El centre compta amb la figura del coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió 

social, que assessora, elabora i coordina l’elaboració del Projecte Lingüístic, les actua-

cions dutes a terme des de l’aula d’ acollida i actualitza el fons de documentació (meto-

dologies, materials didàctics, TIC...) que facilitin la potenciació de l’ús de la llengua 

catalana i la didàctica de l’ensenyament de la llengua. Les funcions específiques del 

CLIC es troben recollides en Normes d’Organització i funcionament del centre (NOFC) 

del centre. 

 

 

2.4.4.2. El pla de formació del centre en temes lingüístics. 

 

L’Institut La Bastida, actualment organitza sessions de conversa en anglès per al profes-

sorat del centre. A partir del proper curs, es vol estendre a les llengües portuguesa i 

francesa. 

 

 

 

2.4.5. Organització de la programació curricular. 
 

 

2.4.5.1. Coordinació departaments, cicles i nivells. 

 

L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les matèries 

curriculars. En aquest sentit, el professorat de les diferents àrees n’ha de ser conscient i 

ha de vetllar per l’ús correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió 

com pel que fa a l’expressió. Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la com-

prensió i l'expressió oral i escrita cal que siguin assumits per tot l’equip docent i revisats 

periòdicament. Les coordinacions de l’equip docent han de possibilitar també el segui-

ment acurat del progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre 

adoptarà els mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat més adequats. 
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2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes. 

 

El professorat de l’àrea de llengua ha de fer un plantejament coordinat i caldrà que 

prengui tot un seguit de decisions sobre diferents aspectes, amb l’objectiu d’evitar repe-

ticions innecessàries i/o omissions, i afavorir la transferència d’aprenentatges: 

 

a) L’ensenyament de les habilitats lingüístiques es planteja a partir de textos re-

als i funcionals. Per això ens basem en la diversitat de textos, des dels d’ús 

més quotidià fins als textos literaris. A partir d’aquests textos es treballen as-

pectes més conceptuals. 

 

b) En la programació de les matèries comunes de l'ESO es distribueixen les tipo-

logies textuals per nivells i per trimestres. Els textos referents als mitjans de 

comunicació es treballen des de les dues llengües, per la seva importància en 

la societat actual. Els textos expositius, el domini dels quals és fonamental en 

el currículum escolar, s’inicien en els primers nivells i es fan en català i caste-

llà, per tal de reforçar el seu aprenentatge. 

 

c) Es treballa de cara a establir una mateixa terminologia per tal de donar unitat a 

l’àrea i d’evitar confusions entre l’alumnat. 

 

d) Les matèries optatives de llengua es programen amb l'objectiu que l'alumnat  

                 millori els coneixements de totes dues llengües i literatures. 

 

           e) Des de l’àrea de llengua es col·labora en l’elaboració dels materials de Treball 

de Síntesi i en la seva posterior realització, tot facilitant a l’alumnat els proce-

diments de treball necessaris. El producte final del Treball de Síntesi es redacta 

en llengua catalana, tot i que s'assegura la presència de les altres llengües. Da-

vant de la importància de la competència oral, s'avalua l'exposició oral del Tre-

ball de Síntesi de l'ESO. Caldria plantejar, a més a més del treball de recerca, 

altres treballs per a l’alumnat de batxillerat. 

 

 

2.4.5.3. Projectes d'innovació. 

 

El centre participa en diferents projectes d’innovació educativa. En concret participa en 

el Pla lector, un projecte mitjançant el qual alumnat de 2n cicle del nostre institut van a 

escoles de primària de l’entorn per ajudar a millorar la competència lectora dels seus 

alumnes i, alhora, prenen consciència de la importància de la lectura en el seu procés 

formador. 

 

 

2.4.6. Projecció del centre. 
 

 

2.4.6.1. La pàgina web 
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La pàgina web ofereix la possibilitat de comunicació amb tota la comunitat educativa, ja 

que aquesta pot aportar molta informació dirigida a l’alumnat i a les famílies. La web és 

en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si correspon a activi-

tats fetes en altres llengües curriculars. 

 

El mateix passa amb els altres mitjans digitals de què disposa el centre. Actualment es 

tendeix progressivament a realitzar les comunicacions internes del centre a través de la 

intranet proporcionada per Google Apps (correu, calendaris, lloc web, etc.). 

En els propers anys caldrà aprofundir en aquestes qüestions. 

 

2.4.6.2. Revista. 

 

“El Bastiot” és la revista del centre que permet la participació de tota la comunitat edu-

cativa. La revista, que s’edita tres cops l’any, és sovint un reflex d’allò que es treballa a 

les classes. El contingut de la revista es composa de treballs elaborats principalment en 

llengua catalana, però recull també aportacions en castellà i anglès. Des de les altres 

àrees també s’hi col·labora, publicant diferents treballs en els que participa l’alumnat, 

articles sobre temes diversos, etc. 

 

 

3. Concreció operativa del projecte. 
 

La concreció operativa del Projecte Lingüístic contempla: 

 

· Els punts febles a millorar i/o les necessitats detectades. 

· Els objectius. 

· Les propostes d’actuació. 

· Els responsables. 

· La temporització. 

 

 

3.1. Avaluació i seguiment 
 

S’establirà un calendari per tal d’elaborar una valoració d’aquest projecte i es farà el 

seguiment. El Pla anual de centre recollirà els aspectes de revisió i concreció del projec-

te lingüístic que es valoraran i avaluaran cada curs. La memòria anual recollirà els resul-

tats de l’avaluació. L’equip directiu i la coordinació de llengua, interculturalitat i cohe-

sió social decidiran quins aspectes puntuals cal treballar cada any. Els departaments de 

llengües, en les seves respectives memòries, recolliran l’actualització del projecte. 

L’equip directiu, junt amb la coordinació LIC, divulgarà els 

resultats de la revisió. 

 

 

Santa Coloma de Gramenet 1 de setembre de 2015. 
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CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 

PUNTS FEBLES A MILLORAR O 

NECESSITAT DETECTADA 

 

 

OBJECTIU 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORITZACIÓ 

1. El català és utilitzat en la gran 

majoria de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge 

del nostre centre. Tanmateix, hi ha 

professors que s’expressen habitu-

alment en castellà. Les activitats 

s’inicien en català, com a llengua 

formal, però sovint es produeixen 

canvis de llengua. 

Aconseguir que el català sigui 

una eina de cohesió i integra-

ció entre totes les persones 

del centre 

Emprar habitualment el  català 

en qualsevol acte públic que es 

programi des del centre (festes, 

actuacions, xerrades...) sempre 

que no siguin activitats organit-

zades per departaments o semi-

naris d’altres llengües 

(estrangeres). 

Comunitat educativa A curt termini 

2. Una gran part de l’alumnat no 

utilitza per pròpia iniciativa el català 

per relacionar-se de manera espontà-

nia amb el professorat, tret que 

aquest se li adreci en català i man-

tingui la conversa en aquesta llengua 

Mantenir el català com a 

llengua vehicular entre el 

professorat i l’alumnat, tant a 

l’aula com dins del recinte 

escolar (passadissos, patis...) 

Servir de model a l’alumnat 

per tal que es dirigeixi en 

català, dins i fora de l’aula. 

Comunitat educativa A llarg termini 

3. Pèrdua progressiva, en part de 

l’alumnat, de la competència per 

poder expressar-se correctament en 

català i en castellà. 

Tractar a tutoria la importàn-

cia de l’aprenentatge de les 

llengües i el seu ús. 

Elaborar activitats per ser inclo-

ses al PAT 

Departaments de 

llengües i tutories 

A mig termini 

4. Reticència per part de l’alumnat 

per expressar-se en català. 

Aconseguir que un major 

nombre d’alumnes 

s’expressin en català de for-

ma habitual 

Elaboració de solucions organit-

zatives i metodològiques pel que 

fa a la potenciació de la llengua. 

Tota la comunitat 

educativa 

A curt termini 

5. L’alumnat s’adreça quasi sempre Aconseguir que l’alumnat Emprar habitualment el català Personal  A curt termini 
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en castellà al personal 

d’administració i serveis. 

s’adreci sempre en català al 

PAS 

amb l’alumnat, a banda que hi 

hagi una demanda expressa per 

fer-ho en castellà. 

d’administració i 

serveis 

6. Es treballa habitualment la llengua 

oral i escrita en tots els cicles, però 

principalment des de l’àrea de llen-

gua. 

Implicar tot el professorat el 

treball de les llengües 

Abordar les diverses modalitats 

de textos orals i escrits a través 

de totes les àrees del currículum, 

aplicant a l’aula metodologies 

que estimulin l’expressió oral i 

escrita. 

Equips docents A curt termini 

7. Pel que fa a l’aprenentatge inicial 

de la llengua de l’alumnat nouvin-

gut, 

encara no s’ha arribat al punt que tot 

el professorat de l’aula ordinària 

apliqui estratègies per facilitar una 

instrucció comprensible en totes les 

àrees. 

Facilitar estratègies que per-

metin treballar a l’aula amb 

l’alumnat nouvingut. 

Difondre la informació sobre 

cursos complementaris al pro-

fessorat de l’aula ordinària. El 

tutor de l’AA haurà d’orientar a 

la resta de professorat sobre com 

treballar amb aquest alumnat 

Tot l’equip docent A curt termini 

8. La realitat social de l’entorn con-

diciona l’ús del català. 

Ampliar l’ús social del català Utilitzar el català en les reunions 

amb les famílies i entrevistes. 

Vetllar perquè les comunicaci-

ons que s’emeten des de 

l’AMPA siguin en català. 

Tota la comunitat 

educativa 

A curt termini 

9. En el centre no hi ha una comissió 

lingüística. 

Crear la comissió lingüística 

Establir un calendari de reu-

nions. 

Organitzar dins l’horari els es-

pais de reunió necessaris. 

Equip directiu A curt termini 

10. Manca més coordinació entre les 

àrees de català / castellà / llengües 

estrangeres 

Plantejar un tractament coor-

dinat de les llengües 

Promoure la coordinació dins 

dels nivells educatius, juntament 

amb els diferents departaments 

de llengües. 

Equip de professors 

dels departaments de 

llengües. 

A mig termini 

 


