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0. Introducció 

El projecte Lingüístic (PLC) forma part del Projecte Educatiu i reflecteix la situació de les llengües 
al nostre institut: ús en els diversos àmbits, metodologia d’ensenyament i aprenentatge, propostes 
educatives relacionades amb aspectes que caldria fomentar o millorar... Té en compte diversos 
objectius: 

 
1) El català ha de ser la llengua vehicular del centre en tots els àmbits. 
 
2) Cal potenciar al màxim les competències plurilingües de l’alumnat, de manera que, en 

acabar l’ESO, assoleixin els següents objectius: 
 
2.1) Un domini dels registres formal i informal del català com a llengua vehicular, de cohesió i 
d’aprenentatge. 
 
2.2) Un domini del castellà, especialment en registres formals. 
 
2.3) Un coneixement d’una o dues llengües estrangeres (anglès i, opcionalment, francès). 
 
2.4) Una actitud oberta i respectuosa envers les llengües i les cultures del seu entorn i una 
valoració positiva de la diversitat lingüística. 

 
1. Context sociolingüístic 

 
1.1 Entorn 

 
L’Institut Banús està situat al municipi de Cerdanyola del Vallès, concretament al barri Banús. Els 
orígens d’aquest barri es remunten a principis del segle XX, amb la primera onada migratòria 
procedent sobretot d’Andalusia. Posteriorment, els anys 50 i començaments dels 60, tingué lloc una 
segona onada des de diversos punts d’Espanya, especialment d’Andalusia i Extremadura. Aquesta 
darrera migració es justifica pel fet que Cerdanyola es va convertir en una vila industrial, gràcies a 
la creació de diversos polígons. Per allotjar tots els nouvinguts, es van construir grans edificis amb 
materials de poca qualitat. Podríem dir que, majoritàriament,  la població actual és descendent 
d’aquelles famílies, per la qual cosa, la seva llengua materna és el castellà i conformen una barriada 
obrera, de classe social mitjana baixa. En alguns casos, hi ha una problemàtica social i econòmica 
destacable. 
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Actualment, ens trobem amb una situació similar, però els nouvinguts no provenen d’ altres indrets 
de l’Estat Espanyol, sinó d’altres països, com ara el Marroc, la Xina, el Pakistan, Rússia, Ucraïna o 
Polònia.  En aquesta ocasió, però, no han vingut a treballar a les fàbriques i, en molts casos, es 
dediquen a regentar petits comerços. El nostre institut també ha acollit els fills d’aquestes famílies, 
amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats educatives. De tota manera, podem dir que 
al barri Banús, la població nouvinguda no és especialment nombrosa. 

 
En aquest context, l’Institut Banús va néixer com a centre de Primària l’any 1972 i va esdevenir 
centre d’Ensenyament Secundari l’any 1992.  La seva dinàmica va ser  la de qualsevol altre institut 
de la zona fins el curs 2004-2005, en què va haver-hi una crisi institucional, però es va superar.  
Gràcies a la bona feina  duta a terme conjuntament per  l’Equip Directiu, el claustre i les famílies, el 
nostre institut té una molt bona imatge i ha estat objecte de reconeixement amb diveros premis 
obtinguts en diferentes àrees.  
 
1.2. Alumnat 
 
Tradicionalment, l’institut Banús era un centre de tres línies a l’ESO i dues a Batxillerat, agrupades 
per modalitats: d’una banda, la científica i la tecnològica i de l’altra, la humanística i la social. Els 
darrers anys, ha esdevingut un centre de quatre línies a l’ESO i ha continuat amb  dues a batxillerat, 
tot i que el curs 2016-2017 n’hi haurà tres a 1r. El nombre d’alumnes matriculats se situa al voltant 
de 650. 

La immensa majoria dels alumnes són castellanoparlants, tant a casa com a les relacions socials. 
Una enquesta entre l’alumnat de 3r d’ESO del curs 2014-2015 posava de manifest que només 3 de 
cada 30 alumnes mirava de tant en tant TV3;  cap alumne/a anava mai a mirar al cinema alguna 
estrena doblada al català i, esporàdicament,  alguns anaven al teatre a mirar alguna obra en un 
idioma que no fos castellà.  Pel que fa a la música, la majoria d’alumnes no escoltava mai música en 
català, alguns n’escoltaven  de tant en tant i una minoria seguia habitualment la música en llengua 
catalana. Curiosament, la rumba catalana apareixia com una via de penetració del català força 
interessant. Evidentment, cal elaborar una enquesta més completa i estendre’n l’aplicació a tota 
l’ESO  i al batxillerat.  

En qualsevol cas, cal dir que tot l’alumnat entén perfectament el català i fa els exàmens i treballs en 
aquesta llengua quan el professorat ho demana i ho estimula. Igualment, la gran majoria de 
l’alumnat s’adreça al professorat en català. Observem que el seu coneixement de la llengua catalana 
és superior a nivell oral que en l’escrit. Hi ha diverses causes que poden explicar aquesta situació, 
una de les quals és el fet que els nois i les noies de Secundària llegeixen poc i no n’hi ha gaires que 
llegeixin per plaer, per experimentar el gust per la lectura.  Cal promoure activitats de foment de la 
lectura, tot i que ens consta que des de les diverses àrees es fa (especialment des de les 
lingüístiques). Va haver-hi una iniciativa a 2n i 3r d’ESO, un club de lectura, però no va tenir 
continuïtat. 
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Els darrers deu anys, la població de Cerdanyola ha anat canviant amb  l’arribada de nouvinguts de 
procedència diversa. Durant el període 2005-2010, el degoteig d’aquest alumnat  ha estat constant i 
ha calgut  nous recursos per atendre aquesta diversitat educativa. Es va crear l’aula d’acollida, amb 
la dedicació en exclusiva d’un profesor  i el suport d’un equip, i els grups flexibles. Amb tot, no 
hem tingut un nombre de nouvinguts especialment destacable, comparat amb altres ciutats del 
nostre voltant: representen, aproximadament, un 11% de tot el col·lectiu.  Darrerament, aquesta 
dinàmica ha canviat, ja que l’alumnat nouvingut a Catalunya ha estat molt escàs. Ja no tenim aula 
d’acollida i aquests alumnes són atesos en el marc de l’aula ordinària i tenen el suport de l’activitat 
de les Parelles Lingüístiques.  Paral·lelament, la diversitat de capacitats d’aprenentatge del nostre 
alumnat s’ha incrementat considerablement i ha calgut reforçar  l’àrea d’atenció a la diversitat. Cal  
atendre satisfactòriament cada vegada una major quantitat d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
i estimular els que tenen un bon potencial. Comptem amb grups flexibles, el REFORÇ BANÚS, 
treballs en grup reduïts en la mesura que sigui possible, adaptació dels currículums segons les 
necessitats de l’alumnat, treball en grups cooperatius… 

Des de la Coordinació Pedagògica,  s’organitza el servei d’Estudi Assistit, el REFORÇ BANÚS. 
Aquest recurs pot ser sol·licitat per la família o pel tutor de l’alumne/a, tenint en compte l’opinió de 
la resta de l’Equip Docent, i serà impartit per alumnes de batxillerat, majoritàriament de 2n curs, o 
per exalumnes. Hi ha diversos procediments pels quals aquests joves arriben a impartir classes: 
d’una banda, n’hi ha que s’hi ofereixen; d’una altra, des de la coordinació pedagògica es consulta 
els professors de les diverses àrees  i es demana que recomanin alumnes que puguin dur a terme 
aquesta tasca.  

El grau d’abandonament dels estudis abans d’acabar l’ESO està al voltant del 10-15 % dels alumnes 
matriculats a 1r. En acabar 4t d’ESO, al voltant d’ un 60%  roman  a l’institut per continuar estudis 
de batxillerat; el nivell de matriculació externa a 1r de batxillerat és poc important. Pràcticament el 
80 % de l’alumnat de primer  de batxillerat passa a 2n i el 90 % aprova. La mitjana d’aprovats a 
Selectivitat està entre un 90 i un 100%.  No tenim dades concretes sobre el percentatge d’alumnes 
que aconsegueixen matricular-se en els estudis universitaris que havien triat, però podem deduir que 
els resultats en aquest sentit són positius. 
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2.El tractament de les llengües 

 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
 
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència. 
 
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge del nostre centre. Les activitats educatives, orals i 
escrites; el material didàctic i els llibres de text i les activitats d’avaluació de totes les àrees són en 
català, exceptuant els casos de la llengua castellana i de les llengües estrangeres. Tot i això, en 
situacions de comunicació informal entre alumnes, gairebé mai no és la llengua vehicular, mentre 
que entre el professorat i l’alumnat sí que ho és gairebé sempre, tot i que hi ha casos en què es fa ús 
del castellà. 
 
A la dècada dels 90, el centre va fer formació en el programa d’immersió lingüística per tal de tenir 
recursos per ensenyar la llengua a un alumnat  majoritàriament castellanoparlant . Posteriorment, 
amb l’arribada de molt professorat nou  i d’alumnat lingüísticament molt divers, ha calgut buscar 
noves estratègies per fomentar l’ús i el coneixement de la llengua catalana. Cal dir que 
l’ensenyament/aprenentatge de la llengua és una responsabilitat compartida pel professorat de totes 
les àrees i és un objectiu comú aconseguir que l’alumnat en tingui un domini adequat. 
 
Partint d’un enfocament comunicatiu, cal dinamitzar l’ús del català en tots del àmbits de 
convivència i de comunicació quotidiana al centre, cercant eines adients per aconseguir-ho 
especialment entre iguals. 
 
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
2.1.2.1. Llengua oral.  
 
El paper de la llengua oral és fonamental en tots els registres: cal parlar, escoltar, exposar i dialogar 
per aprendre. Un bon domini de l’expressió oral és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes preparats per 
saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies opinions. A més, l’ús de la llengua oral s’ha 
de tenir en compte a l’hora d’avaluar l’alumnat i de valorar-ne qualitativament les seves 
competències.  Per això, el professorat proposa diverses activitats, com ara presentacions, debats, 
comentaris de les lectures, fòrum sobre pel·lícules o documentals projectats a l’aula. Tot i això, el 
fet que els grups siguin força nombrosos (al voltant de 30 alumnes) dificulta que es pugui dur a 
terme en condicions òptimes.  
 
  



 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

  9 

2.1.2.2. Llengua escrita.  
 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir  formar lectors i 
escriptors competents. Això implica que cal potenciar la competència comunicativa en totes les 
seves dimensions: receptiva (lectura) i productiva (escriptura).  

Al final de l’ESO, l’alumnat ha de ser capaç de comprendre i produir textos de diferents 
tipologies: expositius, narratius, descriptius… i ampliar-ne coneixements al Batxillerat. 

Als treballs de recerca, podran utilizar qualsevol de les llengües presents en el currículum: 
català, castellà, anglès o francès. 
Quant a l’ortografia, d’una banda, el departament de Llengua Catalana ha fixat per a cada curs un 
llistat d’errades que l’alumnat no pot cometre en els seus textos i, d’altra banda,  en fa un treball 
integrador, que implica un  aprenentatge significatiu, partint del concepte de la llengua com una 
globalitat. Sempre que ha estat possible, s’ha treballat conjuntament i de manera col·laborativa amb 
el departament de Llengua Castellana. N’és un exemple un projecte que es va dur a terme el curs 
2017-2018, en què l’objectiu era la correcció d’errades freqüents a la redacció amb l’elaboració 
d’un quiz. Cal dir també que en la pràctica docent s’esmenten les  dues llengües per facilitar la 
comprensió  i exemplificar les explicacions. 

 
2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita.  
 
Ja que un dels requisits de l’èxit acadèmic és que l’alumnat arribi a ser competent en les quatre 
habilitats lingüístiques, la relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de 
ser recíproca. És a dir, la competència en comprensió i expressió oral ha d’incidir favorablement en 
la comprensió i expressió escrita i a l’inrevés.  
Des del Departament de Llengua Catalana, hi ha un plantejament integrador  de la llengua oral i la 
llengua escrita i l’objectiu fonamental és donar-hi  un enfocament comunicatiu.  En seria un 
exemple la realització de presentacions orals a classe sobre temes diversos que, prèviament, s’han  
elaborat per escrit, l’organització de debats  que han hagut de preparar a priori amb suport escrit o la 
dramatització de textos d’autors reconeguts o dels mateixos alumnes. A 1r d’ESO, en treballar el 
text teatral, sovint es transformen textos narratius (d’autors reconeguts o dels mateixos alumnes) en 
textos teatrals i se’n prepara la representació. El procés i el producte posen de manifest l’estreta 
relació entre llengua oral i llengua escrita.  
 
2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees.  
 
El català és la llengua vehicular de totes les àrees del currículum, per tant,  les competències  
relacionades  amb el coneixement i l´ús de la llengua són presents en les àrees no lingüístiques. Si 
un alumne és competent en llengua, afavorirà que també ho sigui en la resta de les àrees, perquè 
tindrà més eines per assolir-ne els continguts. 
Pel que fa al material didàctic  de les diverses àrees,  tots els llibres de text, tret dels de llengua i 
literatura castellanes i els de llengües  estrangeres,  són en català. La resta de material docent lliurat 
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a l’alumnat és, majoritàriament, també en llengua catalana. El programari dels suports digitals 
també és en català. 
 
2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells     
 
Per tal que cada alumne pugui assolir els objectius de l’etapa, el professorat del departament de 
Llengua Catalana ha elaborat una distribució dels continguts curriculars mínims de cada curs. En 
adonar-se de la reiteració d’alguns continguts i de la necessitat d’incidir més en altres, els va 
semblar adient dur a terme aquesta tasca, que incidiria en l’alumnat de l’aula ordinària i també en el 
dels Grups Flexibles (GF). 
Quant als docents, és important que hi hagi acords sobre la metodologia, els criteris d’avaluació o 
altres aspectes per tal que hi hagi una coherència i una continuïtat a l’hora d’impartir els continguts. 
En aquest sentit, des del departament de català, es proposa intentar mantenir el/la mateix/a docent 
durant un cicle, la qual cosa afavoreix l’assoliment dels objectius d’aquells cursos:  el/la docent 
coneix l’alumnat i alhora pot resoldre’n les mancances que ha detectat al llarg del primer curs 
durant el segon. 
 
2.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

 

El centre rebrà l’alumnat nouvingut seguint el protocol establert al Pla d’Acollida i elaborarà les 
adaptacions necessàries per facilitar i agilitar el procés d’adaptació i integració al nostre sistema 
educatiu. 

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

S’hi  establirà un sistema d’incorporació gradual als aprenentatges lingüístics segons les seves 
llengües d’origen: castellanoparlant i no castellanoparlant. 

En el cas de l’alumnat sudamericà de parla  hispana s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i 
castellana per facilitar l’aprenentatge, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici. 

L’alumnat d’origen no castellanoparlant, romànic o no romànic, quan hagi assolit el nivell llindar de 
llengua catalana i pugui incorporar-se a la dinàmica de 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. 

Davant la manca d’una aula d’acollida, l’alumnat nouvingut s’incorporarà directament al grup 
classe que li correspongui i s’hi  faran les intervencions oportunes per l’assoliment dels 
coneixements bàsics de la nostra llengua. Com a mesura de suport, se li assignarà la matèria 
optativa de reforç de llengua catalana, en cas que n’hi hagi al nivell al qual s’ha matriculat. En 
qualsevol cas, a totes les matèries s’han de tenir en compte les circumstàncies d’aquest alumnat i 
fer-hi una adaptació curricular. 
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Des del curs 2012-2013, l’institut compta amb un nou recurs de suport per a l’aprenentatge de la 
llengua catalana per part de l’alumnat nouvingut. Es tracta de l’activitat de Parelles Lingüístiques, 
coordinada per la CLIC del centre i per l’Assessor LIC (veg. Annex 3) 

Al llarg del curs (almenys durant un trimestre), es troben parelles d’alumnes  formades per 
voluntariat autòcton (els ensenyants) i alumnat nouvingut (els aprenents) almenys un dia a la 
setmana a l’hora de l’esbarjo. L’objectiu és practicar la conversa informal en català, la qual cosa 
afavoreix la integració de l’alumnat nouvingut en el sistema educatiu i en l’entorn social, ja que 
facilita la interacció amb els companys i amb el professorat. Sovint s’ha rendibilitzat el recurs amb 
alumnat autòcton que presentava mancances a l’hora d’expressar-se en llengua catalana i la 
valoració ha estat molt positiva. 

 
2.1.2.7. Atenció de la diversitat 

 
És evident que en el tractament de les llengües cal tenir en compte les necessitat d’aquells alumnes 
que precisen un reforç, un suport per assolir els continguts curriculars. Però també s’ha de tenir 
present que hi ha alumnes amb un altre perfil, que tenen un molt bon potencial i podrien aspirar a 
l’excel·lència si estiguessin motivats i si el sistema educatiu respongués adequadament a les seves 
necessitats. Per tant, considerem que l’atenció a la diversitat ha de donar resposta a l’alumnat que 
necessita reforç o suport i també al que necessita un ampliació o enriquiment del currículum. 
Aquesta reflexió seria extensiva a la resta d’àrees del currículum. 
Quant a l’alumnat que necessita un suport, el pot rebre a l’aula ordinària, amb l’adaptació 
corresponent segons el seu perfil, al Grup Flexible o a la USEE, que acull els alumnes amb 
necessitats educatives especials. 

En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua adreçades a aquest 
alumnat, s’hi donarà un enfocament comunicatiu i funcional, sense insistir tant en els aspectes de 
coneixement gramatical i de sistematització de continguts. La llengua vehicular en totes les àrees 
serà el català. 

Pel que fa a l’alumnat que necessitaria ampliació, caldria que el departament de Llengua Catalana 
acordés els materials i la metodologia o les estratègies que s’hi emprarien. 
 
A banda de les estratègies que ha d’adoptar  el professorat a l’aula, el centre atén la diversitat de 
l’alumnat amb l’aplicació de diversos recursos: 

1. Grups flexibles(GF), amb menys alumnes,  per als qui necessiten  un suport en 
l’aprenentatge per motius diversos. 

2. Plans Individualitzats (PI), elaborats per la psicopedagoga del centre i el/la tutor/a, amb 
l’assessorament de l’Equip Docent. 

3. USEE, destinada a l’alumnat amb NEE. 
 
 El centre disposa d’una Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD), la composició i les funcions de 
la qual estan definides en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). 
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2.1.2.8.  Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El professorat del Departament de Llengua Catalana incentiva l’ús de la llengua oral i escrita  a 
l’aula, posant en pràctica les diverses habilitats i competències que s’hi relacionen. En són exemples 
les següents activitats: 
 

1. El certamen literari de Sant Jordi, celebrat cada any, amb la participació obligatòria de 
l’ESO i opcional del Batxillerat. L’acte sol incloure un homenatge a una figura destacada de 
la literatura catalana (Mercè Rodoreda, Pere Calders, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu...) 
o a un dels grans temes de la literatura universal (l’amor, la natura...). En ocasions, s’hi 
presenten treballs relacionats amb algunes lectures obligatòries, com és el cas d’un recital de 
poemes d’ El poema de la rosa als llavis amb alumnat de 2n de batxillerat o el de poemes de 
Martí i Pol amb alumnes de 2n d’ESO que havien de llegir Dedica’m un poema, encara que 
sigui teu, en què la temàtica es relacionava amb la vida i l’obra del poeta. 

 
2. L’elaboració de booktràilers o de recomanacions de lectures com a booktubers, activitat que 

fomenta la lectura de forma engrescadora amb la intervenció de les TIC. 
 

3. Els projectes interdisciplinars, com ara els que es duen a terme amb EVP, en què s’il·lustren 
textos escrits pels mateixos alumnes o per companys d’altres cursos o es prepara de forma 
col·laborativa l’acte de Sant Jordi. 

 
4. Els Treballs relacionats amb lectures obligatòries, com ara la realització de maquetes  o 

vídeos. En el primer cas, han estat elaborades com a material auxiliar d’exposicions orals, 
que posteriorment s’han mostrat a la resta de l’alumnat en algun indret del centre. És el cas 
de  treballs sobre  El violí d’Auzswitch (2n batxillerat) i Wonder (2n d’ESO). Pel que fa 
als  vídeos, s’han elaborat booktràilers o simplement vídeos sobre aspectes relacionats amb 
les lectures, com en el cas de l’Antologia poètica (1r batxillerat,), que incloïa imatges i 
recital de poemes. 

 
5. Els projectes en col·laboració amb Llengua Castellana, com el treball d’ interferències 

ortogràfiques a partir d’un quiz. Es va dur a terme a tots els nivells, durant una setmana. 

A banda d’aquestes activitats,  se’n realitzen d’altres fora de l’àmbit de l’institut, com ara sortides al 
teatre o participació a concursos o festivals . 
 

1. Hi ha sortides al teatre, a veure obres relacionades amb el currículum, com ara el  Tirant ,  
Mar i cel  o La bogeria. Hi assisteix alumnat de l’ESO i de Batxillerat i la valoració ha estat 
sempre positiva. 
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2. El Departament de Català fomenta la participació dels nostre alumnat a concursos diversos..  
En són exemples el NIT LAB MAC Tancats al Museu , organitzat per l'Ajuntament de 
Cerdanyola (en què el nostre alumnat ha obtingut premis en diverses ocasions) ; els Jocs 
Florals Escolars de Cerdanyola (hi presentem treballs literaris de 1r i 2n d'ESO), en què 
participen conjuntament amb el departament d'Expressió (amb treballs d'il·lustració dels 
textos literaris seleccionats); el Premi Sambori, a nivell de tot Catalunya o convocatòries de 
premis en diverses localitats catalanes, com Santa Coloma de Gramenet o Dosrius (en què 
una alumna va resultar guardonada amb el primer premi)  La valoració d’aquestes activitats 
ha estat molt positiva. 

 
3. Gairebé cada any, l’alumnat de 3r d’ESO participa al Picalletres, concurs que se centra en 

continguts ortogràfics i lèxics, sobretot.  L’activitat és molt engrescadora i implica una 
manera diferent de treballar l’ortografia.  

 
4. Participació d’alumnat de 1r cicle d’ESO com a jurat en el Festival de Cinema Juvenil 

Europeu. La valoració també ha estat molt positiva i es proposa establir-ne una continuïtat. 
 

5. Assistència de 4t d’ESO i 1r de batxillerat a la trobada de booktubers a l’Ateneu, amb la 
participació de personalitats rellevants del món de la cultura, com la Laura Borràs. Ha estat 
valorat molt positivament. 

 
2.1.2.9.  Avaluació del coneixement de la llengua  
 
Per tal de fer el seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana, el 
departament ha establerts uns criteris d’avaluació  que sempre tenen el compte el punt de partida de 
l’alumne/a i el seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que 
té dificultats  per seguir el ritme normal de les classes ha de comptar amb un pla individualitzat, 
amb els objectius, els reforços i els criteris d’avaluació propis.  
De la mateixa manera, hauríem de regularitzar l’elaboració de PIs per a l’alumnat que necessita una 
ampliació o un enriquiment del currículum. 
 
2.1.2.10. Materials didàctics  

 
Al departament de Llengua Catalana, s’hi apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres 
de text  i de les lectures obligatòries i recomanades i  per a l’adaptació  de materials per atendre la 
diversitat, sobretot pel que fa a l’alumnat que ha de reforçar la matèria. Caldria prendre acords 
també sobre material que permetés ampliar coneixements per a aquell alumnat que aspira a 
l’excel·lència. Hi estem treballant. 
Tenint en compte els interessos de l’alumnat, hi ha un increment de l’ús de material digital i 
audiovisual, més motivador. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  
 
2.1.3.1. Informació multimèdia .  
 
Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, totes les 
àrees curriculars la incorporen a l’hora d’impartir les classes. Moltes activitats comunicatives 
parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la utilització 
d’aquestes eines contribueixi al desenvolupament de la llengua catalana en concret i al 
desenvolupament de la competència comunicativa en general. En aquesta línia d’actuació, l’Institut 
Banús ha adaptat plenament les eines digitals amb què treballa (blocs, pàgines web, programaris, 
llibres digitals…) i, a més a més, ha dotat les seves aules amb equipament multimèdia (pissarres 
digitals, cànons, equips de so…) i ha adquirit tauletes a petició d’alguns departaments. 
 
2.1.3.2. Usos lingüístics.  
 
El professorat de llengua catalana treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de 
fer del català la llengua d’ús habitual. És important que la resta de professorat hi col·labori des de 
les diferents àrees, tenint en compte que l’entorn del nostre alumnat és bàsicament castellanoparlant  
i, fora de l’àmbit acadèmic, no s’expressen habitualment en català. 
 
2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum.  
 
Tot i que al nostre centre es  valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i la diversitat com un valor 
positiu,  seria un valor afegit que aquesta diversitat s’aprofités per fer activitats relacionades amb el 
currículum.  
 
2.1.3.4. Català i llengües d’origen.  
 
El fet que la llengua habitual de les activitats del centre sigui el català s’ha de compaginar 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. 
 

 

 

2.2. La Llengua Castellana 

El Departament de Llengua Castellana fomenta la riquesa lingüística i la pluralitat cultural amb una 
actitud de respecte i alta consideració a totes les llengües que conviuen al nostre Centre. Partint 
d’aquesta premisa, el professorat és conscient del context històric, polític i social del lloc on vivim i 
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col.labora dins les seves possibilitats amb el foment de la llengua vehicular de l’ensenyament a 
Catalunya. 

2.2.1. Metodologia 

Atès el fet que les llengües castellana i catalanes són llengües  que conviuen i que són d’ús comú de 
l’alumnat, es fan referències constants a la llengua catalana en l’exercici de la tasca docent.  

Les llengües catalana i castellana tenen un mateix origen, el llatí. Això fa que, sovint, durant la 
tasca docent, es faci menció a ambdues llengües per tal de facilitar la comprensió a l’alumnat i 
exemplificar les explicacions. 

El departament  de Llengua Castellana creu que aquests fets els ajuden a consolidar el domini 
lingüístic dels alumnes. 

Per una altra banda, també per  fomentar l’ús de la llengua, posen en pràctica algunes activitats de 
forma ordinària a l’aula, com ara les següents: 

1) Fent, com a mínim, una exposició trimestral individual o en grup a tots els cursos i en tots 
els nivells de l’ESO. 
 

2) Treballant la comprensió oral amb recursos multimèdia i textos reals de la vida quotidiana 

. 
3) Demanant a l’alumnat que redacti textos propis de tipologia diversa, fomentant també així la 

creativitat i l’expressió artística. 
 

4) Incidint en la importància de l’adequació de la llengua al context comunicatiu (registre 
formal/informal) mitjançant la reescriptura de fragments de textos. 

2.2.2. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

L’existència de la llengua no té cap sentit si no s’utilitza, per tant, el departament de Llengua 
Castellana realitza un seguit d’activitats per incentivar la llengua castellana, tant oral com escrita: 

1. Rutes literàries, en consonància amb les lectures proposades a Batxillerat, sempre que el 
calendari escolar ho faciliti. En van ser exemples Nada, de Carmen Laforet, i Últimas tardes 
con Teresa, de Juan Marsé. 
 

2. Programació de sortides al teatre, relacionades amb les lectures obligatòries i els continguts 
curriculars. A primer cicle, destacaríem Entremeses, de Miguel de Cervantes, i a segon cicle, 
La Celestina, de Fernando de Rojas,  La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, i 
Historia de una escalera,  d´ Antonio Buero Vallejo. En el cas de La Celestina, l’alumnat de 
Literatura Espanyola de 1r de batxillerat va participar a l’activitat d’ Un dia al TNC, que 
incloïa  un taller de teatre i l’assistència a la representació de l’obra. 
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3. Certamen literari de Sant Jordi, en què, a més de l’acte pròpiament literari, el departament 
prepara homenatges a autors concrets, com en el cas de Federico García Lorca, amb motiu 
del vuitantè aniversari del seu afusellament. Incloïa lectura de poemes, representació 
teatralitzada d’un fragment d’una obra teatral, audicions…En l’acte de Sant Jordi, es lliura 
el premi al millor vídeo relacionat amb la lectura (booktràiler o com a booktubers). 
 

4. Treball transversal dels departaments de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua 
Anglesa i Departament d’Expressió, consistent en la creació d’una cançó seguint una 
estructura musical facilitada amb anterioritat. 

2.2.3. Projectes 

El departament de Llengua Castellana realitza diversos projectes, en l’àmbit del departament i de 
forma interdisciplinar.  

1.Programes d’intercanvi amb altres instituts. Se’n va realitzar un amb l’institut Gaudí de Reus 
durant el curs 2015-2016. La principal finalitat era compartir experiències pedagògiques i 
educatives, tant per a l’alumnat com per al professorat.  

Els objectius plantejats van ser els següents:  

1) Promoure l’hàbit lector. 
 

2) Reforçar la competència oral. 
 
3) Potenciar la creativitat en la competència escrita 

. 
4) Incentivar l’autonomia personal i el treball cooperatiu. 
 
5) Fomentar la convivència. 

Hi van participar  70 alumnes (inclosos els de NEE), tots de 1r d’ESO,  i 6 docents. Va tenir lloc a 
la primavera, tant a l’anada a Reus com a la tornada a Cerdanyola del Vallès. S’hi van filmar un 
parell de vídeos amb l’experiència viscuda. 
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Vídeo de presentació de l’alumnat: https://www.youtube.com/watch?v=U6Ywszlp6xI 

Vídeo resum de l’experiència: https://www.youtube.com/watch?v=hqKrajcZM8k 

2. Projecte interdisciplinar de Llengua Castellana i Ciències Socials, consistent en la creació d’una 
revista digital especialitzada en història de Roma i de l’Edat Mitjana. Hi participen alumnes de 
primer cicle d’ESO i s’hi treballen continguts curriculars d’ambdues àrees.  

3. Creació de booktràilers, especialment a 1r d’ESO, sobre la lectura obligatòria del primer 
trimestre. 

4. Projecte per treballar les interferències ortogràfiques a partir de l’elaboració d’un quiz 
(veg.2.1.2.8). 

 
2.2.4. Alumnat nouvingut.  
 
El centre ha d’utilitzar les estratègies adequades perquè l’alumnat que s’incorpora tardanament al 
sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les 
conegui ambdues de la mateixa manera. Com que el castellà és la llengua dominant als mitjans de 
comunicació i en molts contextos socials, l'Institut  Banús  haurà de vetllar perquè l’alumnat 
nouvingut, en especial el de procedència hispana, pugui desenvolupar també una competència 
lingüística en català 

L’alumnat d’origen no castellanoparlant, romànic o no romànic, quan hagi assolit el nivell llindar de 
llengua catalana i pugui incorporar-se a la dinàmica de l’aula ordinària plenament, iniciarà  l’estudi 
del castellà, amb tractament de segona llengua, amb l’adaptació curricular adequada. 

 
2.3. Altres llengües. 
 
 En acabar l’etapa, l’alumnat ha de conèixer com a mínim una llengua estrangera i ser capaç de 
comprendre i produir missatges orals i escrits amb correcció, fent-los servir per comunicar-se. 
L’Institut Banús imparteix dues  llengües estrangeres: l’anglès, com a crèdit comú, i el francés, com 
a matèria optativa, ambdues al llarg de l’ESO i  el batxillerat. En el cas del francés, a batxillerat 
s’ofereix com a matèria optativa a les modalitats Humanística i Social. Quant a l’ànglès, a 3r i 4t se 
n’ imparteixen 4 hores de classe en lloc de 3 ; se n’inclouen  matèries alternatives a la religió a 
primer cicle i matèries optatives de 2 hores a 2n i a 3r.  
 
2.3.1. Metodologia i activitats d’ús. 
 
L’anglès i el francès són les llengües vehiculars de l’aprenentatge. Es treballen la comprensió i 
l’expressió en llengua oral i escrita, a partir de textos de tipologia i àmbits diversos i d’exercicis  
que inclouen la presència de les TIC i de recursos multimèdia: CDs, pel·lícules, ordinadors…  
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Hi ha un predomini del treball en grups cooperatius i en anglès es treballa a tres nivells (tenint en 
compte la capacitat i el ritme d’aprenentatge de cada alumne/a), especialment a primer cicle, on es 
fa servir la metodologia multinivell. 
Per tal de fomentar l’ús oral i escrit de les llengües estrangeres dintre i fora de l’aula i de motivar 
l’alumnat en l’adquisició dels continguts d’una manera lúdica i engrescadora, el professorat de 
Llengües Estrangeres porta a terme diverses iniciatives, de les quals es fa una valoració molt 
positiva. 
 

1. Motiva l’alumnat a  sol·licitar beques , com la d'Inmersión Lingüística de Otoño 2013, i a 
participar en concursos, com el de traducció de francès de la UPF, el d'anglès THE FONIX  
o el de narració Mots Passants UAB, en francès. 

 

2. Organitza xerrades en anglès a càrrec de nadius, a través del programa Fullbright, en 
col·laboració amb l’editorial Burlington o amb estudiants Erasmus de la UAB. 
 

3. Proposa a l’alumnat que consideren que ha assolit els coneixements adequats que es 
matriculin a les convocatòries d’anglès o francès de diversos nivells de l’EOI o al DELF 
(Diploma d’Estudis en Llengua Francesa). 

 

4. Fomenta activitats relacionades amb el teatre, com ara la participació de l’alumnat de 
l’assignatura optativa de teatre de 3r d’ESO al programa Caixa Escena, en anglès, o a la 
Jornada de Teatre, en francès. 
 

5. Compta amb la presència d’auxiliars de conversa nadius  (si s’escau) que treballen diversos 
aspectes de la llengua oral en col·laboració amb els docents. 
 

6. Col·labora a la revista del centre, Banews, i a la pàgina web, amb articles de l’alumnat o del 
professorat i difon les activitats que es duen a terme dintre i fora de l’aula. 

 
 

7. Proposa de mantenir la retolació de tot el centre en llengua anglesa, per tal de fer-ne palesa 
la presència al nostre entorn. 
 

Finalment, farem referència a les activitats relacionades amb l’àmbit internacional: 
 

1. Cada any, tenen lloc dos viatges culturals i lingüístics: un a una ciutat de parla anglesa i 
un altre a una ciutat de parla francesa.  
 

2. Hi ha contactes amb instituts europeus: un agermanament amb un institut d’Elna i  
correspondència en anglès amb un institut de Suïssa. 
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3. S’inicia els projectes Erasmus, KA1 i KA2  dintre del projecte GEP. 

2.3.1.1. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera .  
 
El professorat del departament de Llengües Estrangeres consensua els llibres de text que utilitzaran 
i preveuen quin material caldrà per atendre la diversitat a l’aula. Amb aquest objectiu, compten 
també amb el suport del GF i la USEE. 
 
2.3.2. Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera (AICLE) i projectes i 
programes multilingües. 
 
En  relació amb el departament de Llengües Estrangeres, el  Projecte Educatiu de Centre recull unes 
estratègies per dur a terme en quatre anys (2015-2018)  que inclouen el fet d’impartir altres 
assignatures en anglès. Aquest projecte ja consolidat es concreta de la següent manera : 
 

1. S’imparteixen hores  d’Educació Física (EF),  a 1r,2n i 3r d’ESO, i de matèries optatives en 
diferents cursos.  

2. Alguns/nes  docents dels departaments de Tecnologia, Ciències Naturals, Matemàtiques, 
Socials i Educació Física  formen  part del GEP (Grup Experimental  pel Plurilingüisme).  

 
Els objectius que es plantegen són els següents: 
 
1. Millorar la competència comunicativa en anglès del nostre alumnat i del nostre professorat. 
2.  Utilitzar l'anglès com a eina de comunicació en altres matèries. 
 
Aquest programa estableix que la metodologia de treball es basi en projectes i el professorat que en 
forma part ha rebut una formació de suport per a la tasca que ha de portar a terme.  
L’Equip Directiu s’ha plantejat anar més enllà en el programa i, a més dels objectius que hem citat 
anteriorment, vol fer extensiva a la resta del claustre la formació relacionada amb el treball per 
projectes. Així, ha proposat que els membres del GEP comparteixin els coneixements sobre el tema 
amb l’Equip Docent del qual formaran part, per tal d’incentivar aquesta manera de treballar. 
 
2.3.3 Formació del professorat.  
 
Sempre que ha estat possible, els auxiliars de conversa o algun professor extern ha conduït grups de 
conversa en anglès o en francès amb docents que ho havien sol·licitat.  L’objectiu era  millorar les 
competències comunicatives en aquestes llengües. Tenint en compte que se’n feia una valoració 
molt positiva, fora bo que aquesta iniciativa tingués continuïtat. 
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2.3.4 Llengües complementàries procedents de la nova immigració.  
 
Tot  i que  el nostre institut és un centre  capaç  de generar noves complicitats i de sumar tot allò 
que tenen de positiu totes les cultures, encara ha d’acabar de perfilar el tractament de  les llengües 
d’origen en el context acadèmic.  Caldria fer-ne un ús simbòlic i utilitzar-les  per treballar la 
dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. A partir de la valoració d’aquestes llengües i 
cultures, s´avança en el respecte i en el coneixement mutus i en la integració de l´alumnat 
nouvingut.  
En podria ser una proposta fer alguna activitat el Dia Internacional de les Llengües Maternes.  
D’aquesta manera, l’aprenentatge seria significatiu i inclouria l’alumnat més activament en el seu 
procés d’ensenyament-aprenentatge. Tot i això, l’ideal seria fer esment d’aspectes lingüístics i 
culturals dels països d’origen de la nova immigració en la realitat quotidiana de l’aula: a les classes 
de llengua, d’història, de tecnologia, d’EVP...i que formés part del currículum, un currículum 
integrador i enriquidor per a tot l’alumnat.  
 
 2.4. Organització i gestió 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics  
 
La llengua vehicular del centre és el català: tota la documentació interna 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 parlar en català, tot i que, en alguns casos, s’adapta a la llengua de la 
família, i les reunions de l’AMPA i altres comissions es fan sempre en català. 

Les activitats extraescolars i la major part dels tallers organitzats pel centre es fan, majoritàriament, 
en llengua catalana.  

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu.  
 
La competència plurilingüe com a objectiu de l’àmbit de llengües demana que en l’organització del 
currículum es tingui en compte la presència de les diverses llengües de l’alumnat nouvingut. Ja hem 
fet referència anteriorment a aquest tema (veg. 2.3.4). 
 
2.4.2.1. 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-ne  l’autoestima  i  enriquint el 
currículum i les activitats ordinàries del centre.  
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2.4.2.2.Mediació lingüística (traducció i facilitació)  
  

La comunicació amb les famílies nouvingudes comptarà amb els serveis de mediació i traducció 
lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l'intercanvi d’informació i el vincle 
amb les famílies, 
 
2.4.3. Alumnat nouvingut. 
 
El personal docent  i no docent s’adreça en general en català a l’alumnat nouvingut, tot i que no hi 
ha un acord explícit. El centre garanteix l’atenció individualitzada i té en compte un enfocament 
comunicatiu de l’aprenentatge del català com a llengua vehicular.  
 
2.4.4. Organització dels recursos humans 
 

El català és la llengua de treball i de relació del professorat, entre ells i amb les altres instàncies del 
centre. 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. 

El català serà la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis;  de les 
activitats extraescolars i complementàries i de relació del centre amb l’AMPA i els representants 
dels pares i mares de l’alumnat. En aquest sentit, el centre facilitarà recursos per  organitzar 
activitats i pràctiques que afavoreixin la integració lingüística i cultural a Catalunya de l’alumnat 
nouvingut i les seves famílies.  
 
2.4.4.1. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i cohesió social (CLIC)  

Per posar en pràctica el PLC  i coordinar-lo amb el Pla d’Acollida i d’integració de l’alumnat 
nouvingut, inclòs en la programació general, s’ha creat la figura d’un/a coordinador/a lingüístic/a, 
que s’encarregui també de l’educació intercultural i de la cohesió social.  

Haurà de complir les funcions següents: 

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

2.  Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el 
centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 
Territorials. 

6. 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. 

7. 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. 

 
En els darrers anys, podríem concretar les seves accions en les següents punts: 

 
 1. Elaboració del PLC (Projecte Lingüístic del Centre). 

2. Coordinació de l’activitat de parelles lingüístiques.  

3. Assistència al Seminari CLIC  i traspàs de la información a l’Equip Directiu. 

4. Col·laboració a la revista Banews com a correctora i aportant articles  (propis o de l’alumnat) 
 
6. Assessorament en l’elaboració de documents del centre. 

 
7. Participació com a vocal a les reunions de l’Associació Esportiva. 

 
8. Creació d’un fons de documentació a l’abast de tot el claustre. 

 
9. Com a membre del departament de català, juntament amb la resta de companys, i com a 

CLIC, col·labora especialment en les següents activitats (molt relacionades amb la 
incentivació de l'ús de la llengua catalana): 
 
9.1.  Motivació de l'alumnat a participar en concursos literaris. 
 
9.2. Inscripció d'alumnat de 1r i 2n d'ESO al Festival de Cinema Juvenil Europeu com a 
Jurat. 

    10. Atenció i seguiment de l’alumnat nouvingut. 
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2.4.5. Organització de la programació curricular 
 
2.4.5.1. Coordinació departaments, cicles i nivells.  
 
L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les matèries curriculars. 
En aquest sentit, el professorat de les diferents àrees n’ha de ser conscient i ha de vetllar per l’ús 
correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a l’expressió. 
Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i l'expressió oral i escrita haurien 
de ser assumits per tot l’equip docent i revisats periòdicament.  
 
2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes.  
 
El professorat de l’àrea de llengües  està elaborant un plantejament coordinat sobre diferents 
aspectes per tal d’evitar repeticions innecessàries i/o omissions, afavorir la transferència 
d’aprenentatges i acordar uns criteris d’avaluació similars.  Les caps de departament de Llengua 
Catalana, de Llengua Castellana i de Llengües Estrangeres ja hi estan treballant i fent propostes en 
aquest sentit.  
  
2.4.6. Biblioteca escolar. 
 
El nostre centre ha hagut d’adaptar-se al notable increment de matrícula en els darrers anys i, tot i 
que s’hi han fet obres, no tenim prou espai per a les activitats que hi tenen lloc. Com a conseqüència 
d’aquesta situació, la Biblioteca escolar esdevé un espai polivalent en què es porten a terme 
xerrades,  tallers, conferències i reunions, especialment del Consell Escolar i l’Associació 
Esportiva. 
En horari lectiu és oberta al professorat, a l’alumnat i a l’AMPA. El préstec es realitza a l’hora de 
l’esbarjo i els dilluns a la tarda de 15 a 18 hores.  

Els fons de llibres i revistes de la biblioteca del centre i  les subscripcions a la premsa diària seran 
preferentment en llengua catalana. Tret del fons bibliogràfic relacionat amb les matèries de llengua i 
literatura castellana i d’idiomes estrangers, la renovació se’n farà preferentment amb material editat 
en llengua catalana. 

El Projecte Biblioteca de Centre de l’Institut Banús està emmarcat dins del Projecte Educatiu de 
Centre en un procés de qualitat i millora contínua dins de l’àmbit d’autonomia de centre, amb la 
intenció de facilitar l’assoliment dels objectius proposats al projecte educatiu. 

Aquesta expressió d’autonomia té en compte la normativa educativa vigent i té com a missió 
concretar els objectius i l’estructura organitzativa i funcional que caracteritza el nostre centre en 
l'àmbit cultural. Ha de donar coherència a totes les línies d'actuació que repercuteixen en l’alumnat, 
tant en horari escolar com extraescolar. També vol promoure aquests objectius entre els membres 
de la comunitat educativa. 
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Durant el curs 2013-2014 l'institut Banús va iniciar les activitats de millora de la biblioteca  
principalment amb l'increment de la participació dels joves en el préstec de llibres i la utilització de 
l’espai  dins del mateix centre. Formem part del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat i és per aquest 
motiu que obrim la biblioteca a la ciutat un dia a la setmana. Som conscients de les mancances 
actuals i per això volem iniciar un nou model de biblioteca més actual i moderna que respongui a 
les necessitats del nostre alumnat i professorat. 

La biblioteca del nostre centre està situada en un espai  visible i clarament identificat. És un lloc ben 
condicionat, amb un fons catalogat i considerable. Tot i això, es podria millorar la utilització que 
se'n fa per tal d’aconseguir que l’alumnat, a banda d’agafar en préstec les lectures de cada matèria, 
també utilitzés més serveis de la biblioteca. 
D'entre els possibles models de biblioteca escolar, en un primer estadi, el nostre centre optaria per 
un model en què s’hi donés suport a determinades activitats de totes o d’algunes àrees curriculars, a  
 
banda de fomentar el gust per la lectura i d’ajudar en l'assoliment de l'alfabetització informacional 
per part de l'alumnat. 
Els motius que ens portarien a decantar-nos per aquest model es podrien resumir en un de sol: tot i 
que la biblioteca existeix, no hi ha una estructura clara que hi doni suport. És a dir, hi ha molt de 
treball previ que caldria fer i que s'hauria de centrar en actuacions com ara la creació d'una comissió 
de biblioteca, el disseny d'un pla de treball i la conscienciació i implicació del claustre en el 
projecte.  
Tenint en compte això, en un primer moment ens centraríem en els objectius següents: 
 

 Pel que fa a la dimensió física: 
▪ Desenvolupar un pla de gestió del fons que determini els processos de selecció, 

d’adquisició, de conservació i d’exporgació dels recursos per permetre’n la 
disponibilitat. 

▪ Gestionar els préstecs de manera automatitzada. 
▪ Crear i dinamitzar el portal web de la biblioteca, integrada en les plataformes 

educatives del centre. 
  
 Pel que fa a la dimensió educativa: 

▪ Suport al centre: 
◦ Suport a projectes concrets de centre. 
◦ Funció social (prevenció de la fractura social i digital). 
◦ Foment de la lectura. 

 
▪ Suport a l’aula: 

◦ Suport al treball de l’aula. 
 

És cert que l'ideal seria una biblioteca escolar totalment vinculada i compromesa amb el 
desenvolupament del currículum de totes les àrees, però preferim anar bastint fites que es puguin 
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assolir i que vagin consolidant el projecte de biblioteca. Així doncs, podríem  parlar d’un projecte a 
quatre anys, amb unes fites progressives. 
La biblioteca escolar  tindrà unes funcions molts específiques: 

● Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.  
En col·laboració amb els àmbits es podrà actualitzar, renovar i millorar el fons documental 
actual. 
 

● Impulsar la lectura.  
L’àmbit lingüístic impulsarà noves estratègies en totes les assignatures i projectes per 
millorar les competències lingüístiques.  
 

● Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació. 
De la mà dels àmbits científic i tecnològic, es promourà tot el que faci referència a la 
recerca, a l’anàlisi i a la selecció de la informació. 
 

● Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge. 
La biblioteca, en una fase final, podrà donar espais, recursos i directrius per a l’aprenentatge 
d’altres àmbits no lingüístics, però sempre reforçant  les competències clau comunicatives. 
 

● Col·laborar amb l’entorn. 
Obrirem la biblioteca a la ciutat i promourem activitats culturals amb l’entorn, fent servir el 
servei comunitari i el Pla d’entorn. 

 
2.4.7. Projecció del centre.  
 
2.4.7.1. L’àmbit digital  
 
La pàgina web ofereix la possibilitat de comunicació amb tota la comunitat educativa, ja que aporta 
molta informació dirigida a l’alumnat i a les famílies. La web és en llengua catalana, tot i que pot 
haver-hi  textos en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars.  
Altres àmbits del món digital al qual tenim accés des del nostre centre són el moodle i xarxes de 
comunitats virtuals, com Escoles en xarxa . 
 
2.4.7.2. Revista.  
 
Banews  és la revista del centre des del curs 1998-1999 i té una  pèriodicitat trimestral.  Es va iniciar 
com el producte del treball de l’alumnat de segon cicle d’ESO en una matèria optativa. Una part 
recolliria articles relacionats amb un tema monogràfic d’interès i la resta reflectiria les activitats del 
centre: xerrades, sortides, treballs de classe... I aquest plantejament s’ha mantingut fins a dia d’avui. 
La major part dels articles es publiquen en català, tret dels que estan relacionats amb activitats que 
es porten a terme amb altres llengües del currículum. 
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En aquest moment la revista pren una nova dimensió dintre del departament de Socials i de la mà de 
l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
3. Concreció operativa del projecte.  
 
La concreció operativa del Projecte Lingüístic recull els punts que segueixen:  
 
· Els punts febles que caldria millorar i/o les necessitats detectades.  
· Els objectius.  
· Les propostes d’actuació.  
· Els responsables.  
· La temporització.  
 
3.1.Avaluació i seguiment   

 
S’hauria d’establir  un calendari per elaborar una valoració d’aquest projecte i fer-ne el seguiment. 
El PAC (Pla Anual de Centre) recolliria els aspectes de revisió i concreció  que serien valorats i 
avaluats cada curs. L’equip directiu, la CLIC  i els departaments de Llengües decidirien quins 
aspectes caldria treballar cada any.  Aquests departaments, en les seves respectives memòries, 
recollirien l’actualització del projecte i l’equip directiu i  la  CLIC divulgarien els resultats de la 
revisió.  
 
4.RECULL DE NORMATIVA. DOCUMENTACIÓ GENERAL. 

4.1. NORMATIVA  

 

Reglament Orgànic de Centres , Decret 199/1996, de 12 de juny 
8.4 El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el 
centre. En el projecte lingüístic queda definit: 
- El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
- El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 
- Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 
- Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat 
sociolingüística del centre globalment i individual. 

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 
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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. 

4.2. DOCUMENTS 

Declaració Universal de Drets Lingüístics, Barcelona el 6 de juny de 1996, PEN Club 
internacional i del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i 
Nacionals) i assumida per la UNESCO. Els punts més destacats de la mateixa són: 

 
1.2. Aquesta Declaració parteix del principi que els drets lingüístics són alhora individuals i 
col·lectius, i adopta com a referent de la plenitud dels drets lingüístics el cas d’una comunitat 
històrica en el seu espai territorial, entès aquest no solament com a àrea geogràfica on viu aquesta 
comunitat, sinó també com un espai social i funcional imprescindible  per al ple desenvolupament 
de la llengua… 

7.1Totes les llengües són l’expressió d’una identitat col·lectiva i d’una manera distinta de percebre i 
de descriure la realitat, per tant han de poder gaudir de les condicions necessàries per al seu 
desenvolupament en totes les funcions. 
 

7.2. Cada llengua és una realitat constituïda col·lectivament i és en el si d’una comunitat que esdevé 
disponible per a l’ús individual, com a instrument de cohesió, identificació, comunicació i 
expressivitat creadora. 

Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
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. 

Programa 2015-2016. Una educació per a la Catalunya del segle XXI, Departament d’educació, 
2004 
03 Una escola catalana innovadora i de qualitat per a tothom 
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Objectius específics: 
- Reduir el fracàs escolar i millorar el rendiment de tot l’alumnat i la cohesió social, amb la llengua 
catalana com a eix vertebrador. 
- Promocionar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i de 
comunicació als centre educatius 
Actuacions: 
- Pla per impulsar la llengua catalana a l’ensenyament: 
- Impuls del català com a llengua vehicular i d’ús als centres de secundària. 
- Seguiment de l’aplicació als centres docents de la llei 1/1998, de 7 de gener, de Política 
lingüística. 

 

REFERENTS NORMATIUS I DOCUMENTALS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Normativa: 

a) El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Al centre, s’utilitzarà 
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. (Articles 
20.1. i 21.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística; article 5.1. del Decret 96/1992, que fa 
referència a l’ordenació de la secundària obligatòria; article 6.1. del Decret 332/1994, que fa 
referència a l’ordenació dels ensenyaments de formació professional; article 5.1. del Decret 
82/1996, que fa referència a l’ordenació del batxillerat.) 
 

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.  (Article 20.2. de la Llei 
1/1998, de política lingüística.) 
El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, 
en els recursos materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari, etc.). A més, 
a les àrees o assignatures que s’imparteixen en llengua catalana s’emprarà aquesta en totes les 
activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el material didàctic o llibres de text, els exercicis 
de l’alumne i els d’avaluació. (Article 6.2. del Decret 362/1983, d’aplicació de la llei de 
normalització lingüística a l’ensenyament.) 
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. (Article 24.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
 

L’ensenyament del català ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de 
manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han 
de poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final de l’educació obligatòria. 
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(Article 21.3. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
El centre vetllarà perquè, en acabar l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i 
produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i, si 
escau, en aranesa, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i 
reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. (Punt núm. 8 dels objectius generals 
de l’etapa d’educació secundària obligatòria del Decret 96/1992.) 
El centre vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa consolidi el domini oral i escrit de la 
llengua catalana i adquireixi la competència suficient en el seu ús social, juntament amb el 
coneixement d’altres llengües i cultures en un món on la comunicació i la participació tenen i 
tindran cada vegada més importància. (Decret 96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria.) 
El centre vetllarà perquè, en acabar les diferents modalitats del batxillerat, l’alumnat usi amb 
correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i, si s’escau, en aranesa, i 
empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de 
missatge volgut. (Decret 82/1996, d’ordenació del batxillerat.) 
El centre vetllarà perquè l’alumnat tingui un coneixement aprofundit de les característiques 
culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. (Decret 82/1996, 
d’ordenació del batxillerat.) 
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. 
(Article 21.4. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

b) El procés d’ensenyament – aprenentatge de la llengua castellana 
L’ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de 
manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han 
de poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final de l’educació obligatòria. 
(Article 21.3. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
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. (Article 2.8 del Decret 96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria.) 
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. (Decret 82/1996, d’ordenació del 
batxillerat, de 5 de març.) 
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. 
(Article 21.4. de la Llei 1/1998, de política lingüística.). 

c) Les diferents opcions en relació a les llengües estrangeres 
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El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges 
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en 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. (Article 2.8. del Decret 96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria.) 
L’alumne cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori una llengua estrangera obligatòriament, 
i podrà optar per una de segona (Decret 223/1992, de 25 de setembre, que modifica l’art. 6 del 
Decret 96/1992, d’ordenació de la secundària obligatòria, de 28 d’abril). 
En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, 
oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera. (Art. 4 del Decret 
82/1996, d’ordenació del batxillerat.) 
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 de treball. (Art. 1 del Decret 332/1994, d’ordenació de la 
formació professional específica.) 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües 
L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport 
especial i addicional d’ensenyament del català (Article 21.8. Llei 1/1998, de política lingüística). 

Documents: 

a) El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge 
Tractament de les llengües a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria, 
Apartat 2 
El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor del 
model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 
Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
Encara avui, la llengua catalana no ha assolit la plena normalitat pel fa que a l’ús. Aquesta realitat 
exigeix que els centres educatius facin un tractament integrat de les llengües curriculars que 
potenciï l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació; i de 
l’aranès, a la Val d’Aran. 

b) El procés d’ensenyament – aprenentatge de la llengua castellana 
Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
L’ensenyament del català i del castellà han 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 normalment i correctament les dues llengües al final de 
l’educació obligatòria. 
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c) Les diferents opcions en relació a les llengües estrangeres 
Tractament de les llengües a l’educació secundària obligatòria 
Punt 2.2.3 
El centre garantirà la continuïtat d’aquesta segona llengua durant tot l’ensenyament. 
Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
En l’actual context social de Catalunya i dins l’àmbit de la Unió Europea, el coneixement de 
llengües és un factor qualitatiu del sistema educatiu. Així, en acabar l’ensenyament primari 
l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en una llengua estrangera missatges senzills dintre 
d’un context. En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha de poder comprendre i produir 
missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en una llengua estrangera. 
També en acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat hauria de poder comprendre i expressar-se a 
nivell bàsic en una segona llengua estrangera. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües 
Tractament de les llengües a l’educació secundària obligatòria 
Punt 2.1 
El centre tindrà present la importància dels aspectes pedagògics i didàctics: continuarà el procés 
d’ensenyament aprenentatge de les llengües iniciat a l’Educació Primària, tenint en compte el grau 
de competència comunicativa dels alumnes i els hàbits d’ús de totes dues llengües. 
Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
La tutoria entre iguals o els acompanyaments lingüístics són instruments molt útils per potenciar 
l’ús comunicatiu de la llengua catalana i el seu paper integrador i cohesionador. 
També i pel que fa a les activitats extraescolars, s’han de seguir els criteris establerts en el Projecte 
Lingüístic de centre. 

REFERENTS NORMATIUS I DOCUMENTALS DE L’ÀMBIT ORGANITZATIU, DE 
GOVERN I INSTITUCIONAL 

Normativa: 

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.  (Article 20.2. de la Llei 
1/1998, de política lingüística.) 

REFERENTS NORMATIUS I DOCUMENTALS DE L’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

Normativa: 

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.  (Article 20.2. de la Llei 
1/1998, de política lingüística.) 
D’acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents públics 
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d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament han de tenir el 
coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i la 
utilització correcta d’ambdues llengües en la pràctica docent habitual, tant en l’expressió oral com 
en l’escrita (article 1 del Decret 244/1991, del coneixement de les llengües oficials del professorat). 
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. (Article 24.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
El professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el projecte 
lingüístic del centre, elaborat d’acord amb la normativa aplicable. (Article 1.2 del Decret 244/1991, 
del coneixement de les llengües oficials del professorat) 

 

Documents: 

Pla per la llengua i  la cohesió social, Subdirecció general de llengua i cohesió social del 
Departament d’educació, 2004 
Annex 2. Projecte Lingüístic 
El Projecte Lingüístic de centre també pot impulsar altres activitats d’aprenentatge i de potenciació 
de l’ús de la llengua que, tenint sempre en compte l’entorn familiar i social del centre educatiu, 
afavoreixin la col·laboració i el treball en xarxa amb l’administració local i les entitats socials i 
culturals de l’entorn. 

El Govern exigirà l’ús del català en les empreses que contracti o subvencioni la Generalitat, Acord 
del govern de la Generalitat, 30 de novembre de 2004 
Per fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la contractació pública i  

les subvencions que atorgui l’Administració de la Generalitat i les seves entitats adscrites o 
vinculades.(…) 
En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català en els rètols, 
publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament 
o indirectament, del producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català,(..) 
L’incompliment de les obligacions esmentades serà causa de resolució del contracte. En l’àmbit de 
la Vall d’Aran, l’obligació de l’ús de l’aranès es tindrà en compte en termes semblants als del 
català. 
En el cas dels contractes de subministraments, s’estableix l’obligació de facilitar en català els 
manuals d’instrucció o documentació tècnica dels béns o productes objecte del contracte. 
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REFERENTS NORMATIUS I DOCUMENTALS DE L’ÀMBIT ADMINISTRATIU 

Normativa: 

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.  (Article 20.2. de la  Llei 
1/1998, de política lingüística.) 
La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les 
institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el 
català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També l’han d’emprar normalment en les 
comunicacions i en les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit 
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans o ciutadanes a rebre-les en castellà si ho 
demanen. (Article 9.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 
En els procediments administratius tramitats per l’Administració de la Generalitat, per les 
administracions locals i per les altres corporacions de Catalunya s’ha d’emprar el català, sens 
perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer manifestacions i, si ho 
sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. (Article 10.1. de la Llei 1/1998, de política lingüística.) 

 
  


