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0. Introducció 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu Títol II Del règim lingüístic 

del sistema educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic del sistema 

educatiu i a l'article 14 determina que els centres públics i els centres privats 

sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un 

projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre 

Fonaments de dret 

• DECRET 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, 

transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya. 

• Ministeri d’Educació. Llei orgànica 2/200, de 3 de maig, d’educació. 

Madrid. BOE núm. 106 de 04/05/2006. Pàg. 17158. 

• Generalitat de Catalunya. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 

DOGC núm. 5422 de 16/07/2009. Pàg. 56589. 

• Generalitat de Catalunya. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius. Barcelona. DOGC núm. 5686 de 05/08/2010. Pàg. 61485. 

• Generalitat de Catalunya. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC 

núm. 5753 d’11/11/2010. Pàg. 82840. 

. DECRET 177/2013, de 4 de juny, el currículum del cicle formatiu de 

grau mitjà d’olis d’oliva i vins. 

.  DECRET 53/2013, de 22 de gener, el currículum del cicle formatiu de 

grau superior de vitivinicultura. 

. Màrqueting i publicitat BOE-A-2011-19436 

El Projecte Lingüístic de l’Escola d’Espiells, com a projecte plurilingüe i intercultural de 

centre, s’estructura en els àmbits pedagògics següents, d’acord amb la docència post-

obligatòria impartida al centre: 
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1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

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

llengües curriculars i d’itinerari vital, especialment centrat en la llegua anglesa. 

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

de les llengües a la realitat sociolingüística de l’escola globalment i individual, d’acord 

amb la realitat socioeconòmica i de mobilitat professional, sociocultural, sociolingüística 

i curricular, i el projecte social plurilingüe i multicultural de la Unió Europea 
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1. Anàlisi del context 

- Dades sociolingüístiques (dades del centre, IDESC AT i/o dades municipals) 

L’extracte de les dades lingüístiques dels alumnes  l’escola ens dona les següents 

dades: 

CURS 2015-16 2017-18 2018-19 

Alumnes escolaritzats 

a Catalunya 

130 139 129 

Alumnes escolaritats 

fora de Catalunya 

2 1 4 

 

- Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves neces sitats individuals vinculades als 

seus resultats acadèmic 

La llengua vehicular d’aprenentatge a l’escola és el català i els alumnes escolaritzats a 

Catalunya tenen prou competència en aquesta llengua per tal de realitzar l’aprenentatge. 

Els alumnes no escolaritzats a Catalunya de vegades tenen un dèficit de català i/o de 

castellà. 

Pel que fa a la llengua estrangera, que a l’escola s’ha adoptat com a llengua curricular 

l’anglès, d’acord el que queda reflectit als diferents currículums dels cicles formatius (. 

- Competència lingüística del professorat (acredita cions de coneixements de 

llengües) 

El professorat del centre té acreditat el C de català pel seu currículum d’aprenentatge i 

el professorat de llengües tenen acreditat el nivell B2 d’anglès o superior. 

- Places docents amb perfil professional (nombre i tipologia de les places amb 

perfil) 
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Perfils professionals  Competència lingüística  Nombre  de docents 

(curs 2018-19) 

Llicenciat o llicenciada, enginyer o 
enginyera, arquitecte o arquitecta, 
o el 
títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents 

C de català o equivalent 7 

Llicenciat o llicenciada, enginyer o 
enginyera, arquitecte o arquitecta, 
o el 
títol de grau corresponent o altres 

títols equivalents 

B2 d’anglès 2 

Diplomat o diplomada, enginyer 
tècnic o enginyera tècnica o 
arquitecte tècnic 
o arquitecta tècnica o el títol de 
grau corresponent o altres títols 
equivalents 

C de català o equivalent 3 

   

   

 

  



          Generalitat de Catalunya 
          Departament d'Agricultura,  
          Ramaderia, Pesca i Alimentació 
          Escola  Agrària de Viticultura i Enologia  
            Mercè Rossell i Domènech 
 

 

 
Nom Tipus Codi Versió Estat Data Pàgina 

Projecte Lingüístic de Centre 
(PLC) Document DOC_011_PLC 001 Redacció 26/11/2018 7 de 12 

 

2. Oferta de llengües estrangeres  
2.1. Llengües curriculars  
 

Cicle Formatiu  Llengua curricular  MP 

CFGM Olis d'oliva i vins Anglès MP13. Anglès tècnic  

CFGS Vitivinicultura Anglès Activitats a tots els Mòduls 

professionals 

CFGS Màrqueting i publicitat 
(enològic) 

Anglès MP11. Anglès  
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de l es llengües  
(Concreció dels Objectius generals) 
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les 
llengües  

(Concretar les actuacions que es duran a terme per assolir els objectius fixats)  
A tall d’exemple:  
- Impartició, a primer cicle d’ESO, de les ciències naturals en una altra llengua 
(increment del temps d’exposició)  
- Disseny i implementació d’un Pla de Lectura de Centre, reforç del paper de la 
biblioteca escolar i establiment d’una hora diària de lectura.  
- Desenvolupament d’un projecte transversal al segon cicle d’ESO en què participin 
professors de llengües i matèries.  
- Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües.  
- Incorporació d’exposicions orals en la programació de totes les matèries.  
- Establiment d’una reunió periòdica de caràcter pedagògic en què intervingui tot 
l’equip docent per treballar les competències lingüístiques  
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5. Recursos i accions complementaris  
 
5.1. Els recursos complementaris:  

(Cal especificar els recursos i suports addicionals de què preveu disposar el centre 
i la manera com els utilitzarà)  
A tall d’exemple:  
- Aula d’acollida  
- Auxiliar o assistents de conversa  
- Voluntariat  
- Suport lingüístic i social 
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5.2. Les accions complementàries:  
 

(Cal especificar la participació del centre en accions de col·laboració amb l’entorn i 
concretar-ne els objectius i actuacions previstes).  
A tall d’exemple:  
- Pla educatiu d’entorn  
-Projecte ERASMUS+, e-TWINNING o altres accions d’internacionalització de 
l’educació  
- Mobilitats i intercanvis amb altres centres  
- Participació en xarxes de cooperació educativa 
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6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn   
 

(Concretar les actuacions que es duran a terme per assolir els objectius establerts)  
A tall d’exemple:  
- Establiment d’un protocol de comunicació per a les reunions de pares i mares  
- Aprofitament del professorat visitant de llengües d’origen com a mediador amb 
les famílies d’alumnes nouvinguts  
- Criteris de continuïtat i coherència amb les activitats extraescolars...  
- ...  
      7. La formació i l’acreditació lingüística de l professorat  
 
(concretar les formacions de centre i en centre a les quals es consideri oportú de 
participar i facilitar l’acreditació dels coneixements lingüístics necessaris)  
A tall d’exemple:  
- Participació en programes d’innovació pedagògica Avancem o Impuls de la 
lectura  
- Participació en programes de formació com l’Araescric.  
- Participació en la xarxa de competències bàsiques  
- ... 


