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Introducció 
  

El Projecte Lingüístic és el document de gestió que planifica i concreta com els centres educatius 
organitzen i gestionen, d’acord amb la normativa vigent*, els aspectes que fan referència a 
l’estat i l’ús de les llengües al centre i al seu tractament curricular. El PLC és, per tant, una part 
fonamental del Projecte Educatiu de Centre i ha de ser prou flexible per adaptar-se i integrar 
les noves realitats que vagin sorgint en aquest àmbit.  
 
A l’INS Angeleta Ferrer ens proposem treballar amb rigor els diferents models lingüístics perquè 
entenem que és a partir del bon ús comunicatiu de cada llengua que s’aconsegueix un 
enriquiment de les altres. Les habilitats que intervenen en la comunicació enforteixen i 
beneficien l’aprenentatge de les altres llengües. Cal que cada llengua tingui el seu espai on es 
puguin produir situacions d’ús real i necessari de comunicació. Aquesta feina queda reflectida 
en el Projecte Lingüístic per tal de garantir-ne la consecució. 

 
Marc Legal 
 
Aquest projecte lingüístic s’ajusta al que estableix la següent normativa: 
 

• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

• Decrets 142/2007 i 143/2007, de 26 de juny, que fan referència als currículums de 
llengües de l’educació obligatòria. 

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

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

• Estatut d’autonomia de Catalunya. Quarta edició, desembre del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El projecte lingüístic de centre està en concordança amb la Llei de Normalització Lingüística, 
la qual proclama entre els seus objectius la necessitat d’assegurar el coneixement i l’ús 
progressiu de la llengua catalana, pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular en l’àmbit de 
l’educació i de l’ensenyament.    
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1. Context sociolingüístic 
 

1.1 L’alumnat i l’entorn del centre. Descripció de la composició sociolingüística de l’alumnat 
i de l’entorn del centre  
 
 

L’alumnat 

• Nombre d’alumnes: 800 

• Procedència geogràfica: principalment, la mateixa ciutat de Sant Cugat o ciutats de 
l’entorn. També hi ha alguns alumnes nouvinguts, sobretot de l’Amèrica del Sud i del 
nord d’Àfrica. 
 

 
 

• Llengües familiars: principalment el català i el castellà. 

• Llengües que fan servir usualment entre ells: indistintament el català i el castellà. 

• Competència lingüística al final de l’ESO*: 
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(*) Dades extretes dels resultats del centre en les Proves Diagnòstiques de 4t ESO del Departament 
d’Educació 2015-17. 
 

El professorat 

• Nombre de professorat: 70 professors 

• Procedència geogràfica: la mateixa ciutat de Sant Cugat o ciutats de l’entorn 

• Plantilla amb destinació definitiva al centre: 30 professors 

• Plantilla flotant: 40 professors 
 
El centre 

• Ubicació: Sant Cugat centre, en una zona residencial amb bones comunicacions i espais 
verds. Segons dades de l’Idescat (any 2017), aquest municipi del Vallès Occidental té 
89.516 habitants, dels quals 10.267 són d’origen estranger. De fet, l’arribada de 
nouvinguts i l’elevada taxa de natalitat han fet que el nombre d’habitants hagi crescut 
força en els darrers anys. 

• Antiguitat: més de 25 anys. 

• Llengües presents: català, castellà, anglès, francès i àrab. 

• Llengües dominants: català i castellà. 

• Recursos per aprendre llengües de l’entorn: al marge de tots els recursos en línia que 
s’ofereixen des de les administracions, la ciutat disposa d’acadèmies privades 
d’ensenyament de llengües (anglès, alemany...), així com d’una EOI. També 
s’imparteixen cursos a la Casa de Cultura municipal, a l’Ateneu i en associacions culturals 
o esportives de la ciutat. 
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2. Les llengües del centre 
 
2.1. La llengua catalana 
 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 
La llengua catalana és la llengua vehicular d’aprenentatge. L’entenem, doncs, com a vehicle de 
comunicació, i és l’eix vertebrador del nostre projecte educatiu plurilingüe. Per tant, és el mitjà 
per aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar 
l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta les tres 
llengües d’aprenentatge obligatori del centre. 
 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de generalitzar l’ús del català com a eina de 
convivència i comunicació en tots els àmbits. En aquest sentit i com a exemple d’aquesta 
voluntat dinamitzadora, el professorat reunit en claustre (abril del 2014) i a proposta del 
departament de llengua i literatura catalana va adherir-se a la plataforma Somescola.cat, que 
defensa els principis esmentats més amunt. 
 
 
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
L’aprenentatge de la llengua catalana és responsabilitat del professorat de totes les àrees.  
El conjunt del claustre, per tant, n’ha de ser conscient i ha d’actuar en conseqüència. Des de 
cada àrea d’aprenentatge es vetllarà perquè l'ús tant oral com escrit de la llengua sigui acurat. 
Per aconseguir-ho es col·laborarà en la correcció dels missatges que puguin formular els 
alumnes i s'estimularà la seva bona expressió lingüística. Sempre que sigui possible es procurarà 
que els mitjans audiovisuals i els recursos emprats utilitzin la llengua catalana com a mitjà 
d'expressió.  
 
El professorat del centre ha de tenir la titulació requerida i ha 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. El professorat, en l’exercici 
de llur funció, ha de saber emprar normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge com en l’àmbit general del centre. 
 
El centre vetllarà perquè les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material 
didàctic i els llibres de text, les TIC i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i 
els mòduls del currículum, siguin normalment en català, excepte en el cas de les matèries de 
llengua i literatura castellana i de llengua estrangera. 
 
Pel que fa a la llengua oral, el seu ensenyament/aprenentatge es treballa tant en les activitats 
puntuals (les exposicions orals de temes específics a l’aula, el treball de síntesi, els treballs de 
recerca al batxillerat...), com també en les diferents modalitats de textos orals (entrevista, 
conversa, dramatització, argumentació,...), ja sigui a l’àrea de llengua o bé a la resta d'àrees. En 
tots aquests casos, s’insisteix en l’adequació als diversos registres de la llengua. 
 
 

file:///C:/Users/Ca/Desktop/2/2_1.doc
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El professorat del centre és conscient de la complexitat sociolingüística i cultural de la societat 
catalana. En conseqüència, els equips docents i de manera especial el professorat de l'àrea de 
llengua treballaran explícitament els usos lingüístics de l'alumnat per tal d'aconseguir que la 
llengua catalana sigui la d'ús habitual. 
 
Respecte a la llengua escrita, se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum i es 
detalla a les programacions del departament. Es fa sempre des d‘un plantejament global sobre 
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que es tracta d’un procés complex 
que cal abordar des de totes les àrees del currículum. La relació que hi ha d’haver entre la 
llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca i, per tant, integradora de les habilitats 
lingüístiques que hi entren en joc.  
 
A través dels documents necessaris, el centre ha de concretar els aspectes didàctics i 
organitzatius adients per tal que hi hagi continuïtat i coherència entre etapes i nivells amb 
relació als usos lingüístics que cal emprar i al seu ensenyament. En aquest sentit, cada  
departament revisa conjuntament les programacions i els criteris d’avaluació. Igualment es 
disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi 
d’ensenyant, quan hi ha un canvi d’etapa i quan hi ha un canvi de nivell. Així mateix, hi ha 
coordinació amb els centres de primària adscrits, que consisteix en un traspàs d’informació 
sobre l’alumnat. Les reunions de coordinació es fan entre l’equip docent de cada nivell a l’ESO.  
 
Respecte a l’alumnat nouvingut i l’atenció a la diversitat, el centre aplica estratègies 
didàctiques (plans individualitzats en les matèries de llenguatge com el català i el castellà i 
també en altres matèries com les matemàtiques) i mesures organitzatives (grups reduïts, de 
reforç, coordinació d’equips docents amb els serveis educatius, socials..) per tal d’aconseguir 
una bona acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat que faciliti l’accés a la llengua 
vehicular i d’aprenentatge. Les primeres actuacions en aquest procés d’adaptació van 
adreçades a l’adquisició d’una competència lingüística en català que permeti la integració de 
l’alumnat nouvingut a les activitats del centre sense problemes.  
 
D’altra banda, hi haurà el reconeixement i la valoració de la llengua d'origen de l'alumnat. Per 
a una bona adaptació, garantia indispensable per a un correcte procés d'aprenentatge, és bàsic 
establir vincles afectius. En aquest procés cal partir del coneixement bàsic de la llengua familiar 
de l'alumnat, així com dels seus trets culturals i identitaris, i sempre que sigui possible s’oferirà 
suport lingüístic als alumnes nouvinguts. Els equips docents disposaran d'informació i tindran 
present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar 
l’aprenentatge en les diverses àrees. 
 
El centre planteja activitats específiques d’incentivació de l’ús de la llengua catalana, tant pel 
que fa a l’alumnat nouvingut (parelles lingüístiques) com per a la resta de l’alumnat (concursos 
literaris, festes internes del centre, sortides extraescolars) i en facilita la seva organització i 
concreció. Aquestes actuacions han de ser avaluades a través de mecanismes de seguiment i 
d’indicadors que també incloguin l’ús de la llengua. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
El fet que la llengua habitual de les activitats del centre sigui el català es compaginarà amb una 
actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i d’altres realitats sociolingüístiques, 
tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. La diversitat lingüística del 
centre i de la societat s’aprofitarà per fer activitats relacionades amb el currículum. Tot el 
professorat vetllarà perquè l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la diversitat 
lingüística i cultural. 
 

2.2. La llengua castellana 
 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 
En el centre s’intenta que hi hagi continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en 
català i el que es fa en castellà, a fi que l’objectiu final sigui que l’alumnat tingui el mateix nivell 
de llengua catalana que de castellana. I és en aquest sentit que s’acorden els punts següents: 
 

o Treballar les coincidències i diferències bàsiques en l’ortografia. 
o La distribució de la matèria comuna en la morfologia, la sintaxi i els tipus de 

textos. 
o Treballar conjuntament el comentari de text. 
o La coordinació de les lectures per tal que no es repeteixin. 

 
Respecte a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua oral es treballa habitualment en tots els 
nivells i en les diverses modalitats dels textos orals: 
 

o Dramatització 
o Lectura compartida d’una obra de teatre a 1r d’ESO 
o Lectura escenificada breument a 2n d’ESO 
o Vídeo dramatitzat d’un fragment de l’obra teatral llegida a 3r i a 4t d’ESO 
o A tots els nivells de l’ESO es realitzen lectures poètiques en veu alta. 
o La prosa es basa en la lectura comprensiva, en veu alta i a la classe. 

 
Respecte a la llengua escrita se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum i es 
detalla a les programacions del departament. Concretament la redacció de textos es fa 
esglaonadament: 
 

o 1r d’ESO, textos breus. 
o 2n d’ESO, s’inicia la composició de poemes. 
o 3r d’ESO, fragments teatrals. 
o 4t d’ESO, recull les pràctiques esmentades més amunt. 

 
Al batxillerat es fan bàsicament redaccions segons la tipologia textual. La correcció la fa el 
professor i marca els errors comesos a l’alumne. 
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Des del departament de llengua castellana s’han previst activitats d’ús de la llengua, 
específicament les sortides al teatre per nivells: 
 

o 1r d’ESO, obra escenificada per un actor professional, basada en la lectura feta 
a la classe. 

o 2n d’ESO, teatre professional d’interès musical. 
o 3r d’ESO, teatre professional de temàtica pròpia de l’adolescent. 
o 4t d’ESO i 1r de batxillerat, teatre professional sobre un clàssic universal. 
o 2n de batxillerat, teatre professional sobre un clàssic castellà. 

 
Respecte a l’alumnat nouvingut i l’atenció a la diversitat, tal com s’ha explicat més amunt, el 
centre aplica estratègies didàctiques (plans individualitzats en les matèries de llenguatge com el 
català i el castellà i també en altres matèries com les matemàtiques) i mesures organitzatives 
(grups reduïts, de reforç, coordinació d’equips docents amb els serveis educatius, socials..) per 
tal d’aconseguir una bona acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat. 

  
 

2.3. Llengües estrangeres: anglès i francès 

2.3.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  
 
L’objectiu en finalitzar l’etapa és que els alumnes coneguin, com a mínim, una llengua 
estrangera, per tal que esdevinguin usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. Per assolir-ho, el centre assegura una 
distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa segons les necessitats de 
l’alumnat i ofereix oportunitats d’ús efectiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula. 
 
2.3.2. Desplegament del currículum 
 
Ensenyament secundari obligatori (ESO): L’INS Angeleta ofereix des de 1r d’ESO la possibilitat 
de triar l’assignatura de Llengua anglesa o de Llengua francesa com a matèria de llengua 
estrangera obligatòria al llarg de la secundària i també com a matèria optativa a 2n. Així doncs, 
l’alumne cursa una llengua estrangera com a matèria obligatòria (anglès o francès com a 
primera llengua estrangera) però a la vegada se li ofereix l’oportunitat d’aprendre de manera 
optativa l’altra llengua (anglès o francès com a segona llengua estrangera) al llarg de tota 
l’escolarització obligatòria. 
 
L’alumnat que arriba de les escoles de primària adscrites al nostre centre ha tingut l’anglès com 
a llengua estrangera. Per tant, aquests alumnes ja han entrat en contacte amb aquest idioma i 
en tenen algunes nocions quan entren a 1r d’ESO. Tenint en compte aquesta realitat, doncs, 
pels alumnes que trien com a segona llengua (optativa) l’anglès, a 2n d’ESO es parteix d’un nivell 
més avançat de coneixements amb una metodologia diferent, fent èmfasi en la cultura anglesa 
i en la producció oral amb grups més reduïts d’alumnes, aprofitant així el bagatge de 
coneixement que l’alumne porta de l’escola primària. 
 
 
 
 



 

 

 11 

La llengua anglesa al batxillerat té un tractament curricular singular respecte l’organització de 
les altres matèries, cosa que implica una gran i efectiva coordinació interna del departament 
de llengua anglesa. D’una banda, només per a la matèria específica d’anglès, es passen a cinc 
les quatre línies de batxillerat que té el nostre centre i, per tant, són grups amb una ràtio més 
reduïda d’alumnes. D’altra banda, la distribució de l’alumnat en cinc grups permet oferir-ne un 
de nivell avançat amb metodologia adaptada a les seves necessitats respecte dels altres quatre 
grups de nivell estàndard, atenent així la diversitat a l’alça. 
 
Per a la distribució en cinc grups, l’alumnat del centre s’organitza segons el grup-classe assignat 
a batxillerat i segons la informació individual del nivell de llengua feta pel professorat d’anglès 
de 4t d’ESO. L’alumnat nou a l’institut fa una prova d’idioma per tal de ser ubicat correctament 
en cas que no pugui demostrar un certificat de nivell alt. 
 
La llengua francesa al batxillerat. El centre ofereix el batxillerat francès Batxibac. Al batxillerat 
s’ofereix la llengua francesa com a llengua obligatòria i a això s’hi afegeix l’opció de triar francès 
com a segona llengua per a aquells alumnes que ja la van cursar a l’ESO. 
 
2.3.3. Materials didàctics i recursos tecnològics per a l’aprenentatge  
 
La varietat de l’oferta de materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera inclou 
l’atenció a la diversitat mitjançant la facilitació de l’accés a recursos addicionals variats tant 
analògics com digitals. 
Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs 
següent segons les necessitats de l’alumnat i es preveuen tant materials que serveixen per a 
l’ampliació de coneixements com materials adaptats a alumnat amb dificultats d’aprenentatge 
o característiques especials. Les adaptacions bàsicament se centren en el temps i el ritme 
d’aprenentatge i amb una metodologia més personalitzada. 
 
Atenció a la diversitat a l’ESO. Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge segueixen el mateix 
mètode que la resta de companys però tenen els exàmens adaptats: enunciats més clars i 
evidents, menys preguntes i domini de la identificació sobre de la producció. Per a l’alumnat 
amb característiques especials es personalitza el seu material didàctic a través de quaderns 
anomenats bàsics, elaborats per diferents editorials. A final de curs es fa una memòria escrita 
del material utilitzat i una valoració, útil per al traspàs d’informació per al curs següent. 
 
Materials digitals i recursos tecnològics. El departament de llengua anglesa posa a disposició de 
l’alumnat gran varietat de material d’aprenentatge, d’avaluació, d’entreteniment i de foment 
de l’ús de la llengua a través de diferents plataformes d’accés gratuït. 
 

o Aula al Moodle del centre. 
o Subscripcions a diaris i revistes digitals i materials de diverses editorials. 
o Servei de préstec de llibres, novel·les... 
o Diverses adreces de pàgines digitals i xarxes socials. 
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2.3.4. L’ús de la llengua estrangera 
 
El centre entén que l’aula de llengua estrangera és un espai d’immersió en anglès o francès i, 
per tant, el professorat de llengües estrangeres utilitza aquesta llengua (anglès o francès) com 
l’habitual en les interaccions amb els alumnes, creant un clima favorable en què l’alumne se 
sent estimulat i segur per utilitzar-la. 
 
El centre preveu l’ús de la llengua estrangera en contextos d’immersió reals, en contacte amb 
altres centres d’àmbit internacional. En aquest aspecte els departaments de llengua anglesa i 
llengua francesa organitzen viatges, estades i intercanvis per a fomentar i practicar la llengua, 
a banda dels altres valors associats que comporten aquests tipus d’activitats. 
 
ESO             Treball de síntesi: intercanvi amb un centre holandès (anglès) 
                    Sortida a Carcassona (francès) 
                    Global Scholars (anglès) 

       Intercanvi amb el Collège Molière de Villeneuve-d’Ascq (francès) 
 
 Batxillerat       Setmana a Londres 
                          Setmana a París 
 
2.3.5. Certificacions 
 
El departament de llengües estrangeres ofereix la possibilitat als alumnes que ho vulguin de fer 
els exàmens dels certificats oficials DELF (francès) o dels nivells B1 i B2 de l’EOI, tant d’anglès 
com de francès. 
 

3 - Organització i gestió 
 
3.1. Organització dels usos lingüístics 

 
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, pugui 
incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta d’alumnat. 
 
3.1.1. Llengua del centre 
 
El català, tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes les 
activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa. Així, serà la 
llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llengua amb què es  
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redactin els documents i la llengua de relació amb tota la comunitat educativa i els serveis de  
suport de centre. Es procurarà que aquest acord d’utilització de la llengua catalana sigui evident 
i que se’n faci un seguiment perquè realment sigui així.  
 
 3.1.2. Ús no sexista del llenguatge 
 
El centre s’esforçarà a aconseguir una utilització del llenguatge que no representi un ús sexista 
ni androcèntric. Per tal d'aconseguir-ho, en la redacció dels textos i documents sempre es 
preferirà substituir paraules i expressions que poden portar connotacions discriminadores per 
altres d’equivalents. La finalitat però, òbviament, serà la d'obtenir redactats comunicatius i 
intel·ligibles. 
 
En general, en tots els documents del centre i també en els llibres de text i en el material d’ús 
acadèmic es procurarà que el llenguatge utilitzat no sigui una eina que comporti intrínsecament 
elements de discriminació de tipus sexista.  
 
3.1.3. Comunicació externa 
 
Tota la documentació que sorgeixi del centre serà en llengua catalana, i es veurà acompanyada 
per traduccions puntuals quan s’adreci a l’administració espanyola i sens perjudici del dret dels 
ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en 
format bilingüe català/castellà. Durant el període d’acollida al centre i sempre que sigui 
possible, es faran els comunicats bilingües català / llengua d’origen per a les famílies 
nouvingudes. 
 
3.1.4. Llengua de relació amb les famílies i l’educació no formal 
 
S'utilitzarà la llengua catalana en el contacte amb les famílies, entenent que aquesta pràctica 
facilita la integració d'aquelles que no tenen l'idioma català com a propi. Caldrà evitar que la 
utilització de la llengua catalana pugui ser motiu d'exclusió de famílies que desconeguin aquest 
idioma. Aquest acord el portaran a terme tots els membres del claustre i el personal 
administratiu de secretaria i consergeria.  

 
La llengua d'ús habitual en l'organització i la realització de serveis d'educació no formal al centre 
(menjador, activitats extraescolars...) serà la catalana. Aquest criteri prevaldrà, tot i que en 
circumstàncies puntuals és difícil fer-ne un seguiment.  
 
3.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 
3.2.1. Actituds lingüístiques 
 
Cal tenir cura de la diversitat lingüística present a l’aula i a l’entorn com a font de riquesa 
lingüística i cultural. Així doncs, s’intentarà que l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les 
seves llengües d’origen en una clara actitud de respecte, afavorint la seva autoestima i també 
enriquint el currículum i les activitats del centre. 
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3.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
 
El centre, quan calgui, facilitarà la comunicació i l’intercanvi amb les famílies comptant 
amb els serveis de mediació i traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal 
de poder fer arribar de forma entenedora tota la informació que es vulgui transmetre. 
 
3.3. Alumnat nouvingut  
 
L’heterogeneïtat de l’alumnat a Catalunya és un fet. Cal establir, per mitjà d’un pla d’acollida i 
d’integració, les facilitats i els ajuts necessaris perquè els alumnes nouvinguts puguin cursar 
amb normalitat els estudis i apostar per l’intercanvi cultural, la participació i la igualtat de cara 
a una desitjable cohesió social. 
 
El PALIC (Pla d’Acollida Lingüística i Cultural) va dirigit a alumnes immigrants procedents d’un 
altre sistema educatiu, a alumnes procedents de la resta de l’Estat espanyol (excepte de les 
comunitats on el català és llengua oficial) o a alumnes procedents d’altres països. La finalitat 
del PALIC ha de ser la de proporcionar elements lingüístics i culturals que els permetin d’inserir-
se en el sistema educatiu (poder integrar-los al més aviat possible a un grup-classe sense cap 
tipus de perjudici) i en la societat a la qual arriben. Així doncs cal que els alumnes aprenguin 
nocions de llengua catalana i de llengua castellana i que intentin que la seva eficiència 
comunicativa vagi augmentant dia a dia, ja que hauran de fer front a un sistema educatiu en 
què és necessari el domini de les dues llengües oficials. 
 
A més, sempre que sigui possible s’oferirà suport lingüístic als alumnes nouvinguts que tinguin 
dificultats per seguir les matèries a l’aula ordinària. Així, el departament d’orientació 
psicopedagògica els ofereix un espai perquè aprenguin la llengua catalana i, a la vegada, es 
procura atendre les seves necessitats, prestant molta atenció a l’aspecte emocional. S’intenta 
dur a terme aquest suport en les hores en què els alumnes assistirien a matèries optatives o 
específiques, per tal de distorsionar el mínim possible el seu horari a l’aula ordinària. Es 
treballen principalment la llengua oral i qüestions culturals, i es contribueix, així, a la millora del 
seu aprenentatge de les diverses matèries i a fer possible una millor integració. 
 
3.4.Organització dels recursos humans  
 
El centre compta amb la figura del coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. 
Les funcions específiques del CLIC es troben recollides en les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 
 
3.5. Organització de la programació curricular 
 
Les matèries de Llengua catalana i Llengua castellana a l’ESO i al batxillerat presenten un 
currículum semblant i pretenen assolir idèntics objectius. És recomanable la coordinació del 
professorat implicat per tal d’optimitzar l’ensenyament i afavorir l’aprenentatge, tenint present 
que la metodologia i els punts de partida poden ser diferents. Aquest fet comporta que les 
adquisicions de continguts que l’alumnat fa des de les dues llengües (català o castellà) s’hagin 
d’aplicar de forma pràctica en l’altra llengua, quan aquests no difereixin, especificant per a cada 
cas les possibles diferències. Per tant, els aprenentatges relacionats amb els continguts que no 
són comuns es desenvolupen en cadascuna de les dues matèries. 
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Caldria que aquest objectiu estigués present també a les llengües estrangeres del centre, anglès 
i francès. 
 
3.6. Biblioteca escolar 
 
La biblioteca del centre posa a l’abast de la comunitat educativa aquella informació que 
necessita per al desenvolupament de les seves tasques, a la vegada que és un espai on els 
alumnes poden formar-se com a usuaris i que potencia activitats de foment de la lectura, eina 
indispensable per a l’adquisició del coneixement. 
 
Cal entendre la biblioteca doncs, com a centre de recursos, informació i documentació que 
dona suport als processos d’ensenyament i d’aprenentatge, fomenta l’hàbit lector i facilita les 
eines per a l’alfabetització informacional. Aquest concepte evidencia la necessitat d’una 
normativa específica que doni estabilitat a la biblioteca escolar, que la integri en les pràctiques 
educatives del centre i que defineixi, entre d’altres qüestions, els objectius i els recursos 
humans i materials de què ha de disposar. En conseqüència, la biblioteca ha de gestionar-se 
dins un marc de política clarament estructurat tenint present les necessitats generals del 
centre, reflectint la seva filosofia, les aspiracions i els objectius, així com la seva realitat. 
 
En aquest sentit, la biblioteca ha d’actuar com un agent més en el compliment de la normativa 
legal pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular del centre i formar part del 
Projecte Educatiu de Centre. Igualment les activitats planificades en la programació de la 
biblioteca i els serveis que ha d’oferir a la comunitat educativa han d’estar recollits en el Pla 
Anual del centre.  
 
 
3.7. Projecció del centre 
 
La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal en la informació i la imatge institucional del 
centre que s’ofereixi emprant les noves tecnologies TIC i, especialment, la que s’ofereixi a la 
pàgina web de l’institut, que haurà d’estar expressada, com a mínim, en llengua catalana. 
Assolir aquest objectiu és responsabilitat de l’equip directiu, del coordinador lingüístic de 
centre, del claustre de professorat i del personal d’administració i de serveis. 
 
L’institut afavoreix la col·laboració i l’intercanvi d’experiències encaminades al 
desenvolupament de l’alumnat i a la millora de la seva competència lingüística, com són 
l’intercanvi amb un institut francès i amb un institut holandès per practicar l’anglès. Aquestes 
experiències potencien i afavoreixen el reconeixement de la nostra cultura i la nostra llengua, 
a la vegada que permeten conèixer les dels altres països associats. 
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CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 

Concrecions del Projecte Lingüístic de Centre PLC  
 
El Pla Anual 2018-19 
 

 
Objectius 

 

 
Actuacions 

 
Responsables 

 
Temporitzador 

 
Indicadors 

 
Concreció 
d’alguns 
aspectes pel 
que fa a 
l’acollida de 
l’alumnat 
nouvingut al 
centre 
 

 
Redacció de les 
actuacions concretes 
respecte l’acolliment 
lingüístic que rep 
l’alumnat nouvingut al 
centre 

 
Departaments 
de 
psicopedagogia, 
català, castellà  i 
CLIC. 

 
Al llarg del curs 

 
La inclusió en el 
PLC de les 
actuacions 
concretes que 
es realitzen.  

     

 
Foment del 
català oral 
per a 
l’alumnat 
nouvingut 

 
Valorar, i impulsar si 
convé, l’activitat de 
“Parelles lingüístiques” 

 
CLIC i 
departament de 
català. 
Coordinació amb 
el CRP de Sant 
Cugat. 
 

 
Al llarg del curs 

 
Petita memòria 
escrita de 
l’activitat 
realitzada. 

     
 
Documentació 
referent a les 
activitats de 
foment de 
l’ús de les 
llengües (al 
marge de 
l’activitat 
curricular 
prescriptiva) 
que ja es fan 
al centre. 

 
Recollir en un llistat les 
activitats de foment de 
l’ús de les diverses 
llengües del centre : el 
gust per la lectura, 
premis Gabriel 
Ferrater, Baldiri 
Reixac, concurs literari 
sant Jordi, 
commemoracions 
d’autors literaris , 
intercanvi amb 
instituts de França i 
Holanda, creació de 
pàgines web, vídeos... 
Fons bibliogràfic que 
adquireix la biblioteca 
del centre etc. 
 

 
Departaments 
de llengua i 
literatura 
catalana, 
castellana i de 
llengües 
estrangeres. 

 
Al llarg del curs  

 
Llistat que cal 
incloure en la 
Programació 
Anual del 
Centre i fer-ne 
una valoració. 
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Establir i 
unificar els 
criteris de  
correcció 
mínims de la 
llengua 
escrita en els 
textos 
produïts per 
l’alumnat  

 
-Buscar estratègies 
entre els 
departaments de 
llengües per poder 
arribar a confegir una 
plantilla de símbols 
simples que indiquin 
quin tipus de falta 
gramatical 
(ortogràfica, morfo- 
sintàctica) presenten 
els textos de les 
diverses matèries.  
-Establir un barem de 
descompte de punts 
(mínim) comú a totes 
les assignatures per als 
textos mal escrits i 
aplicar-lo.  
 

 
La confecció de 
la plantilla recau 
en els 
departaments de 
llengües. La 
difusió i l’acord 
per a la seva 
aplicació recau 
en la 
Coordinació dels 
cicles i els caps 
de departament 
de cada àrea.  

 
Al llarg del curs  

 
Fer una 
valoració a les 
reunions dels 
equips docents i 
cicles. 
 Estar atents als 
resultats de l’ús 
de les llengües a 
les Proves 
Diagnòstiques a 
l’ESO que fa 
l’administració.  

 
Evitar la 
repetició de 
continguts 
curriculars 
comuns a les 
diverses 
llengües del 
centre 
 

 
Repartir i acordar 
l’estudi dels continguts 
curriculars comuns 
català-castellà al 1r i 
2n cicle de l’ESO 

 
Departament de 
castellà i de 
català  

 
Al llarg del curs. 
Més endavant cal  
incorporar el 
departament de 
francès i el 
d’anglès.  

 
Adjuntar-ho a 
les 
programacions 
de cada 
departament. 
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On som? 
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