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0. Introducció 

0.1. Presentació del document  

L'institut La Mitjana entén el PLC com un procés de reflexió del tractament de les diverses 

llengües que hi ha en el centre.  

Aquest PLC forma part del PE i té present el marc legal, la diagnosi de la realitat del centre i, a 

més, defineix el paper de la llengua vehicular del centre, el tractament de les llengües 

curriculars i els aspectes d'organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques. 

 Els principis d'aquest PLC es desenvolupen en la resta de documents de gestió del centre i es 

concreten en el Pla Anual.  

Aquest PLC és una actualització del PLC aprovat el curs 20013-14. A l’igual que a l’anterior 

PLC, els criteris de tractament de les diferents llengües curriculars i de la llengua vehicular 

estan clars des d'un inici, són un referent a l'hora de prendre decisions de caire organitzatiu i 

pedagògic i són acceptats per tota la comunitat educativa. A més a més, es vetlla pel seu 

compliment. 

 

1. Context sociolingüístic  

1.1. Alumnat 

L'alumnat del nostre centre és capaç d'entendre, parlar, llegir, escriure i interaccionar en les 

dues llengües oficials (català i castellà) indistintament, sigui quina sigui la seva procedència 

lingüística.  

Segons l’enquesta d’usos lingüístics que ha contestat la totalitat del nostre alumnat, la 

procedència lingüística dels alumnes es distribueix de la següent manera: el 74’22% són 

nascuts en territori de parla catalana, el 2’73% a la resta de l’estat espanyol i el 23’05% fora de 

l’estat espanyol. A més, el 86’72% ha rebut l’ensenyament primari en llengua catalana, el 3’91% 

en llengua castellana, el 3’49% en català i castellà i el 5’88% en una altra llengua. Per tant, 

podem dir que un percentatge molt alt de l’alumnat ha rebut l’ensenyament primari en llengua 

catalana. 

Aquestes dades varien tenint en compte l’àmbit d’ús de la llengua. Així, pel que fa a l’ús de la 

llengua en l’àmbit familiar, tenim que un 23’83% usa el català tot i que un 35’55% el té com a 

llengua materna; un 29’30% utilitza el castellà com a llengua familiar tot i que només el 28’52% 

el té com a llengua materna; i un 19’53% usa les dues llengües encara que només el 8’59% 

reconeix que les dues són les seves llengües maternes. Finalment, el 27’34% dels alumnes 

amb una llengua materna diferent a la catalana i/o castellana utilitza aquesta llengua amb la 

família. És a dir, en aquest àmbit, el català perd espai d’ús a favor del castellà.  

Cal remarcar que, en relació a les famílies amb llengua materna diferent de la catalana i/o 

castellana, s’observa una tendència a utilitzar la llengua del país d’origen amb els pares i el 
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castellà amb els germans/es. Aquest fet fa augmentar el grup d’alumnes que opten pel castellà 

com a llengua d’ús que els és útil i, de retruc, fa que s’incrementi el percentatge de població 

d’aquesta comunitat lingüística. 

En canvi, pel que fa a l’ús de la llengua a nivell escolar, els percentatges s’equilibren a favor del 

català: el 50% utilitza indistintament el català i el castellà. El 33’5% el català i el 16’4% el 

castellà, la qual cosa és un indicador de què el centre està assolint un bon nivell de 

normalització lingüística en llengua catalana. En aquest àmbit, cal dir que un 4’3% de l’alumnat 

utilitza, a més del català i/o castellà, l’àrab o el xinès amb els/les companys/es de l’institut que 

pertanyen a la seva comunitat lingüística. 

Pel que fa a l’àmbit escolar, el 37’11% usa el català en aquest àmbit, el 10’94% el castellà i el 

51’95% el català i el castellà indistintament. Per tant, podem dir que les llengües d’ús a l’institut 

són el català i el castellà, tot i que hi ha un percentatge força significatiu d’alumnes que usen 

exclusivament la llengua catalana. En aquest sentit, podem dir que el procés de normalització 

lingüística està assolit i consolidat. 

Finalment, cal constatar, també, quin és l’ús lingüístic a nivell social: el 45’7% només utilitza el 

castellà, el 34’77% de l’alumnat usa el català i el castellà en funció del seu interlocutor, i el 25% 

empra només el català; la qual cosa indica que alguns catalanoparlants (entre un 2% i un 10%)  

abandonen la seva llengua a favor del castellà, tot i que el català sigui la seva llengua materna i 

d’ús familiar. El 1’95% restant utilitza, juntament amb el català i/o castellà, altres llengües 

diferents a la catalana i a la castellana.  

 

 

1.2. Entorn  

La ubicació de l'institut La Mitjana és al Barri de Pardinyes. El nostre centre està pensat 

com un institut de tres línies d’ESO i una línia de batxillerat. Actualment acull alumnat del 

mateix barri i d'altres barris de la ciutat de Lleida. Per tant, el nostre alumnat prové de 

l'escoles adscrites de primària i d'altres escoles que no tenim adscrites.  

Pel que fa al nivell sociocultural i econòmic de les famílies del nostre alumnat, cal dir que 

s'inclourien dins d'un nivell mitjà i, en alguns casos concrets, baix.  

Cal dir, també, que el centre acull alumnat de diferents procedències culturals i 

lingüístiques que representen un 23’05% de la població escolar. 

 

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

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació  

En el nostre centre, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular de les 

diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge, és l'eina de cohesió i integració de totes les 

persones del centre i és, també, el vehicle d'expressió de les diferents activitats acadèmiques.  
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2.1.1.2. El català, eina de convivència   

A banda de l'àmbit exclusiu d'aprenentatge, el català és la llengua de comunicació quotidiana 

entre tota la comunitat educativa i en tots el àmbits de convivència. 

 

2.1.2.1. Llengua oral  

El nostre centre treballa la llengua oral en tots els seus registres tenint en compte les diverses 

modalitats textuals (entrevista, conversa, argumentació ...) i la variant del català de la nostra 

zona, ja que creiem que un bon domini de l'expressió oral és bàsic per expressar de manera 

raonada i coherent les pròpies opinions.  

Per tal d’aprofundir en el treball de la llengua oral, el nostre alumnat ha d’elaborar 

trimestralment presentacions orals que són avaluades pel professorat. 

En acabar l'ensenyament obligatori, el nostre alumnat té un bon coneixement oral de la variant 

del català de la zona i de la variant estàndard, la qual es treballa a partir de recursos d'àudio.  

 

2.1.2.2. Llengua escrita  

L'ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir, al final de l'ensenyament 

obligatori, lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu, es planifiquen 

globalment activitats de lectura i escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques de l'alumnat en els diversos cursos, ja que el nostre centre entén que aquest és 

un procés global que cal abastar des de totes les àrees. A més a més, i per tal d'anar millorant 

en cadascuna d'aquestes habilitats, s'estableixen mecanismes de revisió al llarg del procés 

d'aprenentatge de l'alumnat.   

 

 

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  

El centre fa un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques (comprensió oral i 

escrita, i expressió oral i escrita). Aquest plantejament és compartit per tot el professorat del 

centre i es planifiquen, des de les diferents àrees i en tots el nivells i etapes, activitats per tal de 

treballar les quatre habilitats. Per tant, s'utilitza la llengua oral i escrita com a suport per  millorar 

aquestes habilitats i perquè l'alumnat pugui processar la informació d'una manera més eficaç i es 

pugui comunicar millor. 

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees  

L'aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees ja que és 

prioritari que l'alumnat assoleixi  un bon nivell d'expressió i comprensió en llengua catalana, tal 

com estableix aquest PLC. Per tant, i a excepció de les àrees de llengua castellana, anglesa i 

francesa, els suports didàctics són en llengua catalana. 

A més a més, les diferents àrees i el centre s’han compromès a realitzar trimestralment 
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comprensions lectores de diferents tipologies textuals per tal que l’alumnat assoleixi un bon 

nivell de comprensió lectora. Cada àrea aplica la tipologia de text més escaient per a la matèria 

que ha d’explicar. 

El centre té com a prioritat la millora de l’hàbit lector i de la comprensió lectora del seu alumnat. 

És per això que ha iniciat el Pla Lector de centre i rep una formació, en què participa professorat 

de tots els departaments, per tal d’implementar les estratègies adients per aconseguir aquest 

objectiu. 

 

2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

Per tal de garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars, el centre disposa 

de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius. Aquests documents han 

estat elaborats participativament i són aplicats per tot el professorat. Semblantment, 

disposem de les programacions d’àrea i d'uns criteris d'avaluació que són revisats 

conjuntament.  

El nostre centre també té establerts uns protocols per fer el traspàs d'una promoció 

d'alumnat quan hi ha un canvi d'ensenyant. A més, també ens coordinem amb els centres de 

primària que han atès el nostre alumnat per tal de fer un traspàs d'informació d'aquests/es 

alumnes.  

L'institut La Mitjana té establertes i planificades les reunions de coordinació d'equip docent 

de cada nivell per tal d'establir unes línies d'intervenció coherents amb l'alumnat. Els acords 

presos en aquestes reunions són aplicats per tot el professorat del centre. 

 

 

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

El nostre centre disposa d'un Pla d'Acollida d'alumnat i professorat on se sistematitzen el 

conjunt d'actuacions i mesures organitzatives que es posen en marxa quan arriba al centre 

un/a alumne/a o professor/a nou/nova. Pel que fa a l'alumnat nouvingut, estan 

sistematitzades una sèrie d'actuacions per tal de facilitar-li l'accés a la llengua vehicular i 

d'aprenentatge en les millors condicions possibles. És per això, que s'han establert 

mecanismes d'avaluació inicial i de coordinació que permeten aplicar metodologies 

d'aprenentatge del català com a segona llengua i, també, estratègies per facilitar-ne una 

instrucció comprensible en totes les àrees.  

Aquest Pla d'Acollida s'actualitza en funció dels canvis que es puguin produir en el centre. 

 

2.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials  

El nostre centre disposa d'una aula d'acollida i el tutor/a és el/la responsable de coordinar 

l'aplicació de metodologies per a l'aprenentatge inicial de la llengua catalana i de col·laborar amb 

la resta de professorat per facilitar estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes 
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les àrees.  

Pel que fa a l’atenció d’aquest alumnat, s'apliquen criteris clars sobre quin ha de ser el 

tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència d'aprenentatge. Tenint en 

compte això, la direcció del centre és l'encarregada d'organitzar aquests aprenentatges.  

Com a criteri general, l'alumnat nouvingut que desconeix totes les llengües curriculars, 

s'escolaritza a l'aula d'acollida en llengua catalana i assisteix a algunes hores de classe de les 

altres llengües amb el seu grup-classe de referència. 

 Si aquest alumnat coneix alguna de les altres llengües curriculars, s'escolaritza a l'aula 

d'acollida en llengua catalana i assisteix a totes les classes de la llengua que coneix amb el seu 

grup-classe de referència. Per tant, el nostre alumnat rep una atenció lingüística personalitzada 

de qualitat que li permet l'accés al currículum en les millors condicions possibles. 

 

2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana  

Pel que fa a l'alumnat que desconeix només la llengua catalana però coneix la llengua 

castellana, es té en compte aquesta situació per tal de guiar l'organització del currículum 

personalitzat de l'alumne/a.  

A més a més, s'utilitza la proximitat lingüística de les llengües catalana i castellana per 

facilitar els aprenentatges, la comunicació i l'ús de la llengua vehicular des de l'inici de la 

incorporació d'aquest alumnat nouvingut.  

Tot plegat permet una atenció lingüística personalitzada perquè aquests/es alumnes puguin 

accedir en les millors condicions possibles al currículum ordinari. 

 

2.1.2.7. Atenció de la diversitat  

El centre ha consolidat els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 

diversitat de l'alumnat segons les seves necessitats, capacitats i interessos d'acord amb les 

orientacions del Departament d'Ensenyament. Tenint en compte aquestes orientacions, s’han 

establert els mecanismes organitzatius necessaris perquè l’alumnat de primària que no té 

assolides les competències bàsiques en llengua catalana i castellana les pugui assolir durant 

el primer curs de l’ESO. Per tant, el centre ha posat en marxa el seu Programa Intensiu de 

Millora (PIM), tal com recomana el Departament d’Ensenyament. 

A més a més, existeixen espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat 

canviant del centre i a l'evolució del propi alumnat. Sempre que sigui necessari, es compta 

amb la col·laboració dels serveis educatius. 

 

2.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua  

El centre organitza la programació curricular i l'avaluació de l'ús del català i en potencia el seu ús, 

en cas que sigui necessari. Per tant, se n'avalua el progrés i s'hi esmercen els recursos 

disponibles i necessaris perquè tot l'alumnat tingui un bon domini de la llengua catalana. 
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2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua  

El centre disposa d'uns criteris consensuats sobre els elements que s'han de tenir en compte a 

l'hora de valorar els aprenentatges i l'ús de la llengua. Aquests criteris són aplicats per tot el 

professorat i, a més a més, es disposa d'instruments d'avaluació diversos que s'apliquen en 

diferents moments del procés d'ensenyament-aprenentatge.  

Els resultats de l'avaluació són un element important a l'hora de decidir l'organització del 

currículum, els enfocaments metodològics i l'atenció personalitzada de l'alumnat.  

 

2.1.2.10. Materials didàctics  

El centre, a l'hora de determinar els materials didàctics per a l'aprenentatge-ensenyament de 

la llengua catalana, aplica uns criteris clars, coherents i compartits sobre quines han de ser les 

seves funcions i característiques en relació al currículum. A més, es té en compte que 

incloguin la dimensió literària, la qual ha de tenir continuïtat al llarg de totes les etapes.  

Aquests criteris també es tenen en compte per a l'adaptació i creació de materials didàctics 

complementaris i d'atenció a la diversitat i, a més, se'n fa una valoració a final de cada curs. 

 

2.1.3.1. Informació multimèdia  

La incorporació de les TAC al sistema educatiu ha fet que el centre s'hagi plantejat l'adequació 

d'aquestes a la llengua vehicular. En aquest sentit, l'ús del català com a llengua vehicular 

principal del programari i dels suports digitals es considera parcialment assolida en el sentit que 

el centre l'ha incorporada quan ha trobat facilitats per fer-ho. 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics  

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua 

treballi explícitament els usos lingüístics de l'alumnat, per tal de fer de la llengua catalana la 

llengua d'ús habitual.  

A banda del professorat de llengua, tot l'equip docent s'hi sent implicat i hi col·labora. 

 

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

El nostre centre, a banda de garantir una bona competència lingüística en les dues llengües 

oficials, té en compte la diversitat lingüística i cultural de la resta d'alumnat i així ho inclou en la 

Pla Anual de Centre. Aquesta diversitat és utilitzada, en ocasions puntuals, per fer activitats 

relacionades o no amb el currículum. 

Entre les activitats que es realitzen, cal destacar La Chandeleur, Sant Patrick, El Dia Mundial de 

la Poesia i El Dia Internacional de la Llengua Materna. 

 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen  
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Tenint en compte que hi ha una relació directa entre l'aprenentatge de la llengua i la valoració de 

la llengua d'origen de l'alumnat, els equips docents ho tenen en compte i sempre que sigui 

possible se serveixen de la interdependència lingüística per tal de millorar l'aprenentatge de 

l'alumnat. 

 

2.2. La llengua castellana 

 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana  

El centre, atesa la situació sociolingüística de l'alumnat, assegura una distribució coherent i 

progressiva del currículum  de llengua castellana al llarg de les etapes i estableix criteris que 

permetin distribuir els continguts comuns dels currículums de llengua catalana i castellana per 

tal d'evitar repetir-los. A més a més, hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es 

fa en català i castellà ja que és té clar que l'objectiu final és que l'alumnat tingui el mateix nivell 

de competència lingüística en llengua catalana i en llengua castellana. Actualment, aquest 

objectiu s'aconsegueix i és per això que es continuarà treballant en la mateixa línia.  

 

 

2.2.1.2. Llengua oral  

El centre té present que l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de la llengua castellana 

inclogui activitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques en aquesta llengua. És per 

això que es treballa la llengua oral en tots els cursos i es treballen les diverses modalitats de 

textos orals (entrevista, conversa ...) i tots els registres de la llengua.  

 

2.2.1.3. Llengua escrita  

L'ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu formar lectors i escriptors competents. 

Per aconseguir aquest objectiu, s'apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen 

activitats de lectura i escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques que té l'alumnat en els diferents moments del seu aprenentatge i estan 

seqüenciades en funció d'aquests moments.  

El professorat de llengua catalana i castellana treballa coordinadament ja que hi ha un 

plantejament global del procés lector i escriptor. 

 

2.2.1.4. Activitats d’ús  

El professorat de llengua castellana preveu activitats d'ús d'aquesta llengua dins de l'aula i, 

també, utilitza suports comunicatius d'ús ( el bloc, materials audiovisuals, materials TAC ...)  amb 

la intenció d'atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.   

 

2.2.1.5. Alumnat nouvingut  
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El centre posa els mecanismes necessaris perquè l'alumnat que s'incorpora tardanament al 

sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l'ensenyament, les 

conegui per igual totes dues. Tot i així, en una primera fase, el centre posa els mecanismes per 

assegurar un nivell bàsic de la llengua catalana perquè és aquesta la llengua vehicular de 

l'ensenyament. Paral·lelament, s'inicia l'ensenyament de la llengua castellana i es té present el 

que l'alumnat ha après de català perquè pugui fer les transferències lingüístiques necessàries. 

Evidentment, si l'alumnat ja coneix la llengua castellana perquè ha estat escolaritzat en aquesta 

llengua, assisteix a classe de llengua castellana i ha de seguir el currículum amb total 

normalitat.  

 

2.3. Altres llengües 

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  

L'alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per tal 

d'esdevenir un usuari capaç de comunicar-se en un entorn plurilingüe.  

El nostre centre té com a primera llengua estrangera la llengua anglesa i fa, en aquesta 

llengua, totes les hores curriculars que marca el currículum.  

Pel que fa a l'aprenentatge d'una segona llengua estrangera, des de 1r d'ESO, alguns dels 

nostres alumnes s'inicien en l'aprenentatge de la llengua francesa.  

Així, a 1r d'ESO, una part de l’alumnat cursa la matèria optativa de Llengua francesa dins de la 

franja d’optatives. 

A 2n, 3r, 4t d’ESO i Batxillerat, es continua amb la matèria de llengua francesa dins de la franja 

d’optatives i, per tant, es garanteix l’aprenentatge de la llengua francesa en tots els cursos 

d’ESO i Batxillerat. 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum  

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de les etapes i 

estructura activitats d'aprenentatge que requereixen l'ús de la llengua estrangera. A més, 

s'ofereixen oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula i espais de 

comunicació/interacció per donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. És 

en aquesta línia, que es preveuen agrupaments de diversa tipologia i es fa una reflexió sobre el 

procés i el resultat final.  

El centre, a més, concreta anualment les mesures necessàries per tal d'assegurar una 

distribució coherent dels continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i donar resposta 

als diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. De tot plegat, se'n fa un seguiment amb la 

intenció de continuar millorant. 

 

2.3.1.1.2. Metodologia  

El centre i, en concret, el departament de llengües estrangeres, vetllen perquè l'enfocament 
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utilitzat en l'aprenentatge i l'ús de les llengües estrangeres inclogui activitats perquè l'alumnat 

adquireixi totes les habilitats lingüístiques i perquè l'alumnat progressi autònomament i 

continuï aprenent.  

Es posa especial atenció en la competència oral i es creen situacions d'ús perquè l'alumat 

pugui desenvolupar aquesta competència. Anualment, es fa un seguiment del procés i dels 

resultats.  

 

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua  

El centre i el departament de llengües estrangeres estableixen uns criteris de coherència i 

continuïtat metodològica per a la tria de materials didàctics i vetllen perquè tot l'alumnat puguin 

accedir a recursos addicionals variats que atenguin els diferents ritmes d'aprenentatge de 

l'alumnat. Periòdicament, es revisen els materials didàctics que es faran servir per al curs 

següent. 

 

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

El centre assegura la presència dels recursos TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua 

estrangera com a mitjà d'accés a material divers i en llengua nadiva.  

Aquest material ajuda el professorat a atendre els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat i 

és una eina per tal de diversificar diferents models d'aprenentatge. 

 

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

Les classes de llengua estrangera són un espai d'immersió en la llengua d'aprenentatge ja que 

aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d'ús real en aquesta llengua. Per tant, 

el professorat la utilitza sempre com a llengua habitual en les interaccions formals i informals 

amb l’alumnat i, a més, vetlla per establir un clima agradable en què l'alumnat se senti segur a 

l'hora d'usar-la. Sempre que és possible, el centre sol.licita un auxiliar de conversa en llengua 

anglesa i/o francesa. 

El departament de llengües estrangeres preveu la potenciació dels resultats del treball 

curricular fora de l’aula d’aprenentatge, mitjançant suports comunicatius d’ús com ara la 

pàgina web, el bloc, assistència a representacions teatrals en llengua estrangera, les estades 

en llengua anglesa, l’intercanvi amb centres de llengua francesa ... 

 

2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera  

De moment, al nostre centre no s'imparteix cap assignatura ni cap bloc de contingut curricular 

d'àrees no lingüístiques en la primera llengua estrangera.  

 

2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració  

El nostre centre no té prevista la realització de classes de llengües d'origen en horari 
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extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s'utilitzen per treballar la dimensió plurilingüe i 

intercultural del currículum.  

El nostre institut entén que, a partir de la valoració de les altres llengües i cultures, es valora, 

també, la llengua i cultura catalanes i es potencien actituds  positives cap a les persones 

que parlen llengües diferents a la nostra, les quals, a la vegada, se senten reconegudes.  

 

2.4. Organització i gestió 

2.4.1.1. Llengua del centre  

Els rètols, murals i decoració del centre són en català perquè aquesta és la llengua d'ús del 

centre. A més a més, el centre retola també en anglès i francès ja que es vol implementar l'ús 

d'aquestes llengües a nivell oral i escrit. 

 

2.4.1.2. Documents de centre  

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre amb especial atenció als 

continguts referents a les llengües. A més a més, fa un seguiment i una avaluació de les 

actuacions i les activitats derivades de les propostes de millora que sorgeixen en les revisions. 

Els documents, les propostes de millora, les actuacions i les activitats són conegudes per tot el 

professorat i per tota la comunitat educativa.   

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge  

En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d'utilització d'un 

llenguatge no sexista i el professorat és conscient que cal treballar amb l'alumnat per superar 

qualsevol estereotip i actitud que atempti contra les persones per motius de sexe i que, a més, 

puguin convertir-se en vehicle de segregació o desigualtat. 

 

2.4.1.4. Comunicació externa  

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions, empreses de 

pràctiques i, si és el cas, amb les empreses que contracta.  

També utilitza la llengua catalana amb les comunicacions i les notificacions adreçades a 

persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català.  

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies  

El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s'adrecin habitualment en 

català a les famílies de tot l'alumnat, tal com preveu l'article 20.2 de la Llei de Política 

Lingüística. 

 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal  

El centre té en compte que els professionals responsables de l'organització i realització 
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d'activitats d'educació no formal al centre (menjador escolar, aula d’estudi) s'adrecin 

habitualment en català a l'alumnat. Per a garantir-ho, el nostre centre té present espais de 

diàleg amb aquests professionals.  

 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars  

El centre educatiu preveu de manera efectiva que en l'organització i realització d'activitats 

extraescolars (Pla educatiu d'entorn, activitats organitzades per l'AMPA ...) se segueixin els 

mateixos criteris, pel que fa a l'ús de la llengua catalana, que s'han establert en aquest 

Projecte Lingüístic. Per tant, els responsables d'aquestes activitats s'adreçaran sempre en 

català a l'alumnat, tant en les situacions formals com en les menys formals. Per aconseguir-ho, 

es vetlla per establir un espai de diàleg amb les persones responsables d'aquestes activitats.  

 

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses  

Al centre educatiu, es vetlla perquè en la contractació d'activitats extraescolars (cases de 

colònies, transports ...) les empreses usin el català, sempre que aquestes empreses estiguin 

ubicades a Catalunya. 

 

 

2.4.1.7. Llengua i entorn  

El centre participa en el Pla educatiu d'entorn del barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida. Per 

tant, es treballa conjuntament amb les administracions públiques i amb altres entitats 

col·laboradores del Pla d’entorn per tal de garantir la continuïtat i la coherència educativa en 

temes com l'ús de la llengua catalana. 

 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques  

El nostre centre té en compte la diversitat lingüística de l'alumnat i l'aprofita per afavorir-ne 

l'autoestima i per enriquir el currículum i les activitats de centre.  

Tenint en compte això, s’organitzen diferents activitats sobre la diversitat lingüística i les 

llengües i la majoria del professorat s'hi implica.  

 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)   

El centre ha establert unes pautes d'ús lingüístic favorables a l'ús de la llengua catalana per a 

tots els membres de la comunitat educativa i, a més, garanteix que totes les activitats 

administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn siguin en català, tot i que es puguin 

arbitrar mesures de traducció en el període d'acollida de les famílies de l'alumnat nouvingut. 

 

2.4.3. Alumnat nouvingut  

En relació amb l'alumnat nouvingut, tot el personal del centre utilitza el català per adreçar-s'hi. A 
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més, es garanteix una atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua des d'un 

enfocament comunicatiu i amb una metodologia adequada que treballa les diferents habilitats 

lingüístiques. Evidentment, s'avalua el procés d'aprenentatge, la millora i els resultats i, si cal, 

es fan els canvis necessaris per tal que l'alumnat aprengui la llengua catalana en les millors 

condicions possibles. 

 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics  

El pla de formació de centre preveu activitats de formació al centre educatiu com a mesura 

professionalitzadora i com a element que doni cohesió al treball en equip dels docents.  

El centre ha fet una diagnosi de les seves necessitats de formació en relació amb els seus 

objectius de millora de centre. Per tant, té engegats projectes de formació en centre en relació a 

la potenciació de l’hàbit lector i la millora de la comprensió lectora i, també, en relació a 

l’implementació de noves metodologies d’aula (treball per projectes), ja que es volen incorporar 

nous mètodes de treball per tal de millorar el procés d’aprenentatge del nostre alumnat i el seu 

rendiment escolar. 

 

2.4.5.1. Coordinació nivells  

El centre organitza globalment la programació curricular de les àrees de llengües per tal de 

respondre a les necessitats de l'alumnat del centre. Per tant, hi ha coordinació en totes les 

etapes educatives per nivells i, també, amb els equips docents de les escoles de primària de les 

quals prové el nostre alumnat.  

Al nostre centre, s'han establert uns criteris d'avaluació comuns a totes les llengües, s'han 

establert uns mateixos mecanismes de seguiment per veure l'evolució de l'alumnat i s'ha 

distribuït el temari de les diferents matèries lingüístiques de manera que no es repeteixin uns 

mateixos continguts en totes les llengües. 

 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes  

El centre organitza l'ensenyament-aprenentatge de les estructures lingüístiques comunes evitant la 

repetició de continguts de llengua en les diferents àrees lingüístiques, establint la relació de 

diferents continguts entre les diferents llengües que coneix l'alumnat i atenent l'especificitat de 

continguts de cada llengua. Per aconseguir aquest objectiu, el professorat de les diferents llengües 

disposa d'espais de coordinació per planificar-se  les tasques i per fer-ne un seguiment. 

 

2.4.5.3. Projectes d’innovació  

El centre ha participat en un projecte d’innovació (PELE) que ha repercutit en l’ensenyament-

aprenentatge de la llengua anglesa i es planteja la possibilitat de tornar a participar-hi. 

Actualment, el centre participa en el Pla d’impuls per la lectura i en la formació de la Xarxa per 

competències.  
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2.4.6. Biblioteca escolar  

El centre entén la biblioteca escolar com un espai de recursos i un espai d'aprenentatge i suport 

al desenvolupament de les àrees curriculars i, per tant, s'hi ha de poder trobar tot tipus 

d'informació en diferents suports i ha d'estar a l'abast de tota la comunitat educativa.  

Actualment, el centre té un espai destinat a la biblioteca que s’ha posat en funcionament com a 

espai de lectura i d’estudi a les hores d’esbarjo i algunes tardes fora d’horari escolar. 

El  centre és conscient que cal posar en funcionament el fons de biblioteca que té per tal de 

donar resposta als seus potencials usuaris. A més,  cal incloure material en diferents formats de 

les diferents àrees curriculars i en totes les llengües curriculars. Si és possible, també s’inclouran 

materials en llengües no curriculars. 

 

 

2.4.6.1 Accés i ús de la informació  

Des de les diferents àrees del currículum, el centre planifica activitats que treballen la 

competència informacional de forma integrada en les activitats del currículum. Aquestes 

activitats estan dissenyades per afavorir l'adquisició d'habilitats i destreses que permetin al 

nostre alumnat cercar, localitzar, seleccionar i comunicar de forma efectiva la informació que se 

li demana.  

L'alumnat presenta la informació cercada en la llengua d'aprenentatge del centre. En el cas de 

l'àrea de llegua castellana i de llengües estrangeres, ho fa en aquestes llengües. 

 

2.4.6.2. Pla de lectura de centre  

El nostre centre està duent a terme el seu Pla de lectura de centre, atenent la diversitat 

sociolingüística del nostre alumnat i amb el vist-i-plau del Consell Escolar i la col·laboració de 

l'entorn.  

L'institut La Mitjana ha establert vint minuts diaris de lectura silenciosa a tots els grups-classe 

d’ESO per tal que l'alumnat tingui un espai propi per adquirir l'hàbit lector i pugui gaudir de la 

lectura de llibres adequats al seus gustos i a la seva edat. És per això, que el centre té a 

disposició de l'alumnat una selecció de llibres en llengua catalana i castellana que l'alumnat pot 

anar llegint en aquests vint minuts diaris. Els llibres que l’alumnat té a la seva disposició es 

troben en una caixa en cadascuna de les aules de tutoria. 

L’alumnat anota en una taula els llibres llegits i, voluntàriament, pot opinar de les lectures fetes 

en un document anomenat “Llibres dels llibres” que hi ha en cada caixa de lectura. També, de 

manera voluntària, pot participar en les sessions “Parlem de llibres”, que es fan al llarg del curs, 

en l’enregistrament de booktràilers, en la parada del Llibre Lliure, que s’organitza un cop al mes 

conjuntament amb l’ajuntament, i en l’elaboració de punts de llibre per recomanar lectures que 

els han agradat.   
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Des de les àrees lingüístiques, es col·labora amb el foment del gust per la lectura recomanant 

una sèrie de lectures optatives de les quals l’alumnat n’ha de lliurar una fitxa al professorat de 

l’àrea. Semblantment, s’estableixen espais de lectura en veu alta en les hores curriculars de 

llengua catalana i castellana i es fa, també, una lectura expressiva de poemes el “Dia Mundial 

de la Poesia” i de contes per la Diada de Sant Jordi. 

 A més a més, les àrees no lingüístiques s'han compromès a realitzar comprensions lectores 

relacionades amb la seva assignatura per tal de treballar diferents tipologies textuals i perquè 

l’alumnat adquireixi un bon nivell de comprensió lectora, independentment del tipus de text que 

se li presenti. 

 

2.4.7.1. Pàgina web del centre  

El centre té una pàgina web i un bloc que li permet la comunicació amb tota la comunitat 

educativa i, a més a més, ha establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Cal dir 

que en aquests recursos web, s'hi troba tota la informació que necessita l'alumnat i les famílies 

(informació sobre els estudis que es fan al centre, sortides, calendari d'exàmens, activitats 

extraescolars ...).  

La pàgina web, el bloc i altres entorns virtuals són en llengua catalana, tot i que hi són presents 

escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en les altres llengües curriculars. 

Semblantment, part del professorat disposa d'un bloc personal que va actualitzant per tal de 

comunicar-se amb alumnat.  

 

2.4.7.2. Revista  

El centre edita un butlletí mensual d’informació a tota la comunitat. Aquest butlletí és elaborat per 

la direcció del centre i es pot consultar a la pàgina web.  

Pel que fa a la llengua d'ús, hi ha un criteri clar d'ús de la llengua catalana, tot i que també hi són 

presents les altres llengües curriculars del centre quan es referencien activitats relacionades amb 

aquestes llengües.  

 

2.4.7.3. Exposicions  

El centre organitza exposicions relacionades amb el món de l'educació i amb el currículum per 

aprofundir el treball de les diferents àrees i per afavorir la cohesió social. A més, participa i visita 

exposicions organitzades per diferents entitats i institucions. 

 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  

El professorat creu que és profitós el treball en xarxa amb altres centres.   

 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat  

Els intercanvis (telemàtics i/o presencials), la col·laboració entre centres i les estades 
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lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de l'alumnat 

que els permet interaccionar en situacions d'ús real de la llengua. A més, és clar, d'afavorir la 

interrelació sociocultural i el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural d'altres 

indrets.  

Tenint en compte aquest plantejament, el centre organitza estades lingüístiques i intercanvis en 

llengua anglesa i francesa.   
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