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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

0. INTRODUCCIÓ 
 

El projecte lingüístic de centre de l’Institut Pompeu Fabra considera la llengua des d’un 
punt de vista global (Figura 1), entesa com a forma de transmetre i rebre qualsevol tipus 
d’informació o dades. Per aquest motiu s’engloben les llengües modernes (anglès, 
francès, castellà i català) juntament amb les llengües clàssiques (llatí i grec) i els 
llenguatges de programació actuals. 

 

Figura 1. Visió global de les llengües en el projecte lingüístic de l’Institut Pompeu 
Fabra 

(Cal afegir per al curs 2018-2019 Alemany 2ª llengua estrangera i àrab curricular i 
projecte LACM: Llengua àrab i cultura marroquina) 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

En aquest apartat es tracta de valorar quina és la realitat sociolingüística del centre. Per 
poder-ho fer seria útil recórrer al resultat d’enquestes, al seguiment dels recursos 
disponibles en el centre, o al registre de les pràctiques clarament observables i 
constatades.  

1.1. LLENGUA DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL CENTRE 

a) Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials 

Tots els llibres de text, tret dels de llengua i literatura castellanes i d’idiomes,  són en 
català. La resta de material docent lliurat a l’alumnat és, majoritàriament, també en 
llengua catalana. La major part del professorat fa les classes i les tutories amb alumnes 
en llengua catalana. 

b) Llengua de les activitats extraescolars i complementàries 

Totes les activitats extraescolars, dins i fora de l’institut, i la major part dels tallers 
organitzats pel centre es fan en llengua catalana. 

c) Llengua de la vida orgànica del centre 
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La llengua vehicular del centre és el català. A més, tota la documentació elaborada 
internament és en llengua catalana; les reunions dels diversos àmbits (tutoria, equips 
docents, departaments, claustre, consell escolar, etc..) són en català. En el contacte amb 
les famílies –excepte la documentació que només és en català- el professorat acostuma a 
adaptar-se a la llengua de la família. També les reunions de l’AMPA i altres comissions 
es fan normalment en llengua catalana. 

d)  Llengua de projecció del centre 

La llengua de les activitats relacionades amb la difusió externa i promoció del centre és 
el català: oferta educativa, documentació, pàgina web, tríptics informatius, revista, 
dossiers, etc.. 

1.2. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 

- Assegurar que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus 
àmbits, tant a nivell oral com escrit. 

- Assegurar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització 
de la llengua catalana al centre. 

- Incrementar l’existència d’actituds positives envers l’ús i el coneixement de la llengua 
i  la cultura catalanes. 

- Continuar promovent la participació de tota la comunitat educativa en activitats 
(festes, tradicions, costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura 
catalana. 

- Planificar activitats que garanteixin i promoguin el coneixement de la llengua i la 
cultura catalanes per part de tota la comunitat educativa. 

- Potenciar l´ús de la llengua anglesa en matèries no lingüística d’acord amb el 
Programa Integrat de Llengües Estrangeres. 

- Aprendre llenguatges de programació com la llengua necessària per comunicar-se i 
crear amb dispositius electrònics. 

- Conèixer les llengües clàssiques llatí i grec per entendre la nostra cultura. 

2.- DESPLEGAMENT, PER ÀMBITS, DEL PLC, AMB OBJECTIUS I 
REFERÈNCIES 

Aquí desplegarem el que s’ha exposat fins ara aplicat a cadascun dels àmbits del PLC. 
Hi inclourem una descripció de l’àmbit, la relació dels objectius, en una taula amb les 
persones responsables, i els referents normatius i documentals que els corresponen. 

També elaborarem una proposta de mecanismes d’avaluació i actualització del PLC. 

2.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 
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2.1.1. Tractament de llengües: les llengües i el currículum 

El català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge 
del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 
del centre, i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques que s’hi 
realitzen. 

El català, a més de llengua vehicular i de treball habitual, també és objecte 
d’ensenyament i aprenentatge en el centre, i és el referent pel que fa als continguts 
lingüístics i literaris comuns de les matèries de llengua. 

El castellà, les llengües estrangeres, les llengües clàssiques i els llenguatges de 
programació són també objecte d’ensenyament i aprenentatge en el centre. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Assegurar l’ús del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge del centre.- Garantir que la llengua 
catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, 
faci les funcions de vehicle d’expressió quotidiana  i 
esdevingui la llengua usual del centre. 
- Vetllar perquè els prejudicis lingüístics quedin fora del 
currículum transversal del centre. 
- Valorar la llengua catalana com a element d’integració 
i cohesió de les persones que intervenen en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge. 

Equip directiu 
v 

Claustre de professorat 

- Fer que el català sigui la llengua dels continguts 
lingüístics comuns.- Aconseguir que els criteris generals 
per a les adaptacions del procés d’ensenyament de les 
llengües sigui adequat a la realitat sociolingüística del 
centre. 

Departaments de Llengües 
v 

Equip directiu, d’acord amb 
el Claustre de professorat 

- Assolir que la llengua castellana sigui objecte 
d’aprenentatge com a font d’informació i vehicle 
d’expressió en la matèria de llengua castellana i 
literatura. 

Departament de llengua 
castellana i literatura 

v 
Equip directiu 

- Assolir que les llengües estrangeres tinguin tractament 
didàctic de segona llengua i siguin objecte 
d’aprenentatge com a font d’informació i vehicle 
d’expressió en la matèria de llengua estrangera i que la 
llengua de referència sigui la catalana.	 - Potenciar l´ús 
de la llengua anglesa en matèries no lingüística d’acord 
amb el Programa Integrat de Llengües Estrangeres. 

Departament de Llengües 
estrangeres 

i 
Programa Integrat de 
llengües estrangeres 

- Aprendre llenguatges de programació com la llengua 
necessària per comunicar-se i crear amb dispositius 
electrònics 

Departament de Tecnologia 

- Conèixer les llengües clàssiques llatí i grec per entendre 
la nostra cultura. 

Departament de Llengües 
Clàssiques 

2.1.2. L’alumnat amb necessitats educatives especials 
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En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua 
adreçades a aquest alumnat s’hi prioritzarà els aspectes més comunicatius i funcionals, 
sense insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical i de sistematització de 
continguts. 

La llengua catalana serà vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i 
aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives especials, tenint en compte la seva 
consideració d’ eina d’integració i cohesió del centre. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Prioritzar als aspectes comunicatius i funcionals de la 
llengua. 
- Establir criteris de gradació en la incorporació del 
castellà i de les llengües estrangeres en el currículum 
d’aquest alumnat. 
- Mantenir el català com a llengua de recuperació o 
ajuda per a tots aquests alumnes mitjançant les 
metodologies i recursos adients. 

Departaments de Llengües 

- Aconseguir que tot el professorat i els altres adults que 
actuen al centre es dirigeixin sempre en català a aquests 
alumnes per tal de facilitar-ne la integració i com a 
senyal de no discriminació. 

Claustre de professorat 
v 

Altres professionals del 
centre 

2.1.3. L’alumnat nouvingut 

El centre elaborarà les adaptacions curriculars necessàries de l’alumnat procedent de 
fora del sistema educatiu de Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració 
sigui el més satisfactori i breu possible. 

Les primeres actuacions en aquest procés d’adaptació aniran adreçades a l’adquisició 
d’una competència lingüística en català que li permeti integrar-se a les activitats del 
centre sense problemes. 

El centre establirà un sistema d’incorporació gradual als aprenentatges lingüístics de 
l’alumnat nouvingut, a partir de les següents tipologies: alumnat d’origen 
castellanoparlant i no castellanoparlant. 

L’alumnat nouvingut s’incorporarà a l’Aula d’Acollida i hi restarà fins que ho determini 
l’Equip docent corresponent. 

L’alumnat d’origen castellanoparlant podrà assistir  a les classes de castellà a l’aula 
ordinària, però es donarà prioritat a l’assistència a l’Aula d’Acollida sobretot durant els 
primers mesos.  L’alumnat d’origen no castellanoparlant, romànic o no romànic, quan 
hagi assolit el nivell llindar de llengua catalana i pugui incorporar-se a l’aula ordinària 
plenament, iniciarà l’estudi del castellà, amb tractament de segona llengua, per a la qual 
cosa caldrà,  fer-li l’adaptació curricular adequada. 
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DADES DE L’AULA D’ACOLLIDA DEL CURS  
L’Aula d’Acollida atent al llarg del curs alumnes de nova incorporació al sistema 
educatiu català. D’aquests, alguns tenen com a llengua familiar el castellà (alumnat de 
l’Estat Espanyol, Argentina, Colòmbia, Uruguai, Perú, República Dominicana, Bolívia, 
Hondures), altres l’àrab, el xinès, l’urdú (Pakistan) i 1 el romanès. 

A l’Aula d’Acollida hi han impartit classe dos professors, amb diferents dedicacions 
horàries, amb un total de 36 hores setmanals de mitjana al llarg de tot el curs, 
distribuïdes entre el primer i el segon cicle de l’ESO. A l’alumnat se’ls ha assignat una 
forquilla d’hores entre les 5 i les 18 setmanals, d’acord amb les seves necessitats i 
interessos i el grau de coneixement de la llengua. En alguns casos s’ha treballat 
especialment la llengua oral.  El professorat de l’Aula d’Acollida ha tingut en el seu 
horari quatre hores per a reunions de cicle i tutoria i el Coordinador LIC dues hores per 
a les tasques pròpies de la coordinació. L’Aula d’Acollida també té una tutora que 
dedica la seva atenció preferent al primer cicle de l’ESO. Tres professors han assistit al 
llarg del curs a activitats de formació organitzades pel Departament. 

A part de l’Aula d’Acollida, el centre també ha ofert crèdits variables de reforç de 
llengua a  l’ESO. També s’han fet algunes atencions individualitzades. 

El Projecte Curricular de l’Institut Pompeu Fabra contempla l’acollida de l’alumnat 
nouvingut de la següent forma: 

1.    L’alumnat que s’incorpori al sistema educatiu català provinent d’altres sistemes, 
llengües o cultures serà acollit, en un primer període, a un grup anomenat Aula 
d’Acollida. 
2.    La distribució dels alumnes a l’Aula d’Acollida es podrà fer en funció del nivell 
d’ESO en el qual estiguin matriculats. 

 
3.    L’Aula d’Acollida tindrà assignada un professor tutor o tutora. 
4.    L’Aula d’Acollida estarà coordinada pel Coordinador LIC del centre i pel professor 
tutor o tutora de l’Aula d’Acollida. 

5. Quan un alumne assignat a l’Aula d’Acollida s’incorpori al centre serà acollit en 
primera instància pel coordinador LIC per tal que l’informi de l’horari, del 
funcionament del centre, de la normativa, dels espais, etc. 
6.    El professorat de l’Aula d’Acollida haurà de proposar proves de nivell de les 
matèries instrumentals i d’anglès als alumnes incorporats a l’aula. 
7.    L’Aula d’Acollida haurà de proporcionar els mitjans per tal que els alumnes que hi 
estiguin assignats assoleixin en el mínim temps possible un nivell d’usuari bàsic de la 
llengua que els permeti la incorporació amb garanties a l’aula ordinària. 
8.    Els alumnes compartiran una part del seu horari setmanal amb el del grup classe en 
el qual estiguin adscrits. Es procurarà que aquest alumnat comparteixi amb la resta del 
grup matèries d’Educació Física, Educació Visual i Plàstica, Crèdits Variables i, en el 
cas de l’alumnat hispanoparlant, Llengua Castellana. 

Pel que fa a l’avaluació s’hi contemplen els següents aspectes: 
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• El professorat de l’Aula d’Acollida serà responsable de les matèries que 

comparteixin majoritàriament l’horari de l’Aula d’Acollida. 
• En determinades matèries, aquesta avaluació s’haurà de fer conjuntament entre 

el professorat de l’Aula d’Acollida i el professorat de l’aula ordinària, atenent 
les propostes de la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

• Si un alumne/a fa dues hores setmanals de la matèria en el seu grup classe, 
l’avaluació anirà a càrrec del professorat de la matèria. Per fer aquesta avaluació, 
el professorat haurà de proposar, si de cas, proves convenientment adaptades i 
ponderades. Aquestes proves podran ser passades tant en l’horari del grup classe 
com en el de l’Aula d’Acollida. 

Pel que fa a l’idioma estranger del centre, si l’alumne ja l’ha estudiat al seu país 
d’origen, caldrà que el segueixi a l’aula ordinària des del moment de la seva 
incorporació al centre, mentre que aquells que no l’hagin estudiat mai, caldrà esperar 
que surtin de l’Aula d’Acollida/agrupament específic i se’ls faci una adaptació 
adequada al seu nivell d’idioma. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Proporcionar els mitjans necessaris (Aula d’Acollida, 
aula oberta, autoaprenentatge, atenció individualitzada, 
tutoria entre iguals…) per assegurar una bona integració 
de l’alumnat nouvingut en qualsevol dels nivells educatius 
del centre. 
- Incorporar l’alumnat nouvingut al curs que li 
correspongui. 
- Informar les famílies nouvingudes de la situació 
lingüística de l’escola i de l’entorn. 

Equip directiu 

- Garantir l’aprenentatge de la llengua catalana als 
alumnes nouvinguts. 
- Assegurar l’adequació del currículum, dels materials 
escolars i de l’avaluació per a facilitar l’aprenentatge de 
la llengua als alumnes nouvinguts. 
- Introduir i consolidar l’ús de la llengua catalana des del 
moment de la incorporació de l’alumne/a al centre. 
- Promoure l’assistència del professorat a cursos i 
seminaris a fi d’adquirir la formació metodològica 
adequada per atendre aquests alumnat. 

Equip directiu 
v 

Tutoria d’Aula d’Acollida 
v 

Departament de Llengua 
Catalana 

- Introduir quan calgui acadèmicament el castellà una 
vegada l’alumne/a hagi assolit el domini bàsic del català 
com a llengua vehicular i de comunicació. 

Departament de Llengua 
castellana 

- Introduir acadèmicament la tercera llengua d’escola 
(llengües estrangeres) –sempre que sigui possible- a partir 
que l’alumne/a tingui un domini suficient de la  llengua 
catalana i un domini bàsic de la llengua castellana. 

Departament de Llengües 
estrangeres 

- Assegurar que tot el professorat i els altres adults que 
actuen al centre es dirigeixin sempre en català als alumnes 
nouvinguts, així com ho fan amb tots els altres alumnes, a 
fi de facilitar-ne la integració i com a senyal de no 

Equip directiu 
v 

Claustre de professorat 
v 
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discriminació. Altres professionals del 

centre. 

2.2 ÀMBIT ORGANITZATIU, DE GOVERN I INSTITUCIONAL 

2.2.1. Organització del centre pel tractament de la llengua catalana 

El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot 
l’alumnat, en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi 
assolit el domini funcional efectiu o d’usuari experimentat de la llengua catalana (nivell 
C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que li permet relacionar-se 
sense problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o 
escrita. Aquesta exigència de domini de la llengua catalana, doncs, esdevé requisit 
perquè l’alumnat ordinari pugui graduar-se en qualsevol dels estudis que s’hi 
imparteixen. 
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al 
sistema educatiu de Catalunya, el centre elaborarà les adequacions curriculars que 
siguin necessàries perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons les 
seves capacitats i possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari 
d’aprenentatges de la resta d’alumnat. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Assegurar que tot l’alumnat del centre, en acabar els seus 
estudis obligatoris, hagi assolit un nivell d’usuari 
experimentat de la llengua catalana. 
- Assegurar al màxim possible, per a tots el cicles i nivells, 
hores de suport oral o escrit en petits grups, per consolidar 
la competència lingüística. 

Coordinació pedagògica 
v 

Equips docents 

- Consolidar el funcionament de l’aula d’acollida mentre 
el percentatge d’alumnat nouvingut ho requereixi. 
- Avançar en la idea de Centre Acollidor. 
- Sol·licitar professorat de reforç de llengua o d’aula 
d’acollida dins les previsions de professorat específic per a 
l’atenció a la diversitat. 

Equip directiu 

2.2.2. Relacions externes 

La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres 
institucions, empreses o estaments amb qui treballem habitualment. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Fer de la llengua catalana la llengua de treball i relació 
amb totes les entitats, institucions, serveis i empreses que 
intervenen en el centre.  

Equip directiu 
v 

Coordinació d’activitats i 
serveis, 

v 
Claustre de professorat 

v 
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Altres professionals del 

centre. 
- Dur a terme una coordinació estable amb els centres de 
procedència dels alumnes per tal d’intercanviar informació 
sobre el grau de coneixement i ús de la llengua catalana, 
així com també de la castellana i les estrangeres. 

Equip directiu 
v 

Coordinació pedagògica 
v 

Departaments de Llengües 
- Apropar el centre a les activitats organitzades per les 
entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de 
la llengua i la integració a la cultura catalana. 
- Reclamar a les empreses col·laboradores del centre l’ús 
de la llengua catalana en els documents escrits. 

Equip directiu 
v 

Consell Escolar 
v 

Claustre de professorat. 

2.2.3. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social 

Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo 
amb el Pla d’Acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es 
concretarà en la programació general (Memòria Anual de Centre i Pla Anual de Centre), 
es considera convenient la designació d’un coordinador/a lingüístic/a, que s’encarregui 
també de l’educació intercultural i de la cohesió social. 

FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ LIC: 

- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic i 
del Pla d’acollida i d’integració. 

- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural 
que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 
- Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació 
general que concreten el Projecte lingüístic i el Pla d’acollida i d’integració. 
- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la 
llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 
- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels 
Serveis Territorials. 
- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials 
didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de 
la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, 
l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 
- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar 
conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i 
social de l’alumnat nouvingut. 

2.2.4.- La Comissió lingüística 

Es tracta d’una comissió de treball específica del centre que vetllarà pel seguiment de 
l’aplicació del PLC durant el curs. Estarà integrada per: 
-    un membre de la direcció.-    el coordinador/a LIC. 
-    el tutor/a de l’aula d’acollida. 
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-    3 membres del professorat designats pels Departaments de Llengua Catalana, 
Castellana i Idiomes. 

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ LINGÜÍSTICA: 

- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’aquells aspectes del projecte de centre 
(PAC i MAC) que fan referència al PLC. 

- Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació dels acords relatius al PLC durant el curs. 

2.2.5. La llengua de les reunions i òrgans de gestió i treball del professorat 

El català és la llengua vehicular i de treball habitual de les reunions dels diversos àmbits 
(tutoria, equips docents, departaments, claustre, consell escolar, etc..) 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Mantenir la llengua catalana com a llengua de 
comunicació oral i escrita en totes les reunions i actes de la 
de comunitat educativa. 

Claustre de professorat 

2.3. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

2.3.1. El professorat 

El català és la llengua de treball i de relació del professorat, entre ells i amb les altres 
instàncies del centre. El català és el vehicle d’expressió habitual entre el professorat del 
centre. Amb això es contribueix a estendre l’ús de la llengua més enllà de l’àmbit 
restringit de les aules. 

La direcció del centre, en col•laboració amb la Coordinació de llengua, interculturalitat i 
cohesió social, es compromet a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència 
lingüística del professorat siguin adequats per als usos acadèmics i formals en el marc 
del centre, per a la qual cosa facilitarà la informació que cregui adient perquè el 
professorat pugui actualitzar els seus coneixements de llengua catalana. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Vetllar perquè tot el professorat, i altre personal docent 
que treballi en el centre, tingui competència lingüística i 
comunicativa en català. 
- Fomentar la seva participació  en cursos d’actualització 
de la llengua i cultura catalanes. 

Equip directiu 
v 

Coordinador LIC 

- Vetllar perquè tot el personal tingui la titulació adequada. Equip directiu 
- Utilitzar preferentment el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el professorat.  
- Utilitzar preferentment el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el professorat i el PAS.  
- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i 
escrita entre el professorat i l’alumnat en tots els àmbits del 

Equip directiu 
v 

Claustre de professorat 
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centre. 
- Contribuir a desenvolupar la consciència lingüística entre 
l’alumnat, tot rebutjant prejudicis lingüístics envers 
qualsevol llengua. 

Claustre de professorat 

2.3.2. L’alumnat 
El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la 
llengua catalana entre l’alumnat, no només a les aules, sinó en tots els àmbits d’ús. 
Per tal que això sigui possible, cal que tots els professionals que són presents al centre, 
professorat i personal d’administració i serveis (PAS),  usin el català en totes les 
relacions amb l’alumnat al centre, formals i informals. 
Els professionals de les activitats extraescolars i complementàries no són aliens a 
aquestes estratègies de centre que han d’afavorir l’extensió de l’ús del català entre 
l’alumnat. 
A més de les estratègies d’extensió de l’ús del català entre l’alumnat que es puguin 
aplicar en el centre, caldrà també la coordinació, mitjançant els plans d’entorn, -quan 
n’hi hagi- amb les entitats i institucions del barri, ja sigui mitjançant les relacions amb 
entitats cíviques i culturals dels voltants del centre, o en els intercanvis i activitats que 
es facin fora del centre. Considerem aquest tema especialment necessari en el barrI on 
hi ha una comunitat àrab prou important. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Aconseguir que l’actitud dels alumnes envers la llengua 
catalana sigui positiva. 
- Aconseguir que els alumnes usin la llengua catalana en 
qualsevol situació. 
- Fomentar una actitud de respecte envers qualsevol 
llengua. 

Claustre de professorat 

- Col·laborar amb les institucions, organitzacions, empreses 
i instàncies de l’entorn sociocultural del centre per 
coordinar esforços per a l’extensió efectiva de l’ús social 
del català entre l’alumnat i les seves famílies. 

Equip directiu 
v 

Coordinació d’activitats i 
serveis, 

v 
Coordinador LIC 

v 
Consell Escolar 

2.3.3. Personal d’administració i serveis (PAS) 
El català serà la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. 
Per tal d’afavorir-ne l’actualització lingüística, el centre els informarà dels recursos de 
formació existents. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Promoure el català com a llengua de comunicació oral i 
escrita entre el PAS i la resta de la comunitat educativa. 

Equip directiu 
v 

PAS 
- Vetllar perquè tot el PAS tingui competència lingüística i 
comunicativa en català. 

Administració educativa 
v 
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- Vetllar perquè tot el PAS tingui la titulació adequada. Equip directiu 

v 
Coordinador LIC 

2.3.4. Personal d’activitats extraescolars i complementàries 

Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de l’alumnat, a més de formar part de l’activitat del centre. 

En tant que activitats del centre, la llengua catalana serà la pròpia de les activitats 
extraescolars i complementàries. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i 
escrita entre el personal encarregat de les activitats 
extraescolars i la resta de la comunitat educativa. 
- Vetllar perquè tot el personal d’activitats extraescolars i 
complementàries tingui competència lingüística i 
comunicativa en català 

Equip directiu 
v 

Coordinació d’activitats i 
serveis, 

v 
Equips docents 

2.3.5. Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 

El català és la llengua de relació del centre amb l’AMPA i els representants dels pares i 
mares de l’alumnat. 

Es facilitaran els recursos del centre per a l’organització d’activitats i pràctiques que 
afavoreixin la integració lingüística i cultural a Catalunya dels pares, mares i familiars 
de l’alumnat nouvingut. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Utilitzar el català com a llengua de comunicació oral i 
escrita entre els membres representants de l’AMPA i la 
resta de la comunitat educativa. 
- Facilitar l’accés a les instal·lacions del centre per a 
l’organització d’activitats i pràctiques que afavoreixin la 
integració lingüística i cultural a Catalunya dels pares, 
mares  i familiars de l’alumnat nouvingut. 

Equip directiu 
v 

Consell Escolar 

- Organitzar, si s’escau, cursos de llengua i cultura 
catalanes destinats als pares, mares  i familiars de 
l’alumnat nouvingut. 
- Organitzar i promoure conferències, xerrades… 
destinades a fomentar la participació de les mares i pares 
en el procés de normalització de l’escola. 

AMPA 

2.3.6.Recursos materials i equipaments 

2.3.6.1. Equipaments d’aules 
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Els materials generals de les aules, com plafons d’anuncis i convocatòries són en català, 
també ho és el de les aules específiques, com les d’informàtica, audiovisuals, gimnàs, 
tecnologia, tallers i laboratoris. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Assegurar que els recursos materials del centre (llibres, 
anuncis, convocatòries, jocs, audiovisuals, programari…) 
siguin preferentment en llengua catalana. 

Els encarregats respectius 

2.3.6.2. Biblioteca del centre 

Els fons de llibres i revistes de la biblioteca del centre, així com les subscripcions a la 
premsa diària que faci el centre, seran preferentment en llengua catalana. Llevat de les 
excepcions que afecten la part del fons bibliogràfic relacionat amb les matèries de 
llengua i literatura castellana i d’idiomes estrangers, la renovació del fons bibliogràfic 
es farà preferentment amb material editat en llengua catalana. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Vetllar perquè els llibres de consulta i enciclopèdies de la 
biblioteca de l’escola siguin almenys en llengua catalana. 

Responsable de la 
biblioteca. 

2.3.6.3. Adquisició de béns i serveis 

El centre demanarà, sempre que sigui possible, que els contractes de béns i serveis que 
subscrigui siguin redactats almenys en català. El català també serà, sempre que sigui 
possible, la llengua de les instruccions i de la documentació tècnica dels productes que 
adquireixi, com també ho serà dels productes culturals que contracti. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Demanar l’ús de la llengua catalana en la contractació de 
serveis externs. 
- Demanar la presència de la llengua catalana en els 
contractes de serveis externs. 
- Demanar la presència de la llengua catalana en les 
instruccions o documentació tècnica dels productes 
contractats. 

Equip directiu 

2.3.6.4. Revista i altres publicacions del centre 

El català és la llengua de les publicacions del centre, ja sigui la revista electrònica, el 
fulls de promoció o els altres materials adreçats al públic que en surtin. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Garantir que el català sigui la llengua de les diferents 
publicacions del centre. 

Responsable corresponent 

2.4. ÀMBIT ADMINISTRATIU 
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a) Projecció interna 

El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), documentació 
administrativa, instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers 
d’anuncis i reunions dels diversos estaments del centre. 

b) Projecció externa 

El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i 
informes, les comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència 
escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa de 
telecomunicacions. 

OBJECTIUS RESPONSABLES 
- Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual 
de comunicació del centre en l’àmbit administratiu. 
- Garantir que tota la documentació interna i externa de 
l’escola sigui en llengua catalana. 

Tots els professionals del 
centre 

3. COMPETÈNCIES RELACIONADES AMB EL PLC 

• Competència discursiva: motivar l’alumne perquè sigui capaç de desenvolupar 
adequadament les estratègies comunicatives, i aconseguir que l’alumne mostri interès 
per expressar-se en la llengua estrangera. 

• Competència lectora: mitjançant la lectura de textos adaptats en la seva dificultat 
al nivell de coneixement de la llengua estrangera dels alumnes, per tal que a partir 
d’aquestes lectures es realitzin activitats de comprensió, de vocabulari i de discussió. 

• Competència gramatical: per tal de poder aplicar les regles de funcionament de 
la llengua. 

• Comprensió auditiva: que l’alumne sigui capaç de comprendre material 
enregistrat en suport àudio i audiovisual, produït per parlants nadius de la llengua; 
pel•lícules de cinema en versió original; o qualsevol altre material que sigui expressat 
en la llengua estudiada. 

• Expressió oral: que els alumnes siguin capaços de produir missatges en 
qualsevol situació comunicativa per poder mantenir converses amb parlants de la 
llengua estrangera estudiada. 

• Competència sociocultural: fer que els alumnes valorin i apreciïn els diferents 
aspectes i usos de les llengües estrangeres i promoure una actitud de respecte envers la 
participació i les aportacions dels companys. 

*        Competència creativa: els alumnes han de mostrar creativitat en les seves activitat 
relacionades amb totes les llengües incloent els llenguatges de programació. 
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4.- AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLC 

La Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social elaborarà un estudi anual 
sobre les dades d’ús de la llengua en el centre. A partir de les dades obtingudes i de les 
previsions del PLC, i amb la col·laboració de la Comissió lingüística, farà una proposta 
de Memòria Anual de Centre (MAC) i de Pla Anual de Centre (PAC) a la direcció. 

La direcció presentarà la Memòria Anual de Centre i el Pla Anual de Centre al Claustre 
del professorat i al Consell Escolar per a la seva aprovació. Si de les actuacions 
previstes en el Pla Anual se’n preveu despeses significatives, la direcció també farà una 
previsió de pressupost adequada. 

5.- RECULL DE REFERÈNCIES NORMATIVES I DOCUMENTALS 
GENERALS DEL PLC 

Reglament orgànic de centres, Decret 199/1996, de 12 de juny 

Llei 1/1998, de política lingüística 

20.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en 
tots els nivells i les modalitats educatius. 

20.2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 
d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les 
externes. 

• Annex 2. Projecte lingüístic, del Pla per la llengua i la cohesió social. 
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social del Departament d’Educació, 2004 

L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent 
d’altres cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova 
definició del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. 
Així, el PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com 
a llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les 
llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social 
en un marc plurilingüe. 

Així mateix, el Projecte Lingüístic de Centre forma part del Projecte Educatiu de Centre 
(PEC) i ha de promoure, entre tot l’alumnat: 

- El respecte envers totes les llengües 

- La valoració positiva de la diversitat lingüística 

- La desaparició dels prejudicis lingüístics 

- La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua 

• Llei 1/1998, de política lingüística 
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24.1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de 
l’ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en 
condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

• Llei 1/1998, de política lingüística 

21.4. En l’ensenyament postobligatori, l’administració educativa ha de fomentar 
polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús 
de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i 
cultural propi d’aquests ensenyaments. 

• Decret 332/1994, d’ordenació de la formació professional específica 

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als 
alumnes la formació necessària per adquirir, si s’escau, la competència lingüística 
professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit curricular i de treball. 

• Llei 1/1998, de política lingüística 

21.5. L’alumnat no ha de ser separat en centres ni en grups-classe diferents per raó de la 
seva llengua habitual. 

21.8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de 
rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català. (Aquest article es 
refereix al context dels ensenyaments obligatoris.) 

 Llei 12/2009, de règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

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

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

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

13.1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i 
han d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues 
llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en 
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l’exercici de la funció docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, 
han d’emprar normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge 
com en l’àmbit general del centre. 

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

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

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

16.5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de 
persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text 
original en català, que serà sempre la versió preferent. 

18.1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les 
manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els centres 
educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions amb les 
institucions i les entitats de l’entorn. 

• Decret 244/1991, de 28 d’octubre (DOGC 1524, de 29 de novembre), sobre el 
coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents 
dels centres públics d’ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del 
Departament d’Ensenyament. 

• Ordre de 8 de setembre de 1983 (DOGC 362, del 9, i correcció d’errada en el 
DOGC 369, de 5 d’octubre), per la qual es desplega el Decret 362/1983, de 30 d’agost, 
sobre l’aplicació de la Llei /1983, de normalització lingüística a Catalunya, a l’àmbit de 
l’ensenyament no universitari, modificat per l’Ordre de 6 desembre de 1983 (DOGC 
415, de 9 de març de 1984). 

• Decret 362/1983, de 30 d’agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei 
7/1983, de 18 d’abril (DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a Catalunya a 
l’àmbit de l’ensenyament no universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de 
desembre (DOGC 415, de 9 de març de 1984). 


