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0. Introducció 

0.1. Presentació del document 

El PLC és un document de referència per a la vida del centre, però cal una actualització que s'ajusti a 

la nova realitat sociolingüística. Aquest Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’ha elaborat a partir de la 

revisió del projecte anterior elaborat durant el curs 2006-2007, el qual conté un ampli treball 

d’estudi i diagnòstic de les característiques lingüístiques del centre, que hem fet servir com a base 

del present document, tot i que hi hem incorporat la regulació de les diferents llengües impartides a 

l’Institut Rocagrossa i la realitat sociolingüística de l’alumnat a fi que sigui un projecte plurilingüe i 

intercultural. 

 

Així mateix, aquest Projecte Lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre i 

forma part del Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte el Pla d’Acollida, que comporta un 

seguit de mesures en relació amb l’alumnat nouvingut, i la cura per evitar l’ús sexista del llenguatge. 

Pel que fa a les llengües estrangeres, la llengua anglesa és la primera llengua estrangera en totes les 

etapes i cicles del nostre centre. La segona llengua estrangera del nostre institut és la llengua 

francesa. 

Aquest document pretén  la reflexió conjunta per part del claustre i del consell escolar, a fi que sigui 

un instrument que vinculi famílies, alumnat, professorat i personal no docent. 

L’elaboració del PLC s’ha dut sota la responsabilitat d’una comissió formada per l’equip directiu, caps 

de departaments, la Coordinació Lingüística i amb la col·laboració dels equips docents. 

L’equip directiu vetllarà per la distribució i difusió d’aquest document a fi que tota la comunitat 

educativa en tingui coneixement.  

Les dades relatives a les llengües que s’utilitzen per fer classes es presenten en aquest document  

tenint en compte el curs 2015/16. Cal tenir present que en els darrers anys s’ha mantingut aquesta 

distribució lingüística a les assignatures, o bé, ha variat ben poc.   

 

1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat  

Els usos lingüístics del nostre alumnat despresos del qüestionari en línia que van respondre un total 

de 229 alumnes d’ESO i Batxillerat són els següent: 

En relació amb la pregunta Quina llengua parles amb la teva mare? La resposta ha estat: 65.9% en 

castellà, 22.3% en altres llengües i 11.8% en català. 

En relació amb la pregunta Quina llengua parles amb el teu pare? La resposta ha estat: 66.7% en 

castellà, 23.2% en altres llengües i 10.1% en català. 

En relació amb la pregunta Quina llengua parles amb els amics? La resposta ha estat: 68.6% en 

castellà, 16.6% majoritàriament en castellà, 11.8% altres i castellà, 1.8% altres i català, 1.7% català i 

0% majoritàriament en català. 
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El centre garanteix al final de l'etapa la competència lingüística a nivell oral i escrit de les dues 

llengües oficials -català i castellà- i el coneixement almenys d'una llengua estrangera.  

 

1.2. Entorn 

L’Institut Rocagrossa es troba situat al barri del Molí de Lloret. Aquest barri està habitat 
principalment per immigrants i gent de classe mitjana/baixa amb modestos recursos econòmics. 
El gran creixement demogràfic que va experimentar Lloret és evident que no es deu al creixement 
natural de la població, sinó al component migratori que ha tingut des del 1976. 
 
Del total de població censada a Lloret l'any 2003 un 26,3% són nascuts fora de l'estat espanyol 
mentre que el 28,4% ho són de la resta de l'estat i un 45,3% són nascuts a Catalunya. 
El fet que Lloret de Mar sigui un municipi clarament abocat al turisme i que viu gràcies a aquest 
sector, fa que rebi una gran quantitat de població durant l'any, que no es registri en cap organisme 
municipal, però que sigui població que utilitza o viu en aquest territori. 
 
Les llengües presents al centre són la llengua catalana, la llengua castellana, el romanès, el francès, 
el rus, l'anglès, l'àrab, sarahule, panjabi, hindi... , però la llengua dominant entre els alumnes és el 
castellà. 
 
L’Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, dóna aquestes dades respecte de Lloret a l’any 2014, de 
les quals es desprèn que un 61% de les persones que hi resideixen són d’origen espanyol, mentre 
que un 39% provenen de la resta del món. 
 
 

         

 Nacionalitat  

Sexe Espanyola 
Resta 

UE 

Resta 

Europa 
Àfrica 

Amèrica 

del Nord i 

Central 

Amèrica

del Sud 

Àsia i 

Oceania 
Total 

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 

Homes 12.219 3.275 1.379 1.257 120 681 1.041 19.972 

Dones 11.620 3.037 1.697 651 180 820 647 18.652 

Total 23.839 6.312 3.076 1.908 300 
1.501 

 
1.688 38.624 
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2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge  

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El català és la llengua vehicular del centre. Això implica que és la llengua d’aprenentatge i de 

comunicació interna i externa, i també és la llengua de comunicació entre tots els membres de la 

comunitat educativa. Per tant, les activitats orals i escrites, el material didàctic, les activitats 

d'avaluació de les àrees, i les materies i mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català 

(excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera). 

Es podran emprar altres llengües del centre per impartir alguna assignatura amb prèvia petició 

argumentada a direcció. El professorat dels departament de llengua catalana i de llengua 

castellana s’ocuparan de l’assignatura Literatura universal, tenint en compte la disponibilitat 

d’hores, per períodes de dos anys. Aquests períodes de dos anys computen tant si l’assignatura de 

Literatura universal s’ha pogut impartir com no (manca d’alumnes). 

El català ha de ser utilitzat en la gran majoria de les activitats d’ensenyament i aprenentatge del 

nostre centre. Durant el curs 2015 s’ha impartit alguna assignatura en anglès com ara Educació Física 

a 1r de Batxillerat, Filosofia (una part important del currículum) de 1r de batxillerat  i Biologia a 4t;  

una assignatura quadrimestral que té per nom Competència lingüística que es fa en castellà a 1r i 2n 

d’ESO i a 3r es fa en anglès. Al cicle formatiu CAFEMN també imparteix unes hores del crèdit lliures 

en anglès. 

Es treballen les 4 llengües en les diverses optatives d’ESO. 

 

2.1.1.2. El català, eina de convivència 

El centre té consciència clara sobre la necessitat de l'ús del català en la comunicació quotidiana i 

existeix una dinàmica per afavorir les actuacions d'ús entre tota la comunitat educativa. En aquest 

sentit tot allò que es refereix a la comunicació interna o externa (comunicats del centre amb el 

professorat, alumnat, famílies i institucions locals o comarcals o supracomarcals) és realitzat 

exclusivament en català.  

Cal potenciar la comunicació a nivell oral en el llengua catalana  en el dia a dia, dins i fora de l’aula, 

per a aconseguir-ne un ús majoritari a fi d’afavorir la competència lingüística de l’alumnat. Fem 

especial menció a la important tasca dels docents en aquest àmbit d’actuació, que cal que millori 

substancialment. 

 

2.1.2.1. Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos, tant a l'àrea de llengua com a la resta 

d'àrees. En la majoria de casos es pren la variant dialectal de la zona com a punt de partida de 

l'ensenyament-aprenentatge, així mateix es treballen els diversos registres de la llengua, i el 

coneixement de la resta de variants geogràfiques. 
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2.1.2.2. Llengua escrita 

Se segueix l'enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre 

l'ensenyament de la lectura i l'escriptura que té en compte que és un procés complex. La majoria del 

professorat considera que l'ensenyament d'aquestes dues habilitats és responsabilitat del 

professorat de llengua. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius 

clars, estan lligats als temes que es treballen. S'estableixen mecanismes de revisió per millorar 

cadascuna de les dues habilitats. Cal corregir des del projecte lingüístic la tendència a 

responsabilitzar únicament al professorat de llengua del domini escrit de la llengua. En aquest sentit 

s’han establert les accions següents:  

 

Descomptar les errades ortogràfiques, de cohesió i coherència en els exàmens de qualsevol 

assignatura. En les capçaleres dels exàmens ja hi ha un apartat destinat a registrar el nombre 

d’errades o la nota d’aquest apartat.  

Com a màxim es descomptarà un punt en tots els nivells de secundària, batxillerat i cicles. Aquest 

descompte pot ser superior si així el professor ho creu oportú.  

El professorat ha d’informar dels criteris d’avaluació i penalització a l’alumnat. 

Incloure exercicis de redacció en el exàmens de totes les matèries. En relació amb aquest punt el 

departament de 

matemàtiques, per la singularitat del seu contingut,  es compromet a incloure exercicis de redacció 

en una part significativa d’exàmens que prepari. 

 

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és compartit per la 

majoria del professorat. Es planifiquen activitats només des de l'àrea de llengua. S'utilitza la llengua 

oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l'altra habilitat. Es 

planifiquen a tots els nivells activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 

inherent: lectura, expressió d’idees i opinió, ... 

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 

El professorat de totes les àrees és partícip del nivell d’expressió i comprensió oral que els alumnes 

assoleixin en català concretats en els criteris del PLC. Totes les assignatures empren el català tret 

d’aquelles que ja hem indicat anteriorment.   

S’apliquen metodologies que estimulen l'expressió oral amb suports didàctics en català.  

Cal fer el seguiment cada curs per avaluar l’ús de les llengües entre docents i alumnat; es preveuen 

qüestionaris i enquestes anuals per fer-ne el seguiment i avaluació cada curs. 
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2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Les programacions i 

els criteris d'avaluació són fixats pels departaments corresponents.  Es disposa de la carpeta de 

l’estudiant (situada als arxivadors de la sala de professors) i la fitxa de l’estudiant al drive (ESO)  per 

fer el traspàs d'un curs a un altre. Hi ha coordinació amb els centres de primària dels quals rebem 

alumnes. Aquesta coordinació consisteix a fer un traspàs d'informació sobre l'alumnat. Les reunions 

de coordinació de nivell estan planificades d'una manera sistemàtica. El professorat s'organitza en 

equips docents per cursos on es tracten aspectes metodològics i disciplinaris més enllà de l'estricta 

informació.  

 

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

Hi ha un Pla d'acollida (entès com el conjunt d'actuacions i mesures organitzatives i curriculars que 

un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut), on es recullen i 

se sistematitzen les actuacions que s'han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l'alumnat 

nouvingut. 

S'han establert mecanismes d'avaluació del compliment dels objectius del pla i per actualitzar-lo en 

funció dels canvis que es puguin produir en el centre. Pel que fa a l'aprenentatge inicial de la llengua, 

hi ha mecanismes de coordinació que permeten aplicar metodologies de català com a segona 

llengua.  

Els professionals de l’Aula d’acollida poden assessorar els docents i facilitar materials sempre que el 

professorat interessat ho sol·liciti. 

1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Passa un màxim de 12 hores a l’aula d’acollida on comença el primer contacte amb la llengua 

catalana. La resta d’hores es forma a l’aula ordinària. 

 

2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

Es té en compte la diferència entre l'alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el que en 

desconeix només una, com un dels criteris que ha de guiar l'organització del currículum personalitzat 

de l'alumnat. En qualsevol cas, s'utilitza la proximitat de la llengua catalana i castellana per facilitar 

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

l'alumnat nouvingut. 

 

2.1.2.7. Atenció de la diversitat 

El centre, amb l'assessorament dels serveis educatius, ha definit els mecanismes organitzatius, 

curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l'alumnat, d'acord amb les orientacions del 

Departament d'Educació. En general, aquests mecanismes s'apliquen i existeixen espais de reflexió 

(equips docents, claustre) per adequar-los a la realitat canviant del centre. Disposem d’un Pla 

d’Atenció a la diversitat. 
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2.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i l'avaluació en la potenciació de 

l'ús del català. En fa un seguiment, avaluant-ne el progrés i esmerçant-hi els recursos disponibles. 

Amb tot, aquesta incentivació, seguiment i avaluació haurien de ser assumits per la totalitat del 

professorat. 

A 4t d’ESO i batxillerat s’ofereix la possibilitat de fer parelles lingüístiques en català. Durant el curs 

2014/15 es van atendre uns 100 alumnes que van fer 25 sessions de 20 minuts de durada. 

 

2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

S'aplica l'avaluació com una part del procés d'ensenyament aprenentatge que, en part, ha de servir 

per responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. Hi ha indicadors i mecanismes de 

seguiment, que inclouen l'ús de la llengua, per coordinar l'aplicació dels criteris d'avaluació al llarg 

dels cursos que a més són elements de reflexió per prendre decisions en relació amb l'organització 

del currículum i els enfocaments metodològics. S'avaluen les competències relacionades amb la 

dimensió comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per 

tasques, fent incidència en tot el procés d'ensenyament aprenentatge. 

 

L’avaluació externa que es fa des del Departament d’Educació també és un bon indicador per a 

l’avaluació. A continuació hi ha els resultats de les proves externes del curs 2014/15. 
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Podem veure que en competència lingüística en anglès i castellà el centre està en el nivell mitjà-alt, 

mentre que en competència lingüística en català el centre està en la franja alta del nivell mitjà baix. 

 

2.1.2.10. Materials didàctics 

S'apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos com tots aquells 

recursos que poden servir per crear situacions d'aprenentatge. S’ha de procurar que siguin en català. 

Sempre que sigui possible la bibliografia, webgrafia i qualsevol tipus de material a emprar per les 

activitats del centre  serà preferiblement en català. 

 

2.1.3.1. Informació multimèdia 

S'apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos com tots aquells 

recursos que poden servir per crear situacions d'aprenentatge. Sempre que existeix s’ha d’emprar la 

versió catalana. 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió plurilingüe i 

intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context 

multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de llengua, una part de l’equip docent, tot 

i compartir l’objectiu, mostra dificultats per demanar a l’alumne que s’expressi en català.  Es promou 

l’ús de la llengua catalana entre docents i alumnes, tant en interaccions formals com informals, a 

partir de xerrades i recordatoris en claustres. 

 

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

Es valora el bagatge lingüisticocultural de l'alumnat i, sovint, es fa protagonista en una activitat de 

desenvolupament del currículum l'alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent al 

català o al castellà.  
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2.1.3.4. Català i llengües d’origen 

El professorat disposa d'informació sobre les diverses llengües familiars presents a l'aula per fer-ne 

ús, valorar-les i tenir-les en compte. Però la interdependència lingüística i l'assoliment de les 

competències comunes només es tenen en compte des de les àrees de llengua. 

 

2.2. La llengua castellana 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

Es té en compte la realitat sociolingüística de l'alumnat i es busquen els materials adequats a la 

realitat del centre i a la realitat individual de cada alumne. Hi ha continuïtat i coherència 

metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà, caldria revisar periòdicament la 

coordinació entre ambdós departaments: es té clar que l'objectiu final és que l'alumnat tingui el 

mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana i s'aconsegueix tot i que els indicadors de 

les proves externes demostren més competència en castellà, fet, per altra banda natural, si el 

castellà és la llengua familiar en la majoria de casos i és a la vegada la llengua de relació entre 

l’alumnat. 

2.2.1.2. Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es treballen les diverses modalitats de 

textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...).  

 

2.2.1.3. Llengua escrita 

Se segueix l'enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre 

l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen 

uns objectius clars que es comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen mecanismes de revisió per 

millorar cadascuna de les dues habilitats.  Cal tenir present els resultats de les proves externes i 

posar-hi mesures correctores des de cada departament. 

 

2.2.1.4. Activitats d’ús 

El centre ha previst activitats d'ús de la llengua catalana i castellana per reforçar-ne el procés 

d'ensenyament/aprenentatge: revista, teatre, lectura de poemes, xerrades, participació en 

concursos… 

 

2.2.1.5. Alumnat nouvingut 

Les matèries instrumentals, si l’organització del centre ho permet,  disposen de dos professors a 

l’aula durant 1 hora a la setmana, que poden ajudar alumnes nouvinguts amb pocs coneixements de 

castellà.  Els departaments decideixen com distribuir aquestes hores; poden disposar-ne una per 

grup-classe o bé tres en un mateix grup-classe a fi d’atendre millor les necessitats lingüístiques de 

l’alumnat. 
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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, coneix, com a mínim, una llengua estrangera (anglès) per tal 

d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 

plurilingüe i pluricultural. 

El centre ofereix francès com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO fins al Batxillerat. 

Aquesta optativa serà impartida com a optativa anual i el centre fomentarà les sortides culturals a 

França, així com els projectes-intercanvis entre els nostres estudiants de francès  i estudiants de 

castellà i/o català del país veí. 

Aquests projectes formen part de les accions de millora en competència lingüística i està previst en 

el Projecte Lingüístic del  nostre centre, en concordança amb els programes de mobilitat entre 

estudiants de la Comunitat Europea. 

El centre ofereix també una optativa a 4t d’ESO en llengua francesa orientada al sector del turisme, 

l’hostaleria i la restauració destinada a tots aquells alumnes que tenen intenció d’incorporar-se al 

món laboral, en coherència amb el context sociocultural de la vila i la seva projecció turística. 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir d'activitats d'aprenentatge que 

són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen a un producte final, 

requereixen l'ús de la llengua estrangera i tenen una estructura seqüencial de construcció del 

coneixement, i es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) i es fa una 

reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre concreta anualment les mesures que es prenen 

per assegurar: una distribució coherent de continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i 

com es dóna resposta als diferents estils d'aprenentatge. 

 

2.3.1.1.2. Metodologia 

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament competencial implica 

la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos 

i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que 

implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada 

situació.  

El centre fomentarà l’ús de la llengua en contextos reals (viatges a països de llengua anglesa, 

intercanvis d’alumnes, rebudes d’estudiants europeus…). 

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

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent 

segons les necessitats de l'alumnat. Es preveuen materials que serveixin per a l'atenció a la 

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

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de 

l'alumnat i n'explora noves possibilitats. 

 

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

Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la potenciació de la llengua 

estrangera en les interaccions tant formals com informals, així com la projecció dels resultats del 

treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge. 

 

2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en la 

primera llengua estrangera al llarg de l'ESO, Batxillerat i del CFGM i en justifica la selecció. En la 

programació d'aquesta opció, s'utilitza la metodologia pròpia de l'àrea i s'inclou suport lingüístic per 

tal de facilitar la compleció de les tasques i assegurar l'aprenentatge dels continguts. Es vetlla perquè 

qui s’encarrega de l'experiència tingui la competència lingüística necessària i la formació 

metodològica de l'àrea. Per exemple es fa l’Educació Física de 1r de Batxillerat i gran part del 

currículum de Filosofia a 1r de batxillerat, la Biologia a 4t d’ESO i una unitat didàctica del crèdit lliure 

al CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. 

 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

El centre promou que els alumnes amb més bon nivell d’anglès obtinguin beques per estudiar 

batxillerat en països de parla anglesa i que a l’estiu puguin fer estades també en països de parla 

anglesa. El centre vetlla perquè l’alumnat pugui fer els exàmens de Cambridge sense haver de sortir 

de la localitat. Està en procés de constituir-se com a centre examinador.  

 

2.3.2.1. Occità, llengua oficial de Catalunya 

El centre no s’ha plantejat potenciar el coneixement de la cultura i llengua occitana com a matèria 

optativa. A l’assignatura de llengua i literatura catalana s’hi fa menció sempre que es parla de poesia 

trobadoresca i sempre que es parla de diversitat lingüística a Catalunya, Europa i el món. 

 

2.3.2.2. Llengües oficials a l’Estat 

El centre no s’ha plantejat potenciar el coneixement d'altres llengües i cultures de l'estat com a 

matèria optativa. A l’assignatura de llengua castellana s’hi fa menció sempre que es parla de 

diversitat lingüística a Espanya. 

 

2.3.3 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

Quan es parla de diversitat lingüística es fa evident la realitat lingüística de la classe. També se n’ha 

fet difusió a través de la revista del centre. 
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2.4. Organització i gestió 

2.4.1.1. Llengua del centre 

El centre educatiu té un criteri lingüístic favorable a l’ús del català en els rètols, els cartells i la 

decoració general del centre.  El català ha de ser la llengua de comunicació. 

 

2.4.1.2. Documents de centre 

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre. Els documents de centre han de 

ser escrits en català. 

 

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 ni androcèntric. En general, es treballa transversalment a les àrees del 

currículum. 

 

2.4.1.4. Comunicació externa 

El centre ha de fer  la documentació en català. 

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies 

La tramesa d’informació escrita ha de ser en català. Els professionals del centre s'han d’adreçar 

habitualment en català a les famílies de l'alumnat. Si la família manifesta dificultats de comprensió, 

cal emprar una llengua que faciliti la comunicació. 

 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

Quan hi ha relació cal demanar que la llengua de contacte dels seus professionals amb l’alumnat 

sigui el català. 

 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

El centre ha de vetllar que en les activitats extraescolars que organitza el català sigui la llengua que 

empra el professional a fi de potenciar-ne l’ús amb l’alumnat. 

 

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Al centre educatiu s'ha acordat vetllar perquè en la contractació d'activitats extraescolars les 

empreses usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica. 

 

 



     Projecte Lingüístic de Centre. Juliol 2016 

15 

2.4.1.7. Llengua i entorn 

El centre participa del Pla educatiu d'entorn i té una estreta relació amb l’Ajuntament de la vila. 

 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 

La diversitat lingüística, la interculturalitat i la resolució de conflictes  es treballen habitualment a 

tutoria i assignatures com Mediació i Cultura i valors ètics i els té en compte la major part del 

professorat en les seves activitats docents. 

 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

En les reunions de grups de pares i mares la llengua emprada pels tutors i equip directiu ha de ser el 

català. En les entrevistes individuals amb les famílies els docents empren castellà, francès o anglès 

per parlar-hi sempre que és necessari. 

L’Ajuntament posa a disposició del centre un servei de mediació cultural i lingüística que poden 

ajudar en la comunicació amb les famílies que no comprenen les llengües oficials. 

 

2.4.3. Alumnat nouvingut 

Tot el personal docent i no docent s'ha d’adreçar en català a l'alumnat nouvingut. El centre garanteix 

l'atenció individualitzada i té en compte un enfocament comunicatiu en l'aprenentatge del català 

com a segona llengua. 

 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El centre facilita que el professorat pugui fer classes d’ensenyament no reglat d’anglès.  

  

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

La coordinació dels diferents cursos es fa als departaments corresponents. 

 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

L'acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els 

professors de l'àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar 

repetició de continguts, evitar l'anticipació d'aprenentatge i atendre l'especificitat dels continguts. El 

centre pren la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes a partir de la coordinació 

dels departaments afectats. 

 

2.4.5.3. Projectes d’innovació 

El centre no participa en cap projecte d’innovació. 
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2.4.6. Biblioteca escolar 

Pel que fa a la llengua dels documents, els documents estan escrits majoritàriament en català, i es 

disposa d’un volum considerables d’obres en castellà i d’una quantitat menor de llibres en francès, 

anglès i d’altres llengües.  

 

2.4.6.1 Accés i ús de la informació 

Cal indicar als alumnes que la recerca i ús de la informació s’ha de fer en la llengua de l’assignatura 

prioritàriament, sense que això impliqui descartar les millors fonts d’informació en altres llengües. 

 

2.4.6.2 Pla de lectura 

El centre disposa de PLEC. 

 

2.4.7.1 Pàgina Web del centre 

La pàgina Web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s’ha establert els 

mecanismes per actualitzar-la. Hi ha d’haver un ús majoritari del català, fet que no impedeix que hi 

apareguin notícies en castellà, francès i anglès vinculades a aquestes matèries. 

 

2.4.7.2 Revista 

La revista del centre té per nom Atzavara. És un recurs compartit i usat per tota la comunitat 

educativa i s’ha establert els mecanismes per facilitar-ne la participació. Reflecteix les activitats que 

s’organitzen a l’institut. Se'n fa un publicació anual impresa i una versió digital. 

 

2.4.7.3 Exposicions 

Esporàdicament se n’organitzen i han de ser principalment en català. 

 

2.4.8 Xarxes de comunitats virtuals 

El centre té un grup de facebook per difondre informació de les activitat del centre  a l’alumnat i a 

les famílies que en formen part. Tota la informació que s’hi penja des del centre ha de ser 

majoritàriament en català. 

 

2.4.9 Intercanvis i mobilitat 

Des del Departament de llengües estrangeres organitzen el projecte de recerca de 4t a Londres o a 

algun lloc de parla anglesa per afavorir el contacte real en un context lingüístic anglès. 

Des del mateix departament quan hi ha l’ocasió organitzen intercanvis amb França per a la difusió de 

la llengua francesa. 
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2.4.10 Dimensió internacional del centre educatiu 

El centre no participa en projectes europeus o internacionals. 

 

 

 


