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1.PRESENTACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Marc legal 

El projecte lingüístic és un instrument que possibilita que els centres educatius 

organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent i de manera autònoma, 

aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament 

curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

La llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació en l’article 11estableix en l’apartat 1 que: “El 

català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu”. 

L’article 5.e del Decret 102/2010 estableix que el projecte lingüístic, que s'ha de 

concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim 

lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis .El projecte lingüístic dóna criteri 

amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que 

determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i 

d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos 

lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions 

de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre 

l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, 

determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a 

segones. 

I en el decret 187/2015de 25 d’agost s’estableix que “tots els centres han d’elaborar un 

projecte lingüístic propi que forma part del projecte educatiu.” 
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2 .INTRODUCCIÓ 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’INS Can Margarit de Corbera de Llobregat 

és  i ha de ser un document de referència per a tota la comunitat educativa en la presa 

de decisions organitzatives i pedagògiques. També és el marc que estableix la llengua 

com a vehicle  de relació formal i informal i de contractació de serveis i activitats que 

es realitzen entre els diferents membres de tota la comunitat educativa.  

Aquest PLC vol incidir en els punts següents: 

 

a)El paper de la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català com a eix vertebrador 

d’un projecte educatiu plurilingüe. 

b)El tractament de les altres llengües (castellà, anglès, francès...)  

c)Els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussió en l’ús d’aquestes 

llengües. 

L’objectiu fonamental del projecte lingüístic és aconseguir el ple domini de les llengües 

oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el marc 

europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les 

llengües. Cal vetllar pel seu compliment i fer-ne una concreció anual, de manera que el 

català i el castellà, agrupats dins la mateixa àrea, siguin llengües amb les quals els 

alumnes puguin comunicar-se d’una manera adequada –tant a nivell oral com escrit–al 

final dels estudis, i a més tinguin un coneixement adequat i idoni de les llengües 

estrangeres estudiades 

 

Idees generals del PLC 

En el curs 2009-2010 s’inicia la redacció del Projecte Lingüístic de Centre a càrrec de 

la coordinadora lingüística , la qual va presentar un esborrany que es va aprovar en un 

Claustre de professors durant el curs 2009-2010.S’ha de fer constar que l’IES Can 

Margarit, en aquell moment, corresponia a un centre de recent posada en 

funcionament que comptava amb 6 grups d’alumnes ( 2 de 1r, 2 de segon i 2 de Tercer 

d’ESO). El PLC va garantir el domini de la llengua catalana tant oral com escrita a tot 

l’alumnat que cursava  l’educació secundària obligatòria malgrat que no el centre no 

tenia  creats encara   tots els nivells. 

A partir d’aquí es van establir  plans anuals que s’han anat  revisant i modificant a 

partir de les noves realitats sociolingüístiques.  

En aquest sentit durant el mes de novembre del curs 2018 s’ha portat a terme una 

actualització del projecte lingüístic per adaptar-lo a la realitat lingüística del centre . 
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La direcció del centre vetllarà per la distribució i coneixement del nou  PLC a tota la 

comunitat educativa. 

Objectius: 

►Establir principis per a l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i 

relació en tots els àmbits del centre. 

► Organitzar el tractament de la llengua al centre. L’ensenyament del català i del 

castellà tindran garantida una presència en els plans d’estudi, de manera que els 

alumnes puguin utilitzar normalment i correctament les dues llengües en acabar 

l’educació secundària obligatòria i postobligatòria 

►Organitzar el tractament de la llengua estrangera al centre per tal que l’alumnat 

pugui comprendre i produir missatges orals i escrits correctament i tenir una adequada 

competència comunicativa en aquesta llengua en acabar l’educació secundària 

obligatòria i postobligatòria 

► Disposar dels mecanismes necessaris per a la integració lingüística dels alumnes 

nouvinguts que s’hagin incorporat tardanament al sistema educatiu. 

► Adequar els criteris del PLC a la realitat sociolingüística del centre. 
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3.CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

3.1 El centre i l’entorn 

L’INS Can Margarit és un centre docent públic nascut el curs 2008-2009 i situat al 

terme municipal de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat ). Els alumnes del centre 

provenen essencialment del municipi de Corbera, de la Palma de Cervelló i des 

d’aquest curs 2018-2019, que s’ha implementat un cicle formatiu de grau mitjà , rebem 

alumnes de St Andreu de la Barca .  

El municipi de Corbera, presenta una població propera als 15.000 habitants  repartida 

entre un nucli concentrat i una àmplia zona dispersa formada per més de 30 

urbanitzacions. 

Cal afegir que Corbera, després d’haver patit un fort creixement de població, i sobretot 

un important creixement migratori provinent del Paraguai, a partir de l’any 2010   i com 

a conseqüència de la crisi econòmica, la població es va  estancar . Tot i això el procés 

migratori va contribuir als canvis demogràfics, socials, lingüístics etc. 

Quant al tipus de població cal esmentar que en el municipi predominen famílies de 

classe social mitjana amb un nivell d’instrucció mitjà de 2n grau  (el 61% té estudis 

mitjans , un 20% en té de superiors,   un 12% té estudis primaris i un 7% no tenen 

titulació ). Pel que fa a l’origen de la població, la majoria (92%) són nascuts a 

Catalunya o a a resta del territori espanyol i destaca un 8 % de població immigrada 

formada sobretot per paraguaians, magribins entre d’altres.  

L’activitat econòmica del municipi se centra en el sector serveis, concretament en el 

petit comerç,  mentre que la indústria és poc significativa. La taxa d’atur ( 5%) és baixa 

comparada amb la de la comarca. Com a conseqüència , els desplaçaments diaris per 

motius laborals a zones del voltant, majoritàriament Barcelona, Hospitalet, Molins de 

Rei, .... són una altra característica i condicionant de la població del municipi. 

Respecte la procedència de l’alumnat, cal dir que quan es va elaborar el primer 

projecte lingüístic, l’INS rebia alumnes d’un únic centre de primària (CEIP Balmes), fet 

que condicionava  els hàbits lingüístics dels nois i noies. A partir de l’any 2010 i com a 

conseqüència d’una nova zonificació, hi haurà una nova adscripció dels centres de 

primària dels municipis de Corbera i la Palma als instituts de secundària . Aquest fet, 

juntament amb la implementació de cicles formatius a l’institut,  conformen una nova 

realitat lingüística que cal tenir-la en compte a l’hora d’actualitzar el projecte lingüístic 

del centre. 
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 3.2 L’alumnat de l’INS Can Margarit 

El centre té un total de 340 alumnes, la majoria dels quals són de nacionalitat 

espanyola (308) , i la resta provenen de l’estranger majoritàriament de nacionalitats 

sud-americanes , magribins , xinesos ,i de diferents països europeus ( Hongria, Regne 

Unit, Rússia, Alemanya...). Cal destacar que malgrat la varietat de nacionalitats 

presents el nombre d’alumnes estrangers en el centre és minoritari( 8,8%). 

L’alumnat procedeix tant dels nuclis urbans dels municipis de Corbera, La Palma, i 

Sant Andreu de la Barca com de les moltes urbanitzacions que conformen el municipi 

de Corbera .  

El 70% dels alumnes utilitzen els transport escolar diàriament  per accedir al centre, 

Aquest element és important per a les relacions comunicatives que s’estableixen entre 

els  alumnes, i el centre esdevé un lloc adequat per aprendre a gestionar el respecte i 

la tolerància vers a totes les llengües que hi són presents.  

3.3 Coneixement i ús de la  llengua catalana per part de l’alumnat. 

A partir d’una mostra de 279 alumnes de l’INS Can Margarit , dels quals un 55% són 

de sexe masculí i un 45% són de sexe femení ,  d’edats compreses entre 12 i 19 anys 

s’observa que: 

1. Majoritàriament s’usa el castellà per comunicar-se amb el pare (54%) mentre 

que el 30% utilitza el català. S’observa que un 13% utilitza tant el castellà com 

el català i un 3% utilitza d’altres llengües com l’àrab, anglès, rus, francès ... 

com a conseqüència del fenomen migratori que s’ha produït en el municipi. 

2. Respecte a la llengua que s’usa  amb la mare s’observa un sensible increment 

del català respecte al castellà,  ja que el percentatge d’alumnes que utilitza el 

català amb la seva mare augmenta en un 8% respecte al que s’observa amb el 

nombre d’alumnes que empren el català amb el pare . 

3. Pel que fa a la llengua que usen els alumnes quan s’adrecen a una persona 

per primer cop veiem que la majoria ho fa en llengua castellana (73%) , només 

un 25% s’adreça a altres persones en català . 

4. Quant a l’hàbit lector un 47% utilitzen indistintament la llengua catalana com la 

llengua castellana. És molt significatiu el fet que, mentre un 32% escull el 

castellà com a llengua prioritària a l’hora de llegir, només un 17% tria el català.  

En primera opció. Un 4% es decanta per altres llengües. 

5. Les llengües  de relació que utilitzen els alumnes amb els amics i amigues són 

el català i el castellà indistintament ( 52%) . Ara bé, sorprenentment un 41% 
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amb els amics i amigues usen només  el castellà i un 6% ho fa només en 

català.  

6. En l’àmbit acadèmic el català  té una presència majoritària com a vehicle de 

comunicació entre el professorat i l’alumnat (51%). D’altra banda un 34% ho fa 

en les dues llengües, un 11% es dirigeix al professorat en castellà i finalment 

observem que un 4% de l’alumnat es comunica en altres llengües amb el 

professorat perquè és la llengua que correspon a les matèries de llengües 

estrangeres. 

7. Finalment si ens fixem en la llengua que utilitza l’alumnat en les activitats del 

lleure,  és molt significatiu que un 65%, només  faci servir la llengua castellana 

per aquestes activitats mentre que  tan sols el 5% usa com a primera llengua el 

català. Cal tenir en compte, però, que el 26% utilitza indistintament el català 

com el castellà.  

 

Com a conclusió podem afirmar que, en l’àmbit familiar, s’utilitza 

proporcionalment tant la llengua catalana com la llengua castellana . 

En l’àmbit acadèmic, l’ús de la llengua catalana és majoritari a causa del 

tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i de relació entre els 

diferents membres que integren la comunitat educativa. Ara bé, respecte a la 

llengua de relació amb els amics  i la que es fa servir en les activitats fora de 

l’àmbit acadèmic, el castellà té una presència molt més important que no pas el 

català, fruit de diferents onades migratòries (tant les provinents del cinturó 

industrial de Barcelona com  les provinents de països sud-americans) que ha 

patit el municipi i el fenomen de les xarxes socials i les noves fórmules dels 

mitjans de comunicació que, en part, condicionen els hàbits i usos lingüístics 

dels adolescents.  
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4. ÀMBITS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

Desplegarem aquestes idees generals que condicionen el PLC en quatre àmbits: 

4.1 Àmbit humà i de serveis 

1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de 

l'ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d'estar 

en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

2. Els plans d'estudi per als cursos i els centres de formació del professorat han 

d'ésser elaborats de manera que l'alumnat assoleixi la plena capacitació en les dues 

llengües oficials, d'acord amb les exigències de cada especialitat docent. 

Llei 1/1998de 7 de gener  de política lingüística capítol III . L’ensenyament art 24. 

Principis normatius que regulen aquest àmbit: 

►S’utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita entre tot el 

professorat, el personal no docent i l’alumnat fora de l’àmbit curricular. 

►El centre vetllarà perquè tot el personal tingui competència lingüística en català.  

4.1.1 Professorat 

El nombre de professors i professores que treballen en el centre en el centre és de 36. 

D’aquests, 7 ocupen plaça definitiva en el centre i 29 són interins o estan en comissió 

de serveis. Cal fer esment que aquest nombre tan elevat de professors interins rau en 

el fet que un 25% de la plantilla del centre està en comissió de serveis en altres 

instituts. Tot el professorat té nacionalitat espanyola i cal destacar que un elevat 

nombre de professors i professores provenen del País Valencià , per tant el centre 

vetlla perquè es respectin les diferents varietats dialectals de català que fan enriquir la 

llengua .  
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4.1.1.a Usos lingüístics del professorat del centre.  

A partir d’una mostra de 33 professors/es  de l’INS Can Margarit , dels quals un 64% 

són dones i un 36 % són homes s’observa que: 

1.El català és la llengua utilitzada majoritàriament pel professorat del centre. Un 

49% té aquesta llengua com a habitual. Un 21% utilitza el castellà com a 1a 

llengua mentre que un 27% usa les dues llengües sense problemes. S’observa que 

un 3% empra el valencià que, com s’ha dit anteriorment, respon a la procedència 

del professorat d’aquesta comunitat en el centre. 

2. Respecte a la llengua amb la qual s’imparteixen les classes, el 70% del professorat  

utilitza el català, el 12% ho fa en llengua castellana i un 12% en les  llengües 

estrangeres que s’imparteixen en el centre. 

3. Pel que fa a la llengua de relació entre el professorat i la resta de membre de la 

comunitat educativa, un 70% utilitza el català, un 27% empra ambdues llengües 

(català i castellà) i un 3% ho fa habitualment en castellà. La llengua per la qual es 

decanten a l’hora de dirigir-se a una persona per primer cop és el català .Aquestes 

dades estan estretament relacionades amb el grau de competència comunicativa en 

català del professorat. Mentre que el 76% afirma tenir un nivell de coneixement i ús alt 

de la llengua catalana, el 3% té poc domini de la competència lingüística en aquesta 

llengua. 

4. Finalment si observem les dades que fan referència a la llengua triada per a la 

lectura i activitats del lleure, l’ús del català i del castellà tenen una presència 

equiparable. Cal destacar un percentatge prou significatiu (10%) de l’ús d’altres 

llengües per a la realització d’aquestes activitats,  fruit de l’alt nivell d’instrucció del 

col·lectiu de professorat.   

Com a conclusions podem afirmar que l’alt percentatge d’ús de la llengua catalana a 

l’hora d’impartir les classes obeeix a la llei d’educació en la qual s’estableix en l’article 

13.1 que ““Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar 

normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en 

l’àmbit general del centre.” 

 Finalment cal dir que el professorat té un nivell d’instrucció molt alt i això es reflecteix 

en els hàbits d’ús de les llengües. Les enquestes mostren un absolut respecte i 

sensibilitat per part del professorat per les dues  llengües oficials del territori així com 

per altres llengües estrangeres. 
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4. 1.2 Personal no docent 

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. 

Llei 1/1998de 7 de gener  de política lingüística capítol III . L’ensenyament art 24 

 

4. 1.2.a Usos lingüístics del  personal no docent. 

A partir d’una mostra de 4 membres del PAS de l’INS Can Margarit , dels quals un 

75% són dones i un 25 % són homes, d’edats compreses entre 41 i 55 anys  s’observa 

que: 

1. Les llengües emprades per realitzar la seva activitat laboral són indistintament 

el català i el castellà de la mateixa manera que utilitzen ambdues llengües per 

relacionar-se amb tots els membres de la comunitat educativa.  

2. Pel que fa a l’hàbit lector i a les activitats del lleure s’utilitza el castellà i el 

català en la mateixa proporció.  

Com a conclusió podem afirmar que el personal no docent de l’institut té una 

sensibilitat absoluta per les dues llengües oficials del territori i que mostra una 

alta predisposició a la contínua millora i acreditació de la llengua catalana. 

4.1.3. Associació de pares i mares 

L’AMPA com a associació que forma part de la comunitat educativa del centre 

col·labora amb recursos materials  per potenciar l’ús i aprenentatge de les llengües 

en el centre.  

D’altra banda, qualsevol notificació i documents que envia a les famílies ho fa en 

llengua catalana i està en contacte amb la coordinadora lingüística del centre per 

vetllar per la correcta redacció i revisió ortogràfica dels escrits. 

4.1.4 Cantina  

La cantina del centre ha esdevingut un important  espai de relació no només  entre 

els alumnes sinó també entre pares i mares i professorat del centre. Al mateix 

temps la cantina esdevé un espai on el català té una presència important pel que 

fa a la retolació i missatges comunicatius. Ara bé, també s’observa una sensibilitat 

per la diversitat lingüística del centre (castellà, anglès i d’altres) que ajuda a 
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fomentar el respecte i la tolerància intercultural. El centre sempre procurarà  que el 

català sigui la llengua d’atenció al públic. 

  

4.1.5 Sortides 

      Es vetllarà perquè la llengua catalana sigui la llengua de relació i ús en les sortides 

del centre. Es tindrà en compte que  la contractació d’empreses per a la realització de 

les activitats hauran de fer ús del català i seguir els criteris que s’estableixen en el 

projecte lingüístic. La llengua vehicular de les persones contractades per aquestes 

activitats ha de ser el català tot i que poden haver-hi excepcions justificades com ara 

visites o excursions fora de l’àmbit lingüístic català.   

4.1 Àmbit administratiu 

 

4.2.1 Llengua del centre  

El centre segueix des de l’inici el criteri següent: la retolació, els cartells i la informació 

en general s’han de fer en llengua catalana, de manera que esdevinguin un referent de 

l’ús de la llengua. Aquest acord és respectat per tothom (la qual cosa no és obstacle 

perquè, segons l’activitat, hi hagi algun tipus de cartell o comunicat en una altra 

llengua).  

4.2.2 Documents del centre  

La retolació del centre, la documentació administrativa, els instruments de gestió: 

horaris, normativa , programacions…. Els avisos, comunicats als taulers d’anuncis són 

documents interns del centre i la llengua utilitzada és el català. 

Des de la Coordinació lingüística s’ofereix un servei d’assessorament i correcció. 

Els  documents  de  centre  (PdD,  PAT,  NOFC,  PEC,  PLC),  amb  els  continguts  i  

referents  de  la llengua  catalana,  seran  revisats  i  actualitzats  periòdicament  per  

l’equip  directiu.  Aquests documents han de ser presentats al claustre per tal de fer-ne 

la difusió necessària . Un cop han estat aprovats pel  consell  escolar  els  aprovi  

seran  publicats a la pàgina web de l’institut. 

Cal insistir en la importància que el conjunt de la comunitat educativa els conegui, ja 

que és la manera més efectiva perquè la llengua catalana impregni la vida del centre.  
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4.2.3. Ús no sexista del llenguatge  

Es  vetlla  perquè  els  documents  del  centre  evitin  l’ús  d’un  llenguatge  sexista  i  

androcèntric.  

Aquest és un tema que es treballa transversalment a les àrees del currículum (tutoria, 

llengües, ciències  socials...)  perquè  l’alumnat  pugui  superar  qualsevol  estereotip  i  

sigui  crític davant dels continguts de risc que denigren les persones per qualsevol 

prejudici.  

Dins   de   la   mateixa   línia,   es   promourà   la   prevenció   de   conductes   

abusives,   sexistes   i discriminatòries i es fomentarà la no agressivitat i el respecte en 

les relacions interpersonals.  

4.2.4 Projecció externa 

4.2.4.a Pàgina web del centre  

El  centre  té  una  pàgina  web www.institutcanmargarit.cat en  llengua  catalana, que  

permet  la  comunicació entre tota la comunitat educativa. Hi ha informació per a 

l’alumnat i les seves famílies: sobre els estudis que es fan al centre, les seves 

característiques, la programació de sortides, la participació en projectes, els premis 

obtinguts, etc. 

Tots els documents següents: la correspondència oficial, els butlletins de notes, les 

comunicacions escrites dirigides als pares i a les mares, la correspondència escolar,  

són documents de projecció externa del centre i la llengua emprada és el català. 

També tots els actes de centre , reunions,  assemblees, i participació a la xarxa de 

telecomunicacions es realitzaran en aquesta llengua.  

4.2.4.b Llengua de relació amb famílies  

Per  normativa,  la  llengua  que  s’utilitza  en  les  comunicacions  amb  les  famílies  

és  la  catalana. Però si es dóna el cas que la família té dificultats per entendre-la es 

pot emprar una altra llengua que li faciliti la comprensió del missatge. L’acollida de les 

famílies nouvingudes passa per una bona comunicació, la qual cosa ha de facilitar la 

integració a la comunitat educativa. És per això que  el  centre  aplica  les  mesures  de  

traducció  convenients  en  qualsevol  situació  que  així  ho requereixi. 

La informació que es transmet a les famílies d’alumnes nouvinguts també és en català 

i els serveis socials de l’Ajuntament disposen d’un servei de traducció en cas que les 

famílies el sol·licitin. 

http://www.institutcanmargarit.cat/
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Des de la Coordinació lingüística s’ofereix un servei d’assessorament i correcció. 

4.3 Àmbit de govern institucional 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya , ho és també de l’ensenyament en tots els nivells 

i les modalitats educatius. (Article 20.1 de la Llei1/1998). Al centre, s’utilizarà normalment com 

a llengua vehicular i d’aprenentatge.(Article 6 del Decret 94/1992; article 5 del Decret 95/1992; 

article 5.1 del Decret 96/1992; article 6.1 del Decret 332/1994; article 5.1 del Decret 82/1996) 

Principis regulats per la normativa: 

▪ El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també en l’ensenyament en tots 

els nivells i modalitats educatius. 

▪ Els directors vetllaran perquè el català sigui la llengua d’ ús habitual en les reunions i 

actuacions del centre ( arxius, informes interns, comunicacions…) 

▪ El centre vetllarà per la participació en activitats organitzades per entitats que 

fomentin l’ampliació del coneixements de la cultura catalana i l’ús de la llengua. 

En temes lingüístics, i considerant els objectius de millora del centre, des de l’equip 

directiu es promourà  activitats de formació per tal de donar cohesió al treball en equip 

dels docents, d’acord amb les necessitats que es detectin. També s'encarregarà 

d'observar les mancances i recollir les peticions que puguin fer-li arribar els membres 

dels equips docents i els departaments.  

 

4.4 Àmbit pedagògic 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya , ho és també de l’ensenyament en tots els nivells 

i les modalitats educatius. (Article 20.1 de la Llei1/1998). Al centre, s’utilizarà normalment com 

a llengua vehicular i d’aprenentatge.(Article 6 del Decret 94/1992; article 5 del Decret 95/1992; 

article 5.1 del Decret 96/1992; article 6.1 del Decret 332/1994; article 5.1 del Decret 82/1996) 

4.4.1 Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular 

4.4.1.a. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

El  català,  com  a llengua  pròpia  de  Catalunya,  és  l’eina  de  cohesió  i  integració  

entre  totes  les persones  del  centre  i  és  la  llengua  vehicular  i  d’aprenentatge  a  

emprar  normalment  en  les activitats  internes  i  externes  de  la  comunitat  

educativa:  activitats  orals  i  escrites, exposicions dels   professors,   material   

didàctic   i   virtual,   llibres   de   text   i   activitats   d’aprenentatge   i d’avaluació,  

reunions,  informes  i  comunicacions,  la  interacció  entre  docents  i  alumnes  i  la 

formació... així com les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i 

l’entorn. 
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Això no vol dir que el seu ús sigui exclusiu i que no hi hagi una presència regular de la 

llengua castellana  i  de  la  llengua  estrangera  triada  quan escau,  òbvia  en  el  cas  

de  les  matèries corresponents, i que es puguin utilitzar altres llengües quan l’objectiu 

de l’activitat o el procés comunicatiu ho requereix. Les llengües no oficials es poden 

emprar en les comunicacions per a l’acollida  de  persones  nouvingudes.  En  aquest  

cas,  els  escrits  han  d’anar  acompanyats  del  text original en català, que serà 

sempre la versió preferent.  

4.4.1.b. El català, eina de convivència  

Al centre hi ha consciència de la necessitat de l’ús del català en la comunicació 

quotidiana i, s’ha detectat que, de vegades, no és la llengua emprada en les situacions 

de relació informal. La  voluntat  del  centre  és  que  la  llengua  catalana  no s’usi 

exclusivament en situacions acadèmiques i de  relacions  formals,  motiu  pel  qual  

vetlla  perquè  no  sigui  relegada  a  aquests àmbits  tot  impulsant  actuacions  que  

impliquin  la  necessitat  d’emprar-la,  tant  en  l’aspecte  oral com   en   l’escrit,   per   

exemple   en   activitats  de lleure,   activitats   extraescolars,  entre d’altres.  

L'educació  intercultural i plurilingüe  és  una  resposta  pedagògica  del  centre  a  

l'exigència  de preparar  la  ciutadania  perquè  pugui  desenvolupar-se  en  una  

societat  plural  i  democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i 

oportunitats de totes les persones en un marc de valors compartits per a la 

convivència. L'educació intercultural i plurilingüe promou espais d'inclusió  basats  en  

la  igualtat  i  la  necessitat  de  compartir  uns  valors  comuns  que  ajudin  a conviure  

en  una  mateixa  comunitat.  També  promou  l'ús  de  la  llengua  catalana  com  a  

eix vertebrador d'un projecte educatiu en el marc del respecte a la diversitat lingüística 

i cultural, com un element de cohesió i igualtat d'oportunitats. 

4.4.2 Tractament de les llengües al centre 

4.4.2.a Aprenentatge de la llengua catalana  

El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà normalment com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge. 

L’ensenyament del català i castellà tindran garantida una presència adequada en els 

plans d’estudi, de manera que tots els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua 

habitual en iniciar l’ensenyament, pugui utilitzar normalment i correctament les dues 

llengües al final de l’educació secundària obligatòria  i postobligatòria. 
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El català, com a llengua pròpia i oficial de Catalunya, ho és també a l’ensenyament. El 

professorat del centre exigirà correcció lingüística en els treballs i exercicis dels 

alumnes. 

Es garantirà una presència adequada del català en els plans d’estudi, de manera que 

tots els alumnes, l’han de poder utilitzar normalment i correctament al final de l’ESO. 

Es vetllarà perquè, en acabar l’ESO, l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i 

escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana. 

Ens proposem seguir aplicant activitats i estratègies per a la millora de la CB 

lingüística, que agrupem en tres nivells: pla de lectura, pla d’escriptura i activitats 

d’expressió oral. 

Es vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa consolidi el domini oral i escrit 

de la llengua catalana i n’adquireixi la competència suficient en el seu ús social.  

      4.4.2.b Llengua oral  

Cal un bon domini de l’expressió oral per tal d’estar preparats per entendre i exposar 

de forma raonada i coherent els missatges comunicatius i les opinions. Això implica 

aprendre a escoltar, a dialogar,  a  raonar  i  a  respectar  els  torns  de  paraules  i  les  

intervencions  dels  diversos interlocutors.  

Es prioritza l’aprenentatge i l’ús dels diversos registres de la llengua oral, tot i que 

s’incideix de manera específica en la llengua estàndard, i cal puntualitzar que el centre 

mostra sensibilitat per les varietats dialectals de la llengua. 

L’objectiu  final  és  que  l’alumnat  assoleixi  la  competència  comunicativa  i  tingui  

un  bon coneixement  de  la  variant  estàndard  del català  i  l’ utilitzi  en  els  diversos  

àmbits  i registres. 

En el centre,  per tal que els alumnes adquireixin una bona competència comunicativa 

oral en llengua catalana,  es realitzen diferents activitats com el concurs de lectura en 

veu alta , teatre en llengua catalana, exposicions orals ( de diferents matèries, treball 

de síntesi, Projecte de recerca , debats ...) 

El  PLEC ( Pla de Lectura de centre), que nosaltres hem anomenat “ El gust per la 

lectura”, és el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per promoure: 

L’aprenentatge de la lectura entès com una progressió de l’adquisició de la comprensió 

lectora i la capacitat de llegir textos cada cop més complexos. 
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L’aprenentatge a través de la lectura entès com la capacitat de discernir críticament la 

informació vehiculada per textos de diferents tipus i registres. 

El gust per llegir entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi i el desig lector 

propi. 

El PLEC és un compromís adquirit i assumit per tots els membres de la comunitat 

escolar (alumnes, professorat,  pares i mares), per tal de fomentar l’hàbit lector. 

Com es treballa? 

Un dia de cada setmana i de manera rotatòria es dedica un hora lectiva a llegir un 

llibre que han de portar els alumnes al centre. Aquest llibre roman a l’aula , és a dir, no 

el porten a casa fins que no l’hagin acabat. Finalitzada la lectura, en porten una de 

nova o la intercanvien amb els companys. D’aquesta manera durant una hora 

setmanal el centre es converteix en un espai lector on alumnes i professors gaudim de 

la lectura.  

Per a tots aquells alumnes que no tenen l’hàbit lector o no tenen definit el tipus de 

llibre que els puguin engrescar, des dels departaments es facilitarà un llistat de llibres 

adequats a l’edat dels nostres alumnes. 

L’hora de lectura es dinamitza des dels departaments i la coordinació del PLEC, amb 

la realització d’activitats destinades a aconseguir els objectius previstos . 

Des del curs 2013-14 es va iniciar el Concurs de lectura en veu alta que pretén la 

millora d’aquesta pràctica. 

En aquest curs 2018-19, el centre implementarà la metodologia apresa durant la 

formació de l’ILEC. 

 4.4.2.c La  llengua escrita  

El  català,  com  a  llengua  vehicular,  ha  d'ésser  la  llengua  emprada  en  

l’escriptura  de  qualssevol tipus de documents, tant dins de l'aula com fora.  

Cal  vetllar  (el professorat  de  forma  particular  i  l'equip  docent  de  forma  general)  

per  tal  que  la llengua  en  què  s'escriuen  els  exàmens  i  els  treballs  de  classe  

sigui  el  català,  a  excepció òbviament de les matèries de llengua castellana i llengua 

estrangera. 

EL centre des de l’any 2013 va implementar el Pla de millora de la llengua escrita que 

no és exclusiu de l’àrea de llengües , sinó que de manera transversal es treballa per la 
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millora de l’expressió, entesa  com a instrument que permetrà l’alumne enfrontar-se 

amb més rigor i coneixements a diferents situacions de la vida quotidiana . 

L’aplicació de mesures que condueixin a millorar l’expressió oral i escrita, la 

comprensió lectora, la resolució de problemes, és una tasca que assumim tot el 

claustre. 

Les actuacions que es portaran a terme per aconseguir els objectius proposats són: 

1.Tractament de la tipologia lingüística per nivells i matèries. 

2. Rigor en les correccions ortogràfiques. 

3. Definicions. Treball a classe i compromís del claustre perquè als exàmens aparegui 

sempre una pregunta d’aquest tipus. Hem de considerar incorrecta la resposta, si la 

definició no està ben escrita. 

4. Argumentacions. Treball a classe i compromís del claustre perquè a les proves 

aparegui sempre una pregunta breu que exigeixi argumentar. Si la resposta està mal 

escrita, cal comptar la meitat de la puntuació. 

5. Exigència de respondre sempre amb frases completes i independents les preguntes 

que formulem als exàmens i exercicis. 

6. Elaboració d’esquemes, mapes conceptuals i resums en totes les matèries des de 

1r d’ESO. Treball de les tècniques d’estudi  a la tutoria. 

Pel que fa a la correcció formal dels escrits, s’han d’aplicar les normes de presentació 

d’exercicis, treballs i dossiers. 

7. Fruit de les coordinacions primària-secundària s’aplicaran les estratègies 

consensuades pels diferents centres de la zona per als alumnes de 1r d’ESO: 

 Mínims de l’ESO segons mètode Gabarró 

 Correcció reflexiva 

 Sistematització de les activitats d’expressió escrita 

 Implicació de l’alumnat en la seva avaluació: ús de graelles d’avaluació i/o          

rúbriques. 

 Quadern de Bitàcora per a les faltes d’ortografia. 

 

 

 



ACTUALITZACIÓ  PROJECTE  LINGÜÍSTIC INS CAN MARGARIT 

 

  

 20 

 

 Projecte AraESCRIC. 

El centre, durant el curs 2018-19, participa de la següent activitat formativa: 

L’escriptura en un centre educatiu.  

El seminari promou la reflexió, l'orientació i la planificació d'actuacions a partir de les 

orientacions didàctiques presentades al cicle de conferències AraESCRIC.  

El grup impulsor té com tasques: 

- Identificació i concreció dels aspectes d'escriptura que cal millorar. 

- Diagnosi metodològica. 

- Definició d'objectius de millora i acords de centre. 

- Regulació de l'aplicació dels acords al centre: les evidències d'aplicació i les 

reunions pedagògiques. 

S’ha demanat l’activitat de formació al centre: AraESCRIC. L'aprenentatge de 

l'escriptura a secundària. L’objectiu d’aquest programa és millorar la competència 

escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment 

acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit educatiu. Cal dir que aquest projecte es treballa de 

manera transversal en les diferents matèries.  

4.4.3 L’aprenentatge de la llengua castellana 

 El castellà , com a llengua cooficial de Catalunya, ha de ser coneguda en profunditat 

per tots els alumnes de l’institut els quals n’han d’adquirir el coneixement i la correcció. 

Es garantirà una presència adequada del castellà en els plans d’estudi, de manera que 

tots els alumnes, l’han de poder utilitzar normalment i correctament al final de l’ESO. 

Es vetllarà perquè, en acabar l’ESO, l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i 

escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana. 

Es vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa consolidi el domini oral i escrit 

de la llengua castellana i n’adquireixi la competència suficient en el seu ús social.   

4.4.4 Relació llengua oral i llengua escrita  

Per aconseguir una seqüenciació lògica de les competències lingüístiques comunes, 

per evitar repeticions innecessàries i per assolir un major rendiment, és imprescindible 

una bona coordinació entre tot el professorat del centre, especialment en les quatre 

habilitats: lectura, escriptura, expressió oral i comprensió oral. En aquest sentit, també 

cal tenir en compte les diverses necessitats i habilitats de l’alumnat en cada moment 
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4.4.5 Competències bàsiques en l’àmbit lingüístic  

Els nois  i  noies  en  acabar  l’ensenyament  secundari  han  d’aconseguir: 

a)  dominar  el  català, llengua  vehicular,  de  cohesió  i  d’aprenentatge;  b)  dominar  

l’ús  del  castellà;  c)  conèixer  una  o dues  llengües  estrangeres  per  tal  d’esdevenir  

usuaris  i  aprenents  capaços  de  comunicar-se  i accedir al coneixement en un 

entorn plurilingüe i pluricultural; d) han de comprendre missatges escrits  i  establir  

relacions  entre  llengües  romàniques;  i  finalment  e)  han  de  tenir  una  actitud 

oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i 

també ho han  de  fer  respecte  d’altres  de  més  llunyanes,  de  les  quals  poden  

aprendre  i  enriquir-se personalment (malgrat que no les aprenguin mai).  

Correspon als diferents departaments de llengües la concreció de les competències 

bàsiques de l’àmbit  lingüístic,  així  com  la  definició  sistemàtica  dels  objectius  i  

continguts  per  nivells  o cicles,  tenint  en  compte  les  orientacions  sobre  el  

desplegament  de  les  competències  bàsiques que   dóna   el   Departament   

d’Ensenyament.   Així   mateix,   han   d’assegurar   al   llarg   de   tot l’ensenyament  

secundari  la  continuïtat  i  la  coherència,  així  com  també  de  les  estratègies 

metodològiques que es portin a terme per aconseguir-ho, tenint en compte les 

orientacions que puguin  aportar  els  diferents  equips  docents  o  el  claustre  en  

qüestions  de  coordinació  i  consens sobre principis metodològics, sota la supervisió 

de l’equip directiu.  

4.4.6. La llengua en les diverses àrees  

És imprescindible un seguiment d’abast general, des de totes les àrees i en tots els 

nivells, per tal que s’assoleixi la competència lingüística. Per tant, tot el professorat ha 

de ser conscient de la necessitat   del   desenvolupament   i   de   l’assoliment   de   les   

competències   comunicatives   i lingüístiques de l’alumnat i ha de col·laborar-hi 

positivament per tal que es puguin aconseguir. 

La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, per això cal incentivar 

actuacions en què  ambdues  habilitats  es  complementin,  sobretot  des  de  l’àrea  de  

llengua,  però  també  des d’altres àrees. En l’àmbit oral, és important la realització de 

lectures en veu alta, de poesia, de dramatitzacions,  de  representacions  teatrals  ,  

per a Sant  Jordi o altres festes,  de  debats  a  partir  d’una  lectura  seleccionada  

prèviament...  de  forma  que  es  fomenti  la participació  de  l’alumnat  en  l’ús  de  les  

llengües  des  de  qualsevol  àrea.  En  l’àmbit  escrit,  cal exigir al màxim la correcció 

ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs de l’alumnat, en funció del seu nivell i de les 

seves característiques personals. 
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Finalment cal dir que  els projectes de centre: El gust per la lectura, el pla de millora de 

la llengua escrita i L’AraEscric es  treballen simultàniament, no només en les àrees 

llengües, sinó també en totes les àrees. 

 

4.4.7.Distibució horària de la llengua catalana i de la llengua castellana  

Les matèries de llengua catalana i llengua castellana en el centre s’organitzen amb la 

següent distribució horària: 

A 1r d’ESO es realitzen 4h de llengua catalana i 3h de llengua castellana. Les matèries 

optatives estan enfocades a treballar aspectes orals de la llengua , tant en castellà 

com en català . 

A 2n  i a 3r d’ESO les hores lectives, tant per a llengua castellana com de llengua 

catalana, corresponen a 4h setmanals. També s’ofereixen matèries optatives 

destinades a treballar la competència lingüística oral de la llengua. 

Per a 4t d’ESO tant a català com a castellà els alumnes realitzen 3h setmanals de 

cada matèria.  

4.4.8. Aprenentatge de les llengües estrangeres 

Cal procurar que l’alumnat pugui continuar estudiant la llengua estrangera iniciada en 

l’ensenyament primari . A més a més, cal afavorir la possibilitat de l’aprenentatge d’una 

segona llengua estrangera. En l’ensenyament de la llengua estrangera, la llengua 

vehicular serà la mateixa llengua d’objecte d’estudi. Normalment s’utilitzarà el català 

com a llengua de referència. L’opció de la primera llengua estrangera constitueix un 

pla per a tota l’etapa de primària i secundària obligatòria.  

4.4.8.a.Segona llengua estrangera a l’ESO 

L’ensenyament-aprenentatge d’una segona llengua estrangera s’inicia a 1r d’ESO, 

curs en què l’alumnat pot escollir aprendre francès. 

La mitjana de la ràtio del grup de segona llengua estrangera no superarà els 20 

alumnes. Quan la demanda per a la segona llengua estrangera sigui major que l’oferta, 

es tindrà en compte com a criteri de selecció la nota de la primera llengua. 

L'opció de segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l'etapa de 

secundària obligatòria, i l'opció de l'alumne és per al conjunt de l'oferta. Atès aquest 

caràcter de continuïtat, el centre (d'acord amb l'avaluació inicial de l'alumne) ha 

d'informar i orientar els alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis. En 
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casos excepcionals, i en vista de l'evolució acadèmica, si es considera més adient que 

un/a alumne/a que havia triat l'opció per la segona llengua estrangera cursi unes altres 

matèries optatives diferents, l’equip directiu en podrà autoritzar el canvi. 

A 4t d’ESO i atès que es fan itineraris educatius per a cicles formatius i batxillerat, es 

tindrà en compte quin tipus d’itinerari vol fer cada alumne/a per valorar-ne la continuïtat 

en la segona llengua estrangera. 

Es vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa consolidi el domini oral i escrit 

de la llengua estrangera i n’adquireixi la competència suficient en el seu ús social.   

4.4.8.b Distribució horària de les llengües estrangeres 

En el centre la matèria de llengua anglesa  s’organitza amb la següent distribució 

horària.  

A 1r d’ESO es realitzen 3 hores setmanals  

A 2n d’ESO els alumnes cursen 4h setmanals  

A 3r i 4t d’ESO s’imparteixen 3h setmanals 

De 1r a 4t d’ESO en una de les hores setmanals el grup classe es desdobla per 

facilitar l’aprenentatge de la competència lingüística oral de manera més intensa i 

eficient. 

Des del curs 2016- 2017 l’INS Can Margarit  porta a terme un projecte enfocat a 

l’aprenentatge i millora de la llengua anglesa amb un conveni signat  amb el British 

Council per tal que els alumnes obtinguin la certificació de la seva competència 

lingüística per part d’organismes externs reconeguts, i així obtenir una certificació 

oficial del nivell d’anglès reconeguda a nivell internacional. L’institut és centre de 

Preparació Cambridge English Language Assessment des de l’inici del projecte. 

Per formar part del projecte els alumnes han de passar una selecció, a càrrec del 

professorat de llengua anglesa del centre, que determinarà el nivell d’anglès dels 

alumnes. Els estudiants seleccionats han de mostrar el seu interès a formar-ne part  i 

les famílies hi han d’estar d’acord.  

La mitjana de la ràtio del grup d’aquest projecte no superarà els 15 alumnes.  

La preparació de les proves oficials per acreditar el nivell d’anglès es realitza en dues 

hores setmanals , de les quals una hora es treballa l’aspecte gramatical i normatiu de 

la llengua i l’altra hora es dedica a preparar la part oral.  
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Quan al francès des de 1r d’ESO s’ofereix com a matèria optativa . La mitjana de la 

ràtio del grup d’aquesta optativa  no superarà els 15 alumnes.  

El centre organitza la preparació dels alumnes per a l’obtenció de les proves oficials 

per acreditar el DELF.  

4.4.9 Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

 vehicular. 

En el projecte educatiu els centres preveuran l’acollida personalitzada de l’alumnat 

nouvingut, En el Projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui 

continuar el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana. 

(art.4.5 del Decret 143/2007) 

 

L'acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en 

funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat 

educativa en la vida i la cultura quotidiana. En aquest sentit l'acollida no ha de ser 

entesa com un fet puntual sinó com un procés continu al llarg de tota l'etapa 

escolar. 

L’acollida i la integració escolar de tots els alumnes ha de ser una de les primeres 

responsabilitats i dels primers objectius del nostre centre educatiu i dels 

professionals que hi treballem. 

En l’educació secundària, es considera alumne/a nouvingut aquell que s’ha 

incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre 

mesos o, excepcionalment quan procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt 

allunyats del nostre, quan s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos. 

Davant el xoc emocional que en aquests alumnes pot representar l’arribada a un 

entorn social i cultural completament nou, el centre ha de preveure mesures 

específiques per tal que puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte envers 

la seva llengua i la seva cultura. Cal organitzar els recursos i les estratègies 

adequats perquè, al més ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el 

currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social. 

Tot i que es vetlla perquè l’alumnat assoleixi un nivell adient en l’expressió i la 

comprensió de la llengua catalana, de vegades el seu ús cedeix el terreny a altres 

llengües, especialment el castellà, però també a les respectives llengües d’origen 

dels alumnes procedents d’altres països (xinesos, sud-americans i magribins 
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sobretot). Partint del criteri incentivat des del Departament que “qualsevol 

professor és professor de llengua” (si més no en termes relatius), cal incidir en la 

necessitat que, des de qualsevol àrea i amb els materials didàctics i d’avaluació 

corresponents, l’expressió oral i escrita es produeixi en català, motiu pel qual 

l’equip docent ha de vetllar per la bona selecció i el bon ús de les metodologies 

emprades, i per la correcta transmissió d’informació. 

En el Pla d’Acollida es recolliran i se sistematitzaran les actuacions i les mesures 

organitzatives que han d’afavorir la incorporació de l’alumnat nouvingut. S'hi 

establiran tant les estratègies que cal aplicar a l’inici del curs com les que s’han de 

dur a terme amb l'alumnat que s’incorpora quan el curs ja ha començat. 

L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de 

rebre un suport especial d’ensenyament del català. El centre garantirà 

l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes 

n’adquireixin , al més aviat possible , el nivell que els permeti desenvolupar-se amb 

normalitat en les diferents situacions de la vida acadèmica i quotidiana. 

Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar l’ensenyament secundari 

obligatori, aquests alumnes hauran de conèixer tant el català com el castellà de 

manera que siguin capaços de comprendre les dues llengües i de produir 

missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat. El centre es 

compromet a sol·licitar al Departament d’Educació els recursos necessaris per 

poder atendre aquests alumnes. Actualment no disposem d’Aula d’Acollida perquè 

el nombre d’alumnes nouvinguts matriculats és inferior al que es necessita per 

demanar aquest recurs. De tota manera s’establiran els contactes necessaris entre 

el departament d’orientació del centre i l’assessor lingüístic  de la zona per donar 

orientacions i recursos per a l’atenció d’aquest alumnat. 

Actualment quan un alumne/a nouvingut arriba al centre, es fa una entrevista inicial 

des del departament d’orientació per tal de disposar de les dades bàsiques 

d’escolarització , personals i socials i, si s’escau, es passa alguna prova general 

per conèixer el nivell acadèmic de l’alumne/a. Per altra banda, cada professor 

s’encarrega de veure quina és la competència de l’alumne/a en la seva matèria. El 

/la Tutor/a i el departament d’orientació li designa un/a company/a del seu itinerari 

que s’encarrega d’orientar-lo durant les primeres setmanes de classe: 

acompanyar-lo a l’aula i donar-li suport lingüístic, social i acadèmic. 
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4.4.10 Atenció a la diversitat 

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) és l'àmbit adient per concretar els criteris i 

les prioritats per a l'atenció a la diversitat dels alumnes; organitzar, ajustar i fer el 

seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 

adoptades; fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i específiques i elaborar les propostes, si s’escauen, dels plans 

individualitzats, tenint en compte les consideracions i valoracions dels professors, els 

equips docents, els departaments didàctics i el claustre de professors. 

En aquesta atenció a la diversitat, s’atendran especialment les necessitats 

lingüístiques de l’alumnat i es potenciarà el desenvolupament de la comprensió oral i 

lectora i de l’expressió oral i escrita. Per fer això, cal tenir en compte, les adaptacions 

curriculars, els plans individualitzats, i la coordinació dels equips docents. En el centre 

també es realitzen reforços en grups molt reduïts en les matèries de llengua catalana i 

castellana de 1r a 4t d’ESO per tal que els alumnes amb NEE assoleixin la 

competència lingüística tant oral com escrita . 

4.4.11 Activitats d’incentivació de la llengua  

La potenciació de l’ús del català ha de ser una constant en el centre. En aquest sentit 

el centre estimula la creació d’activitats en llengua catalana i afavoreix la participació 

de l’alumnat en diferents activitats i concursos on la llengua és la protagonista. 

Des de l’àmbit de la llengua escrita animen a participar als alumnes  en concursos 

literaris com el de la Coca-Cola. En el centre se celebren els Jocs Florals per a la 

diada de St Jordi, anualment es publica la revista del centre en la qual alumnes 

voluntaris (de 1r a 4t d’ESO)  redacten articles diversos. 

En l’àmbit oral es participa en concursos promoguts pel centre de recursos de la zona 

com “ La Ronda de llibres “ i des del centre es treballa aquest aspecte de la llengua 

amb activitats com : el concurs de lectura en veu alta, el projecte  “El Gust per la 

lectura “, es realitzen representacions teatrals per a escoles de primària del municipi i 

petites representacions en llengua anglesa per a la jornada de portes obertes.  

 4.4.12 Avaluació del coneixement de la llengua 

L'avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge. L'avaluació permet 

mesurar el grau d'assoliment dels objectius plantejats i alhora serveix per 

responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. Des de l’equip directiu 

s'estableixen indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l'ús de la llengua, 
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per coordinar l'aplicació dels criteris d'avaluació al llarg dels cursos. Els resultats de 

l'avaluació són un element important a l'hora de decidir l'organització del currículum i 

l'atenció personalitzada a l'alumnat. Cal que el conjunt d’actuacions compti amb 

indicadors i mecanismes de seguiment, i que es valorin també les proves i els 

indicadors d’avaluació externa, per tal d’aplicar de manera coordinada els criteris i 

mesures de millora que es creguin convenient, a nivell de centre. 

4.4.13  Materials didàctics 
 
Correspon al centre, i més concretament a cada departament, l’elecció dels llibres de 

text i d’altres materials didàctics, d’acord amb la legislació vigent. En el cas de l’atenció 

de la diversitat i també les adaptacions curriculars i lingüístiques, es tindran en compte 

els suggeriments i assessoraments de la CAD i el departament d’orientació. 

Els llibres de text i, materials escollits i llibres de lectura obligatòria ( de 1r a 4t d’ESO) , 

excepte els de llengua castellana i literatura i els de llengües estrangeres, han de ser 

normalment en català. 

 

4.4.14 Projecció internacional 

Amb  l’objectiu  que  el  nostre  alumnat  i  professorat  millori  la  competència 

comunicativa  en  llengües  estrangeres,  especialment  en  llengua  anglesa,  el nostre  

Institut  promociona  la  mobilitat  formativa  i  la  participació  en  projectes  

internacionals.  

Per tal que això sigui possible , l’Institut es compromet a: 

►Participar , sempre que sigui viable,  en  el  Programa  europeu  Erasmus+  per  tal  

de  dissenyar  i gestionar projectes de cooperació i mobilitat europeus. 

El centre  ha participat en el projecte “Next step of social life learning through English.” 

I com a L'objectiu principal es proposava el desenvolupament d'habilitats lingüístiques 

dels alumnes en anglès, en un entorn real. Els alumnes van tenir  l'oportunitat de 

millorar el seu anglès durant la seva participació en diverses activitats educatives i 

interculturals.  
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5. Consideracions finals 

El projecte lingüístic de l’INS Can Margarit s’ha actualitzat amb la voluntat de 

reflectir fidelment la situació lingüística del centre, a partir d’aquí ens permet 

gestionar determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al 

centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

En aquest sentit s’ha redactat un projecte lingüístic que no contravé la 

legislació ni la normativa vigent sobre l’ús i aprenentatge de les llengües.  És 

coherent amb la realitat sociolingüística i la línia pedagògica, és participatiu ja 

que està obert a tota la comunitat educativa ,també és vinculant perquè afecta 

a totes les persones que en formem part, és  progressiu perquè ha de fer una 

proposta d’incorporació gradual de les innovacions i per últim té un caràcter  

global perquè s’aplica a la totalitat de la dinàmica de la nostra tasca educativa. 

El centre sempre vetllarà perquè la llengua sigui un element de cohesió social i 

mai un element de conflicte. També es respectarà la diversitat lingüística 

entesa com a element cultural enriquidor i des de la nostra tasca docent 

garantirem  que el coneixement i ús de la llengua mai no es converteixi en un 

element segregatiu i així,  i només així,  acabarem formant persones pensants, 

crítiques, reflexives , tolerants i competents.    

 

“Un món lingüísticament divers també és més ric, perquè les llengües en si mateixes són font de 

coneixement.” 
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IES CAN MARGARIT  CURS 2018-2019 

 

Qüestionari per a l’estudi de la llengua catalana. ALUMNAT 

Població: 279 alumnes 

Edat :   

 

 

 

Sexe:                          
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Lloc de naixement: 

 

1 Quina llengua fas servir amb el pare?   

 

 

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina   

 

àrab, anglès, rus, xinès, gallec, hongarès, francés, polonés, italià 

 

2 Quina llengua fas servir amb la teva mare?  
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En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

àrab, anglès, rus, xinès, gallec, hongarès, francés, polonés, italià 

 

 

3. Quina llengua fas servir amb els amics /amigues?   

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

Anglès 

4. Quan t’adreces a un professor , quina llengua utilitzes?   

 

                                                                                               

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 
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5. Quan t’adreces per primer cop a una persona , quina llengua fas servir? 

 

 

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

6. Quan llegeixes ho fas en:    

 

  

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

Anglès 
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7. Quina llengua fas servir en les activitats que realitzes fora del centre: 

 Per exemple: anar al cinema, us de les xarxes socials , mirar la TV … 

          

 

  

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

Anglès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Català 
5% 

Castellà 
65% 

Ambdues 
26% 

Altres 
4% 
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IES CAN MARGARIT  CURS  2018-2019 

POBLACIÓ: 33 

 

Qüestionari per a l’estudi de la llengua catalana. PROFESSORAT 

Edat :                           

Sexe:             

 

              

 

Lloc de naixement: 

 

1. Quina és la teva primera llengua?      
  

 

Home 
36% 

Dona 
64% 

Català 
49% 

Castellà 
21% 

Ambdues 
27% 

Altres 
3% 
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En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

VALENCIÀ 

 

2.En quina llengua fas les classes?     

 

  

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

ANGLÈS, FRANCÈS 

 

3. Quina llengua fas servir amb els companys?    
 

  

Català 
70% 

Castellà 
12% 

Ambdues 
6% 

Altres 
12% 

Català 
70% 

Castellà 
3% 

Ambdues 
27% 

Altres 
0% 
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En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

4. Quin grau de competència comunicativa tens en català?   
 

 

 

                                                                                               

5. Quan t’adreces per primer cop a una persona , quina llengua fas servir? 

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

 

 

Molt bona 
76% 

Bona 
21% 

Poca 
0% 

Molt poca 
3% 

Català 
82% 

Castellà 
15% 

Altres 
3% 
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6. Quan llegeixes ho fas en:    

  

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

ANGLÈS, FRANCÈS 

7. Quina predisposició tens respecte al català i la normalització lingüística 

(interès, cursos per obtenir titulacions ? En cas de dubte escriviu la titulació 

d’acreditació del coneixement de la llengua catalana. 

C 

Nivell C 

Nivell D 

Molt bona 

Nivell C2 

Filologia catalana. Màxima predisposició. 

Molt bona. Nivell D (C1) 

Interès màxim. Títol Català C. No disposo de temps per cursos. 

Nivell C2 i capacitació 

Nivell C. Bona predisposició. 

Grau mitjà Junta Qualificadora (C1) 

alta 

Modul II de Llengua Catalana (certificat equivalent al nivell C ) 

Nivell C-2 de català 

Certificat C 

Estic en possessió del nivell C de català i desitjaria cursar el nivell D però actualment no 

disposo de temps. 

Català 
6% 

Castellà 
12% 

Ambdues 
70% 

Altres 
12% 
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Interès personal, social, cultural i polític. 

Cap 

Nivell c 

Titulació en filologia catalana , nivell D català , cursos de formació de llengua catalana en altres 

àmbits com català científic . M’agradaria obtenir certificació de llengua catalana en altres 

àmbits  

Nivell SS (C) de Normalització Lingüística. 

Acreditació del coneixement de la llengua catalana: Nivel C 

Nivell C obtingut el curs 2007-08 a l'ICE 

Molt d'interès perquè és la meva llengua materna, per tant vull aconseguir la major acreditació 

possible de coneixements d'aquesta llengua. 

Altíssima 

C1 

nivell C 

Bona 

8.. Quina llengua fas servir en les activitats que realitzes fora del centre: 

 Per exemple: anar al cinema, us de les xarxes socials , mirar la TV … 

  
        

  

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

ANGLÈS, FRANCÈS 

 

Català 
27% 

Castellà 
12% 

Ambdues 
52% 

Altres 
9% 
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IES CAN MARGARIT  CURS  2018-2019 

Qüestionari per a l’estudi de la llengua catalana. PAS 

Edat :        

46, 48, 55, 41                   

Sexe:                

3 dones 

1 home           

 

Lloc de naixement: 

Barcelona 

Sevilla 

Sant Viçens Horts 

Hospitalet 

 

Llegiu amb atenció i marqueu amb una x la resposta que identifiqui la vostra 

situació davant l’ús de la llengua catalana. 

 

1. Quina és la teva primera llengua?    

  

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

Home 
75% 

Dona 
25% 
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2.En quina llengua realitzes la teva activitat?  

 

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

3. Quina llengua fas servir amb els companys?    
 

 

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

 

Català 
50% 

Castellà 
50% 

Ambdues 
0% 

Altres 
0% 

Català 
25% 

Castellà 
25% 

Ambdues 
50% 

Altres 
0% 
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4. Quin grau de competència comunicativa tens en català?   
 

100% diu que bona 

                                                                                               

5. Quan t’adreces per primer cop a una persona , quina llengua fas servir? 

 

100% en català 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

6. Quan llegeixes ho fas en:   
 

  

  

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

7. Quina predisposició tens respecte al català i la normalització lingüística 

(interès, cursos per obtenir titulacions ? En cas de dubte escriviu la titulació 

d’acreditació del coneixement de la llengua catalana. 

 

La meva acreditació és C1, però sempre que puc gràcies a la formació del PAS, faig algun curs 

per perfeccionar. 

Nivell B 

He fet i segueixo fent cursos per obtenir el nivell d'acreditació i a més a més el meu interès 

personal. 

nivel b 

Català 
50% 

Castellà 
0% 

Ambdues 
50% 

Altres 
0% 
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8.. Quina llengua fas servir en les activitats que realitzes fora del centre: 

 Per exemple: anar al cinema, us de les xarxes socials , mirar la TV … 

           

 

En el cas de marcar altres especifiqueu quina………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Català 
25% 

Castellà 
25% 

Ambdues 
50% 

Altres 
0% 


