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0. Introducció 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del            
Centre i és el marc de referència de la gestió de les llengües en el nostre                
institut. Per tant, s’adreça a tota la comunitat educativa i ha de ser compartit i               
conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, pels           
treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el centre,            
pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, evidentment, pel           
professorat. 

Pel que fa a l’avaluació del PLC, s’establirà un calendari per tal d’elaborar             
una valoració d’aquest projecte i es farà el seguiment. El Pla anual de             
centre ha de recollir els aspectes de revisió i concreció del projecte            
lingüístic que es valoraran i avaluaran cada curs, aprofitant les auditories           
que es fan al centre, interna i externa. La memòria anual recollirà els             
resultats de l’avaluació. L’equip directiu i la coordinació de llengua,          
interculturalitat i cohesió social decidiran quins aspectes puntuals cal         
treballar cada any. Els departaments de llengües, en les seves respectives           
propostes de millora, recolliran l’actualització del projecte en les actes de           
tancament de curs. L’equip directiu, junt amb la coordinació LIC, divulgarà           
els resultats de la revisió. 

1. Anàlisi del context 

L’Institut Severo Ochoa, situat al barri de La Plana, i amb més de quaranta              
anys al servei de la societat, és un dels quatre instituts públics            
d’ensenyament secundari, d’Esplugues de Llobregat, comarca del Baix        
Llobregat. Esplugues és una ciutat estratègicament situada a la regió          
metropolitana, amb una població de més de 45.000 habitants i amb el terme             
municipal més petit del Baix Llobregat. Un municipi obert, modern i que            
conserva els seus senyals d’identitat. Amb una economia ben diversificada i           
basada en els serveis, disposa d’una activitat comercial amb tradició i           
arrelament a la ciutat i una intensa vida associativa. 
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El nostre centre imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Cicles         
Formatius. A l’Institut hi predomina l’alumnat de nacionalitat espanyola, tot          
que aquests darrers anys el nostre centre ha rebut una afluència           
considerable d’alumnat nouvingut, sobretot de països sud-americans, però        
també d’altres països. Per tant, el Projecte lingüístic del nostre centre ha de             
garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació            
sociolingüística de l’alumnat. 

Segons les dades relatives al municipi que podem trobar a l’idescat, hi ha             
més d’un 10% de la població que conserva una nacionalitat estrangera i fins             
a un 16% d’habitants que el seu lloc de naixement és estranger. 

En aquest sentit, el conjunt del centre és un reflex fidel d’aquesta diversitat             
cultural. Hi podem trobar fins a vint nacionalitats diferents, amb un           
creixement global respecte a l’alumnat del curs 2017-2018 que també          
reflecteix la proporcionalitat del creixement intercensal del municipi. A més,          
cal considerar que el barri de La Plana, més que no pas d’altres barris del               
municipi, és un receptor tradicional de nova immigració, i per tant les            
necessitats de cohesió social i de recursos estructurals que facilitin la           
integració cultural resulten més evidents. 

Dels successius estudis que des de 1994 s’han realitzat de la població que             
atén l’institut es desprèn la conclusió immediata que es tracta d’un alumnat            
la llengua materna del qual és majoritàriament el castellà, que ha estat            
escolaritzat des del primer dia en català i que, conseqüentment, comprèn i            
s’expressa amb nivell de suficiència en català, tant oralment com per escrit. 

Malgrat tot, també hi ha un percentatge de l’alumnat castellanoparlant i el            
gruix d’alumnes nouvinguts els quals la primera llengua de relació social           
acostuma a ser el castellà, i només utilitzen la llengua catalana en l’àmbit             
educatiu. 

A títol informatiu, examinem les dades de l’idescat relatives a l’any 2011 i a              
la ciutat d’Esplugues segons el coneixement del català de la població: un            
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93,58% entén el català i un 6,42% no l’entén. Un 64,24% de la població el               
sap parlar; un 73,02% el sap llegir i un 46,62% el sap escriure. 

Per últim, segons una estadística interna feta enguany pel centre amb la            
finalitat d’analitzar la competència lingüística acreditada pel professorat en         
llengua anglesa, comprovem que l’institut disposa de fins a sis docents amb            
l’acreditació del C1 (quatre d’ells a CCFF); nou que tenen el B2 (tres d’ells a               
CCFF) i fins a vint professors amb el B1. 

De les dades també es desprèn que hi ha cinc professors que ja fan servir la                
llengua anglesa de manera habitual a les aules i que fins a setze estan              
interessats a impartir les classes en aquesta llengua. També s’hi observa           
que hi ha un nombre important de professionals que té la intenció            
d’acreditar el títol B2 (o superior) en properes dates. 

2. El tractament de les llengües 

a. El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

El català, com a llengua pròpia de tots els centres educatius de Catalunya,             
és la que s’ha d’utilitzar normalment a l’Institut Severo Ochoa com a llengua             
vehicular i d’aprenentatge, i és la llengua de referència en totes les activitats             
del centre.  

Per aquest motiu, 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 i les matèries del currículum, són normalment en català, excepte en el             
cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera,             
així com de la utilització del castellà i de l’anglès (i, si escau, d’altres              
llengües romàniques com el francès) com a llengües de font d’informació. 

La utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular no ha de quedar              
restringida exclusivament a l'àmbit de les activitats d'aprenentatge de la          
pròpia matèria en tots els nivells educatius. El centre ha de tenir            
necessàriament consciència sobre la necessitat que el seu ús formi part de            
la comunicació quotidiana en tots els àmbits d’aprenentatge, convivència i          
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relació que s'hi donen. Les activitats transversals que es desenvolupin en els            
diversos espais del centre i que afectin a qualsevol dels sectors de la             
comunitat educativa procuraran de fer-se en llengua catalana, sempre         
garantint l’equilibri de les dues llengües oficials. Els missatges que es puguin            
generar des del centre cap a l'exterior utilitzant diverses formes de           
comunicació procuraran també tenir la llengua catalana com a manera          
pròpia d'expressar-se. 

Quant a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana, és        
responsabilitat del professorat de totes les àrees aconseguir que l'alumnat          
tingui un domini adequat de la llengua. Des de cada àrea dʼaprenentatge            
s’ha de vetllar necessàriament perquè l'ús de la llengua, tant oral com escrit,             
sigui el més acurat. Sempre que sigui possible es procurarà que els mitjans             
audiovisuals emprats siguin en llengua catalana com a mitjà d'expressió. En           
qualsevol cas, es prioritzarà la qualitat del material audiovisual. Les activitats           
d'avaluació de les diferents àrees han d’utilitzar la llengua catalana com a            
llengua vehicular. 

És cabdal recordar que la llengua catalana, en la mesura que és alhora mitjà              
d’aprenentatge d’altres matèries i objecte d’estudi, ha de tenir una          
importància destacable en els processos d’ensenyament/aprenentatge, i per        
tant, en els currículums de l’alumnat dels diferents nivells educatius. En           
aquest sentit, tot el professorat s’ha de sentir transmissor del correcte ús de             
la llengua a l’alumnat i, especialment del model d’ús lingüístic en la seva             
matèria pel que fa a la qualitat, correcció i adequació terminològica. Cal            
recordar que segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües,             
cal garantir que l’alumnat tingui un nivell de B2 de llengua catalana en             
acabar l’ESO i un i C1 en acabar el Batxillerat (de la mateixa manera com               
passa amb el castellà).  

En el desenvolupament de les activitats escolars el paper de la llengua oral             
és fonamental, cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per           
aprendre. La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els           
altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la            
construcció del propi pensament. Es considera en totes les seves          
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dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la               
mediació, en gran grup o grups més petits, atenent tant els aspectes verbals             
com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans o les            
tecnologies de la informació i la comunicació. L’alumnat ha d’assumir el           
paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que           
l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn i a            
desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i          
participativa. 

La llengua oral es treballa en l’ESO i el Batxillerat en totes les àrees i en les                 
diverses modalitats textuals: entrevista, conversa, dramatització,      
argumentació... En els cursos superiors de l’ESO i en el batxillerat es            
treballen els diferents registres de la llengua i les principals varietats           
dialectals. La competència comunicativa escrita s’ha de potenciar en totes          
les seves dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de         
comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les interaccions orals que           
afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Cal motivar els            
alumnes perquè descobreixin en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si            
mateixos, als altres i als fenòmens del món i la ciència. En això té molta               
importància la potenciació de la lectura. 

En acabar l’ESO els alumnes han de ser capaços de produir textos de             
diferent tipologia (expositius, narratius, descriptius...) i en finalitzar el         
batxillerat n’han de conèixer més. 

En els treballs de síntesi, projectes de recerca i treballs de recerca, l’alumnat             
utilitzarà normalment la llengua catalana, que és la llengua vehicular del           
centre i de l’ensenyament a Catalunya. 

Pel que fa als treballs de recerca, concretament en aquells què la recerca es              
faci en l’univers de la llengua i literatura castellanes, es faran en castellà. De              
la mateixa manera, els treballs que tinguin com a objectiu la llengua i             
literatura francesa o anglesa es podran presentar en francès o anglès.  

Per últim cal remarcar que la concreció del Projecte Lingüístic en els            
diferents Cicles Formatius del centre queda establert en el disseny curricular           
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de cadascun d’aquests. Més enllà, doncs, d’allò que s’estableix des d’un           
punt de vista normatiu en aquest PLC i que afecta a tots i cadascun dels               
agents que conformen aquest institut, cal tenir en compte que les necessitats            
en matèria de llengua són força variables en els diferents cicles formatius.            
És per això que, per tal de visualitzar la seva concreció, caldrà consultar els              
acords departamentals presos d’acord amb el disseny curricular        
corresponent.  

b. El castellà 

L’ensenyament del castellà ha de tenir una presència adequada en els plans            
d’estudi, de manera que tots els joves, independentment de la llengua o            
llengües familiars en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar-la         
normalment al final de l’educació obligatòria.  

El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat         
comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i           
creativitat, en llengua castellana, fent-los servir per comunicar-se i per          
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats          
en l’ús del llenguatge. 

En acabar el batxillerat, els alumnes hauran d’usar amb correcció les           
tècniques de comunicació oral i escrita en llengua castellana i emprar els            
recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics         
adequats al tipus de missatge volgut. 

Tot i que el tant per cent d’alumnes castellanoparlants del centre supera amb             
escreix els catalanoparlants, el centre porta a terme una planificació          
lingüística que possibilita que tot l’alumnat en acabar l’Educació Secundària          
Obligatòria hagi assolit un domini bàsic de les dues llengües en les quatre             
habilitats: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i escrita;         
habilitats que facilitin, un cop acabat l’ensenyament obligatori, la producció i           
comprensió de missatges orals i escrits amb propietat i autonomia en           
ambdues llengües. Per això, és cabdal que els departaments de llengües           
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castellana i catalana vetllin per la coherència en l’ensenyament/aprenentatge         
de les estructures comunes. 

Pel que fa a la llengua oral, en l’assignatura de Llengua castellana i             
literatura, aquesta és la llengua d’ús en les comunicacions         
professorat-alumnat. Les habilitats de comprensió i expressió oral es         
treballen en aquesta matèria durant l’ensenyament obligatori i el         
postobligatori i, per tant, en acabar aquests ensenyaments es garanteix que           
l’alumnat sigui capaç de produir i comprendre missatges orals en castellà. 

Pel que fa a la llengua escrita, el protocol de centre a seguir en              
l’aprenentatge de la lectura i escriptura és vàlid també per l’àrea de llengua             
castellana tot i que només es treballa dins d’aquesta matèria ja que la             
majoria s’imparteixen en català. Les activitats proposades han de tenir en           
compte la diversitat de l’alumnat i les seves necessitats comunicatives, els           
objectius concrets per a cada nivell, les orientacions metodològiques         
concretes i els criteris d’avaluació a aplicar. 

En el cas que l’alumnat de Batxillerat vulgui fer una part del Treball de              
Recerca, sigui el redactat o l’exposició, en llengua castellana per motius           
excepcionals, tot i que la recerca no pertanyi a l’univers de la llengua i              
literatura castellanes, haurà de comunicar-ho al seu tutor/a de grup, al tutor/a            
del Treball de Recerca i al coordinador/a pedagògic/a i justificar la seva tria.             
Aquests hauran de donar el seu vistiplau conjuntament i justificar també la            
seva decisió. 

c. Oferta de llengües estrangeres 

El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i          
produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en           
almenys una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per          
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats          
en l’ús del llenguatge. 
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L’alumne cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori com a mínim una           
llengua estrangera obligatòriament, i podrà optar per una de segona. 

En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i expressar-se amb           
fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys            
una llengua estrangera. 

i. La llengua anglesa 

L’Institut Severo Ochoa ofereix als seus alumnes la possibilitat de cursar           
anglès com a primera llengua estrangera a partir de 1r d’ESO. 

Pel que fa a la llengua oral, s’utilitza l’anglès com a llengua d’ús en les               
comunicacions a classe. Com que els alumnes ja han estudiat l’anglès a la             
Primària, la seva participació oral es va enriquint i augmentant a mesura que             
avancen els cursos, cercant, ja des de l’inici de l’ESO, que la producció sigui              
correcta (pronunciació, construcció de frases...). Les intervencions del        
professor/a hauran de ser majoritàriament en anglès, així que la comprensió           
oral dels alumnes es farà patent des del primer dia i d’una manera gradual.              
Els alumnes també escolten cd’s, trossos de pel·lícules, vídeos adaptats i           
converses entre adolescents en situacions similars a les que ells estan           
acostumats. I fan activitats orals en petits grups o individuals. 

Pel que fa a la llengua escrita, es treballen tant les habilitats de comprensió              
com les d’expressió escrita. L’alumne ha d’extreure el significat de textos           
adaptats al seu nivell sobre temàtica diversa amb relació als seus interessos            
com a adolescent que és. També ha de saber expressar per escrit totes les              
informacions sobre la seva persona i els altres, la vida quotidiana, les seves             
aspiracions, els seus sentiments... així com escriure sobre temes d’actualitat,          
de cultura, etc. 

En les diverses activitats hi ha un equilibri entre les quatres habilitats:            
listening, reading, writing and speaking. Aquestes es practiquen a través dels           
diferents materials, audiovisuals, ordinadors... per aconseguir que els        
alumnes puguin comunicar-se en anglès. Les activitats per utilitzar la llengua           
anglesa estan pensades en l’àmbit de l’aula però també en la posada en             
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pràctica durant els intercanvis si és possible realitzar-los, fet molt enriquidor           
per alumnes, ja que poden percebre l’ús quotidià que es fa de la llengua              
estrangera. 

ii. La llengua francesa 

En el centre, hi ha la possibilitat per a aquells alumnes que cursen anglès              
com a primera llengua d’escollir el francès com a segona llengua estrangera            
(optativa dins del currículum, a partir de 2n fins a 4t d’ESO) 

Pel que fa a la llengua oral, s’utilitza el francès com a llengua d’ús en les                
comunicacions a classe. Com que els alumnes comencen a estudiar el           
francès a 2n d’ESO, la participació oral d’aquests es va enriquint a mesura             
que avancen els cursos. Les intervencions del professor/a han de ser           
majoritàriament en francès, així que la comprensió oral dels alumnes es fa            
patent des del primer dia i d’una manera gradual. 

Pel que fa la llengua escrita, es treballen tant les habilitats de comprensió             
com les d’expressió de l’escrit. L’alumne ha d’extreure el significat de textos            
adaptats al seu nivell sobre temàtica diversa però sempre amb relació als            
seus interessos com a adolescent que és. També ha de saber expressar per             
escrit totes les informacions sobre la seva persona i els altres, la vida             
quotidiana, les seves aspiracions, els seus sentiments... així com escriure          
sobre temes d’actualitat, de cultura, etc. 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

El nostre PLC es basa en dos eixos fonamentals d’acord amb els objectius             
generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa          
vigent: 

En primer lloc, es basa en el fet que el català és la llengua vehicular del                
nostre centre en tots els àmbits: pedagògic, de govern institucional, humà i            
de serveis, i administratiu. 

En segon lloc, el nostre objectiu és potenciar al màxim les competències            
plurilingües del nostre alumnat. Per això, i seguint els currículums escolars           
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de Catalunya, el nostre objectiu és garantir que els nois i les noies, en              
acabar l’etapa de secundària obligatòria i del batxillerat,  dominin oralment i           
escrita, d’una manera equilibrada i proporcional, el català i el castellà (B2 al             
final de l’ESO i C1 al final del batxillerat),  de manera que tinguin les mateixes               
oportunitats que la resta dels alumnes de Catalunya, pel que fa als estudis             
superiors, al mercat laboral i a la vida en general. Així doncs: 

● Hauran de dominar, tant a nivell formal com informal, el català,           
llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge. 

● Hauran de dominar el castellà de la mateixa manera que el català,            
especialment en els seus usos més formals. 

● Hauran de conèixer una o dues llengües estrangeres (anglès com a           
primera llengua i francès com a segona llengua) per tal d’esdevenir           
usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement          
en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

● Hauran de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures           
presents en l’entorn on viuen, i també ho han de fer respecte d’altres             
de més llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se          
personalment, malgrat no les aprenguin. 

● Hauran d’usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb la          
diversitat. 

De la mateixa manera, el centre ha de vetllar pel compliment d’uns principis             
generals que s’adiuen amb l’esperit d’aquest Projecte Lingüístic i que          
l’acaben de concretar: 

● El centre planificarà i vetllarà per tal de garantir la formació de            
l’alumnat dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat          
i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la              
realitat social catalanes. 

● Caldrà vetllar perquè l’ús de la llengua en els diferents àmbits potenciï            
la no discriminació per cap raó. 
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● Aconseguir un tractament adequat de les llengües a l’institut és una           
responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa. El professorat         
posarà especial cura en els aspectes lingüístics a totes les àrees. 

 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge        
de les llengües. 

El centre desenvolupa diverses iniciatives dins del seu currículum a l’ESO           
per tal de potenciar les competències plurilingües del nostre alumnat. En           
aquest sentit, la implementació gradual del Programa d’innovació        
pedagògica Generació Plurilingüe (GEP), té com a finalitat millorar la          
competència en llengües estrangeres de l’alumnat tot afavorint el seu          
creixement acadèmic i posterior inserció laboral i també capacitar-lo per          
interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.  
 
Totes les activitats dutes a terme dins del GEP (com ara impartició de             
diverses matèries a primer o segon cicle d’ESO en una altra llengua) són             
revisades anualment en funció de la seva avaluació posterior i recollides al            
Projecte Educatiu de Centre (PEC), així com al Projecte de direcció i            
desenvolupades al Pla Anual de Centre (PAC) i valorades a la memòria de             
gestió.  
 
Actualment, la llengua anglesa ja s’està treballant en diverses matèries de 1r            
(Ciències Naturals), 3r (Biologia) i 4t d’ESO (Educació Física). En aquestes           
matèries, a més del funcionament normal de la classe, es treballen diverses            
activitats com visualització de material audiovisual, fitxes d’activitats,        
dibuixos i simulacions de diferents aparells del cos humà amb noms, textos i             
qüestionaris, presentacions orals, treball cooperatiu i pràctiques de        
laboratori. 
 
A Cicles Formatius, la llengua anglesa també està present des de la família             
professional d’Administració i Gestió (CFGM de Gestió Administrativa) en         
diverses i variades activitats com presentacions d’empresa, simulació        
d’entrevistes de feina, converses telefòniques amb clients i proveïdors,         
converses i reunions amb membres de l’empresa, presentació de tasques,          
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aprenentatge de vocabulari tècnic, cartes comercials, confecció de        
currículums, reclamacions i comandes, etcètera. 
 
Quant a la biblioteca,  el nostre centre sempre l’ha considerat com un espai             
important per desenvolupar la tasca educativa i un punt de referència per a             
totes les àrees impartides de consulta i d’aprenentatge, així com una manera            
de fomentar el gust per la lectura en els nostres alumnes. 
 
Des de sempre hem volgut que la biblioteca fos un espai d’aprenentatge, de             
recerca, de treball, de lectura i que tingués a més a més finalitats lúdiques i               
on es pogués explotar els recursos informàtics amb què compta. 
 
Per tant, el nostre objectiu és que tot l’alumnat tingui la possibilitat de             
dominar les habilitats necessàries per: 
 

● Accedir a la informació, sigui quin sigui el suport que la vehiculi            
(imprès, no imprès, electrònic). 

● Comprendre i dominar les habilitats i tècniques de cerca d’informació i           
de presentació dels resultats. 

● Desenvolupar habilitats per avaluar, extreure, sintetitzar i utilitzar la         
informació que prové de diferents fonts. 

● Utilitzar les dades i la informació per ampliar la seva base de            
coneixement personal. 

● Explorar formes creatives d’ utilitzar la informació. 
● Comprendre l’herència cultural i la seva història, així com la cultura i            

la història d’altres societats i grups socials. 
● Millorar les seves capacitats per conèixer-se desenvolupant el plaer         

per la lectura. 
● Explorar els valors i creences d’altres llegint obres del món sencer. 
● Pensar de manera crítica i prendre decisions en funció de les           

necessitats i valors de cadascú. 
● Participar activament en les decisions del  seu propi aprenentatge. 

 
D’altra banda, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui utilitzada per tota la              
comunitat educativa, alumnes, pares i professors. També volem involucrar a          
tot el claustre de professors per a que d’alguna manera participin i estiguin             
en contacte de forma activa amb la biblioteca. 
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En relació a la utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües, el              
centre ofereix a primer cicle de l’ESO dues matèries optatives (una a cada             
curs) per tal de millorar les competències digitals de l’alumnat en l’adquisició            
de les llengües. Tal i com s’ha dit més amunt, aquests projectes són             
revisables i avaluables anualment, i recollits en els diferents documents          
estratègics del centre. 
 
Cal afegir també que el centre incorpora les exposicions orals en la            
programació de gairebé totes les matèries i projectes que duu a terme, de             
manera l’alumnat aprèn i desenvolupa estratègies expositives que l’ajuden         
en l’adquisició d’un lèxic específic així com d’unes estructures que          
afavoreixen a l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció          
lingüístiques. 
  
El nostre centre també participa en el programa TEI (Tutoria Entre Iguals),            
amb l’objectiu de millorar la integració escolar i treballar per a una escola             
inclusiva. Aquest programa, que implica necessàriament a tota la comunitat          
educativa, està pensat per a la millora o modificació de la convivència de la              
cultura del centre. Es basa en la tutorització emocional entre iguals des del             
respecte, l’empatia i el compromís de l’alumnat.  
 
Algunes de les activitats del TEI impliquen també un ús transversal de les             
llengües des de l’oci i la integració, com gimcanes en anglès o d’altres             
activitats grupals.  
 

5. Recursos i accions complementaris 

a. Els recursos complementaris 

● Aula d’acollida (ACO) 

El Pla d’Acollida i d’Integració de l’alumnat nouvingut té com a           
objectius: 

● Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural           
amb alumnes procedents d’altres països. 

● Aconseguir que l’alumnat nou comprengui el funcionament del centre,         
i s’hi adapti juntament amb els companys i professors/es. 
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● Aconseguir que l’alumnat nouvingut pugui utilitzar en un breu espai de           
temps un nivell bàsic de la llengua vehicular del centre. 

Aquesta acollida es realitzarà tenint en compte la llengua o llengües           
d’origen, les condicions escolars prèvies de l’alumne/a i les condicions          
socioeconòmiques de la família, les quals poden ser molt diverses. 

L’alumnat nouvingut al centre assisteix, a les hores de català, i durant els             
dos primers cursos, a l’aula d’ACO on se li fa una immersió en llengua              
catalana. Des del Departament de català s’interacciona amb l’ACO. Un cop           
l’alumne s’incorpora a l’aula ordinària, es tenen en compte les seves           
especificitats i si cal, se li fa una adaptació de la matèria i un pla individual de                 
seguiment. 

En el cas de l’alumnat nouvingut provinent de països de parla castellana,            
acut a l’Aula d’Acollida per fer la immersió en català i s’incorpora a l’aula              
ordinària per cursar la matèria de llengua i literatura castellanes en el curs             
que li correspon. Aquells alumnes que per la seva procedència desconeixen           
el castellà, fan la immersió en català des de l’Aula d’ACO i el castellà              
l’aprenen a l’aula ordinària i en contacte amb la realitat social. Als alumnes             
nouvinguts que desconeixen la llengua castellana se’ls reforçarà, si es creu           
convenient, l’aprenentatge d’aquesta llengua oferint-los més hores de        
l’assignatura. 

La coordinació pedagògica del centre, juntament amb els professors i          
professores avaluaran regularment els resultats i faran el seguiment         
individualitzat de l’alumnat. 

Juntament amb les activitats acadèmiques que l’ACO ofereix als alumnes          
nouvinguts, el centre ofereix també material de suport i reforç a l’alumnat            
fora del centre (durant el període de vacances d’estiu i nadal, per exemple)             
per tal que l’aprenentatge de la llengua pugui tenir un manteniment i            
consolidació.  

Paral·lelament a tots aquests recursos, també s’aconsella a l’alumnat         
d’acompanyar aquestes activitats amb d’altres que puguin facilitar el seu          
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aprenentatge lingüístic (cursos del Consorci per a la Normalització         
Lingüística que s’ofereixen des del Servei Local de Català d’Esplugues de           
Llobregat o inscripció a les parelles lingüístiques promogudes des del          
Voluntariat per la Llengua, per exemple) i la seva integració social al municipi             
(coneixement i/o participació en diverses entitats culturals del municipi). 

Finalment, des de l’Aula d’Acollida es procura també que l’alumnat nouvingut           
tingui un espai per reconèixer i valorar la seva pròpia llengua i cultura             
d’origen, afavorint d’aquesta manera que la integració es faci des del           
reconeixement enriquidor de la diferència i el respecte.  

Sovint s’aprofiten les diades especials com ara Sant Jordi per obrir les portes             
de l’ACO i fer un mural de les llengües de l’institut, on tothom hi tingui               
cabuda i se senti reconegut. 

● Auxiliars o assistents de conversa 

Dins del programa GEP, el centre farà una demanda per al curs vinent             
d’auxiliars o assistents de conversa en llengües estrangeres. 

b.  Les accions complementàries 

● Projecte Erasmus + 

Des de diversos cicles formatius es fomenta la participació en el projecte            
Erasmus +. El nombre de beques assignades cada curs està detallat a la             
pàgina web del centre.  

El centre, des de l'any 2001 participa en projectes de mobilitat amb diferents             
països de la UE. A partir de llavors s'ha promogut la mobilitat dels nostres              
alumnes a través d'empreses col·laboradores, principalment a Alemanya. 

La nostra política de mobilitat internacional treballa per una educació          
superior intel·ligent, sostenible i integradora. És per això que hem dissenyat           
estratègies específiques per a la internacionalització de l’educació. La         
primera d’elles és la institucionalització a partir de la carta Erasmus+           
(2014-2020). Aquest marc ens permet incrementar el nombre de titulats          
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superiors amb experiència en la UE, promoure l'aprenentatge de llengües i           
la cultura dels països i facilitar que els nostres alumnes siguin més            
competitius al mercat laboral, capaços de participar en projectes d'innovació          
i recerca, respectant la individualitat i garantint els principis de no           
discriminació. 

● Pla Educatiu d’Entorn 

El centre també està implicat en projectes del Pla Educatiu d’Entorn. Com            
sigui que aquests projectes tenen un caràcter avaluable i estan subjectes a            
revisions anuals i actualitzacions constants, caldrà veure’n la concreció en          
els diferents documents estratègics del centre (PAC i Projecte de direcció). 

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) d’Esplugues recull els projectes i activitats           
que impulsen conjuntament l’Ajuntament, la Generalitat i la comunitat         
educativa de la ciutat (en un sentit ampli: escoles, esplais, entitats...) per            
contribuir a l’equitat i l’èxit educatiu de tot l’alumnat, l’educació en valors i el              
foment de la convivència i la cohesió social, entre altres objectius.  

Els objectius del PEE són aquests: 

a) Objectius generals 
● Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit           

acadèmic. 

● Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels           
alumnes en espais de lleure. 

● Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la            
participació en la vida escolar. 

● Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua             
compartida i de cohesió en un marc de respecte i valoració de la             
diversitat lingüística. 

● Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents           
educatius que operen al territori. 
 

b)    Objectius específics 
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● Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat amb més dificultats         
de les àrees instrumentals. 

● Contribuir a la millora de la convivència al centre. 
● Identificar i quantificar l’absentisme a Esplugues. 
● Reduir l’absentisme i de l’abandonament escolar. 
● Estendre la participació de les famílies a les activitats         

organitzades des del PEE, tot promovent les que més ho          
necessiten. 

● Elaborar una fotografia de l’ús social i presència del català a           
l’escola. 

● Potenciar el Servei Comunitari a Esplugues 
● Promoure des de l’Audiència Jove l’associacionisme i la        

participació dels joves. 
● Crear espais de trobada entre entitats, centres i família. 
● Proporcionar recursos necessaris a famílies i entitats del lleure         

per facilitar l’accés dels infants. 
 

Les actuacions que es duen a terme dins del marc del PEE i que              
afecten el nostre centre tenen diverses línies d’intervenció: Èxit         
acadèmic i condicions d’escolarització ( projectes d’acompanyament       
educatiu a secundària, projectes d’acompanyament educatiu a l’estiu,        
joves.cat o dinamitzadors a les biblioteques escolars); Participació i         
convivència ( audiència jove o promoció d’activitats PAEC); Valors i          
compromís cívic ( banc de bones pràctiques); Treball i aprenentatge (           
diverses comissions d’absentisme, servei comunitari, acompanyament      
educatiu) i Promoció de l’esport ( dinamització esportiva).  
 

 
6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

● Projecció externa del centre  
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El centre té una pàgina web ( https://agora.xtec.cat/ies-severo-ochoa ) que li         
permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la             
informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació,         
informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques,          
participació en projectes… La web és en llengua catalana, tot i que hi ha              
escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües            
curriculars. En aquesta web també s’hi poden trobar els enllaços als diversos            
blocs dels departaments i àrees de coordinació del centre. 

A més, el centre també publica una publicació,  Revista Ochoa13,  que té un             
format de blog ( https://blocs.xtec.cat/revistaochoa13/ ). Els encarregats      
d’elaborar-la són els alumnes de 3r d’ESO, que cursen l’optativa de Revista            
amb un professor/a generalment de l’àmbit lingüístic o de visual i plàstica i             
sota la supervisió d’un altre professor amb el càrrec de Coordinador LIC del             
centre. Aquesta ha de ser escrita íntegrament en llengua catalana, encara           
que s’utilitzarà la llengua castellana, l’anglesa i/o la francesa sempre i quan            
el contingut dels articles, reportatges i diferents seccions així ho requereixin. 

Amb l’organització de les Jornades de portes obertes, el centre es fa            
conèixer per tots els possibles estudiants i les famílies i mostra les            
instal·lacions, alhora que divulga l’oferta educativa. 

D’altra banda, la comunicació que l’institut estableix amb el seu entorn social            
immediat així com en la convocatòria de reunions amb els pares i mares de              
l’alumnat és en llengua catalana i per mitjà de correu electrònic o correu             
postal. 

Finalment, el centre promou també la participació de l’alumnat en concursos           
i projectes vinculats als diferents nivells amb l’objectiu d’incentivar la          
motivació i millorar les competències de l’alumnat.  

7.  La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

El professorat participa en diversos programes d’innovació pedagògica        
impartits des del centre. Així, per exemple, participa en la xarxa de            
competències bàsiques o en el curs d’Ambaixadors de l’alimentació         
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saludable, que forma part del projecte d’alimentació saludable que duu a           
terme l’institut.  
 

8. Referents normatius 

El projecte lingüístic s’ha d’ajustar al que estableix el Títol II de la Llei              
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel              
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, l’article 5.1.e)         
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i al            
Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de         
l'educació secundària obligatòria.  

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

TÍTOL II: Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 9 Règim lingüístic 

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que            
estableix aquest títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament          
dictades pel Govern de la Generalitat. 

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de            
l’ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els           
criteris d’avaluació i la regulació del marc horari. 

Article 10 Dret i deure de conèixer les llengües oficials 

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials             
catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el          
Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i          
l’avaluació de les llengües. 

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           
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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. 

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació           
professional i els ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament          
d’idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència          
lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àmbit professional        
respectius. 

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret i el                 
compliment del deure de conèixer el català, ha de garantir, d’acord amb el             
que estableix l’article 6.2 de l’Estatut, una oferta suficient d’ensenyament del           
català. 

Article 11 El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

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

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. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe             
diferents per raó de llur llengua habitual. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les              
mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui              
el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d’acord amb el              
procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció           
lingüística individualitzada en aquesta llengua. 
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Article 12 Llengües estrangeres 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de,          
com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes           
adquireixin les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure,         
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge,           
l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del            
Departament, quina llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua         
estrangera i quina, o quines, com a segona. 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts            
curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües          
estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del Departament. 

Article 13 Competència lingüística del professorat, dels professionals        
d’atenció 

educativa i del personal d’administració i serveis. 

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 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. 

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la            
competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la            
utilització d’eines didàctiques que facilitin l’ensenyament del català i en          
català. 

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis           
dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que              
estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de les funcions             
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corresponents. El Departament ha d’establir els mecanismes i les condicions          
que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà             
del personal no docent de l’Administració educativa. 

Article 14 Projecte lingüístic 

1. 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. 

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a             
l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas els                 
següents: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de            
les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística          
del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en              
els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de            
mares i pares d’alumnes. 

Article 15 Programes d’immersió lingüística 

1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de              
referència i de factor de cohesió social, ha d’implantar estratègies educatives           
d’immersió lingüística que n’assegurin l’ús intensiu com a llengua vehicular          
d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició d’aquestes estratègies ha de         
tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels            
alumnes i el procés d’ensenyament del castellà. 
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2. Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels           
programes d’immersió lingüística, tenint en compte el nombre d’hores de les           
àrees lingüístiques que s’hagin d’impartir al llarg de l’etapa. 

Article 16.  El català, llengua oficial de l’Administració educativa a Catalunya. 

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

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. 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. 

4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens           
perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació           
acadèmica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o             
en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d’ésser            
bilingüe, en català i en castellà. 

8. 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.  

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 Article 5 Contingut 1. 

El projecte educatiu de cada centre recull i, si escau, desenvolupa el            
caràcter propi del centre definit per la titularitat. El caràcter propi ha de             
respectar els principis rectors del sistema educatiu i per als centres de            
titularitat pública, el caràcter propi és el definit a l’article 93 de la Llei              
d’educació. A més, el projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els             
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aspectes que s’indiquen a continuació, amb les precisions que s’estableixen          
en aquest Decret: [...] 

e) El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat             
sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del sistema           
educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al             
tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que              
determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua            
vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives,           
pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats              
organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. El projecte           
lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües          
oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua           
estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a segones. Quan,             
d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts          
curriculars en alguna de les llengües estrangeres, ha d’obtenir autorització          
del Departament d’Educació. 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de         
l'educació secundària obligatòria. 

Article 2 

Finalitat 

2. L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real          
d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials,       
intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies            
que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat           
adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat            
en la seva aplicació i distribució en el territori. 

Article 3 

Objectius 
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L’educació secundària obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de les          
habilitats i les competències que permetin als alumnes: 

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió          
orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua           
catalana, en llengua castellana [...] ; i consolidar hàbits de lectura i            
comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la            
literatura. 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües            
estrangeres. 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels           
ensenyaments del batxillerat. 

Article 2 

Finalitats 

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa           
intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar          
funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i           
competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar           
l'alumnat per accedir a l'educació superior. 

Article 3 

Objectius del batxillerat 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes             
les capacitats que els permetin: 

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i              
la llengua castellana. 

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s'hi           
amb fluïdesa i correcció. 
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Annex 1 

Competències generals del batxillerat 

Competència comunicativa 

La competència comunicativa es fonamenta en l'ús de les llengües en           
contextos comunicatius diversos. Aquesta competència suposa mobilitzar els        
recursos lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses           
circumstàncies acadèmiques i socials i constitueix una competència        
imprescindible per aprendre, per relacionar-se i per interaccionar amb el          
món. És una competència de totes i cadascuna de les matèries del            
batxillerat, ja que totes les disciplines utilitzen necessàriament l'expressió         
oral i escrita com a instrument per comunicar la informació i per transformar             
aquesta informació en coneixements cada cop més complexos. Aquesta         
competència suposa que al final del batxillerat l'alumnat sap relacionar-se          
amb els altres en català i castellà .i almenys també en una llengua             
estrangera. oralment, per escrit i també a través de l'ús dels llenguatges            
audiovisuals, tot fent servir, quan calgui, la comunicació no verbal i les            
tecnologies de la informació i la comunicació. 
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