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1. Introducció 

 
El català és la llengua nacional de Catalunya. Com a llengua de cultura, el català ha estat, 
al llarg de la seva història, l’eina que ha servit de base per a l’accés al coneixement i per 
a l’increment del saber científic d’innombrables generacions de catalans. Aquesta llengua, 

com d’altres llegües europees, ha gaudit també d’un sòlid conreu literari que ha contribuït 
a matisar-ne les possibilitats expressives. Tanmateix, la història recent conté episodis en 
què els esdeveniments polítics han forçat el bandejament de la llengua catalana de les 

institucions i, per tant, han impossibilitat que se’n fes un ús normal en els àmbits públics, 
entre els quals l’escola. Malgrat això, el restabliment de la democràcia i la restauració de 
la generalitat van permetre que el català recuperés en els darrers anys aquells àmbits 

d’ús que li havien estat negats en etapes anteriors. Aquest procés ha estat conegut amb 
el nom de normalització lingüística, i tot i que s’ha avançat molt en la recuperació del 
català com a llengua d’ús normal en la vida pública, convé aclarir que encara som lluny 

de poder afirmar que es tracta d’un procés tancat. És aquesta la raó que justifica 
l’existència d’un document com aquest: la plena normalització del català a l’educació és 
avui un objectiu assequible, però encara no assolit. D’altra banda, el món que ens espera 

tindrà com a eixos vertebradors els valors basats en el multiculturalisme i en 
plurilingüisme. Aquest document, doncs, tracta de donar cabuda també a qüestions 
relacionades amb uns interrogants que ja són d’avui, com ara l’escolarització d’alumnes 

procedents d’altres dominis lingüístic. 
 
La població de Deltebre és, majoritàriament, catalanoparlant¹ . Aquesta realitat, 

indefugible, ha de condicionar les nostres actuacions a l’hora de fomentar un ús efectiu 
i de qualitat de la llengua entre l’alumnat. Tanmateix cal també planificar i garantir el 
coneixement de la llengua i la cultura catalanes per tota la comunitat educativa. Només 

d’aquesta manera aconseguirem de situar-nos en la perspectiva de la normalitat a què 
aspirem. Per això, aquest Projecte lingüístic regula l’ús de la llengua en els diferents 
àmbits que afecten la comunitat educativa: l’àmbit pedagògic, l’àmbit de govern, l’àmbit 

humà i de serveis i l’àmbit administratiu. 
 
L’apartat dedicat a l’àmbit pedagògic conté subapartats que tracten, específicament, 

qüestions relacionades amb l’ensenyament de totes les llengües estudiades al nostre 
centre. 
 
 

 
 
 

 
 
___________________________ 

¹Un 88.21% dels habitants del municipi parla català, segons les dades publicades per 
l’Institut d’estadística de Catalunya al Cens de població (2001) El percentatge d’habitants 
que entén el català arriba al 96.21%. 
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2. Àmbits 

 

2.1. Àmbit pedagògic 

 
2.1.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 
 
D’acord amb allò que estableix la Llei 1/1998, de política lingüística ( articles 20.1 i 21.1), 

el català, com a llengua de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. A l’IES Deltebre, 
doncs, s’utilitza normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. El català serà el 
vehicle d’expressió normal en les activitats docents i administratives del centre. 

 
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 llengua 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. 

 
El centre fomentarà la participació del personal docent en cursos d’actualització 
lingüística i cultura catalana. 

 
El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat serà transmissor 
del model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 

 
Les àrees s’impartiran normalment en llengua catalana, excepte la de llengua castellana 
i la de llengües estrangeres. 

 
 
a) Ensenyament secundari obligatori 

 
D’acord  amb la Llei 1/1998 (article 21.3), 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. 
 
En aquest sentit, el punt núm. 8 dels objectius generals de l’etapa d’educació secundària 

obligatòria especifica que, en  acabar l’ESO, l’alumnat ha de comprendre i produir 
missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, fent-
los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els 

processos implicats en l’ús del llenguatge. 
 
El centre vetllarà perquè l’alumnat, en aquesta etapa educativa, consolidi el domini oral 

i escrit de la llengua catalana i adquireix 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. 

 
D’altra banda, el vuitè punt dels objectius generals del primer nivell de concreció de 
l’Àrea de Llengua estableix que el centre implicarà l’alumnat en el respecte per la 

diversitat lingüística i en la presa de consciència de la riquesa que representa aquesta 
pluralitat. 
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b) Batxillerat 
 
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 empri els 
recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de 
missatge volgut. 

 
A més, el centre vetllarà perquè l’alumnat tingui un coneixement aprofundit de les 
característiques culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 

 
c) Formació professional 
 

Segons la Llei 1/1991, en l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de 
fomentar polítiques de programació i docència que garanteix perfeccionar el coneixement 
i l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i 

cultural propi d’aquest ensenyaments. 
 
El centre vetllarà perquè l’alumnat assoleixi el nivell de llengua catalana adient a 

l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell obtingut en l’ensenyament secundari 
obligatori. 
 

 
2.1.2. El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana 
 

a) Ensenyament secundari obligatori 
 
L’ensenyament del castellà, d’acord amb l’article 21.3. de la Llei 1/1998, 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. 

 
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 processos implicats en l’ús del llenguatge. 
 
b) Batxillerat 

 
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. 
 
c) Formació professional 

 
Segona la Llei 1/1998, 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’aquest ensenyaments. 
 



Projecte lingüístic 

6 

  

El centre vetllarà perquè l’alumnat assoleixi el nivell de llengua castellana adient a 

l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell obtingut en l’ensenyament secundari 
obligatori. 
 
 

2.1.3. Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres 
 
El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi 

missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua anglesa, fent-
los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els 
processos implicats en l’ús del llenguatge. 

 
Segon el Decret 223/1992, l’alumnat cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori 
una llengua estrangera obligatòriament, i podrà optar per una de segona. En el cas de 

l’Institut de Deltebre, la llengua estrangera obligatòria serà l’anglès, i el francès serà la 
segona llengua estrangera. El centre garantirà la continuïtat d’aquesta segona llengua 
durant tot l’ensenyament. 

 
Amb aquesta tria, l’Institut de Deltebre manté una línia de coherència i de continuïtat 
amb la llengua estudiada per l’alumne a l’Educació Primària, i també possibilita l’opció 

d’una segona llengua estrangera amb garantia de continuïtat al llarg de l’educació 
secundària obligatòria i del batxillerat. 
 

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. 

 
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. 
 
 

2.1.4. Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament 
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. 
 
L’Institut de Deltebre tindrà present la importància dels aspectes pedagògics i didàctics: 

continuarà el procés d’ensenyament 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. 

 
El centre tindrà en compte la situació sociolingüística de Catalunya, i especialment la del 
municipi on s’ubica. Pel que fa als alumnes no catalanoparlants, s’impulsarà la tendència 

a usar el català en el màxim de contextos possibles, com a expressió de la voluntat de 
normalitzar la llengua del país i d’arrelament a Catalunya. En el cas dels alumnes 
catalanoparlants, que són majoria a l’Institut de Deltebre, s’impulsarà l’ús del català en 

el màxim de contextos possibles i la pràctica de les actituds de participació en converses 
en què cada interlocutor fa ús de la seva llengua. 
 

L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un 
suport especial i addicional d’ensenyament del català, d’acord amb allò establert per 
l’article 21.8 de la Llei 1/1998. L’Institut de Deltebre garantirà l’aprenentatge de la 

llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes n’adquireixin, al més aviat possible, 
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el nivell llindar. Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar l’ensenyament 

secundari, aquests alumnes hauran de conèixer tant el català com el castellà de manera 
que siguin capaços de comprendre’ls i de produir missatges orals i escrits amb propietat, 
autonomia i creativitat. 
 

 
 

2.2. Àmbit de govern institucional 

 
2.2.1 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 

 
L’Institut de Deltebre farà del català el vehicle d’expressió normal en les seves activitats 
docents i administratives, tant les internes com les externes. 

 
La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal a l’Institut de Deltebre, tant en les 
activitats internes com en les de projecció externa. Així mateix la directora del centre 

vetllarà perquè la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del 
claustre i del consell escolar. 
 

La llengua  catalana serà el vehicle d’expressió normal en totes les reunions i actes de 
la comunitat educativa. 
 

El centre vetllarà perquè aquelles activitats pedagògiques que es realitzin fora del centre 
es duguin a terme en llengua catalana, tret d’aquelles que tinguin com a finalitat la 
pràctica d’una altra llengua. 

 
L’Institut de Deltebre assegurarà i incrementarà la seva participació en les activitats 
organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua 

i la integració a la cultura catalana. 
 
 

2.2.2. Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament-
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre 
 
L’Institut de Deltebre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes 

institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i la 
situació del català en relació amb les altres llengües presents en el centre i en el context 
on està ubicat. 

 
El centre fomentarà la participació del col·lectiu escolar en les activitats organitzades per 
les institucions que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i el coneixement 

de la cultura catalana. 
 
 

El centre demanarà a l’AMPA l’ús de la llengua catalana en les activitats internes i 
externes d’acord amb el PLC. També es demanarà la seva participació en la difusió de 
cursos de llengua i cultura catalana per a les famílies de l’escola, perquè aquestes 

s’impliquin en el procés d’aprenentatge de la llengua catalana de llurs fill/es. 
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2.3.  Àmbit humà de serveis 

 
2.3.1.  El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 

 
D’acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors de l’IES Deltebre 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 escrita. 
Segons que estableix la Llei 1/1998 a l’article 24.1, el professorat dels centres docents 

de Catalunya ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder 
fer-ne ús en la tasca docent. 
 

Aquesta norma no és aplicable al professorat visitant (lectorats de llengües estrangeres) 
i altres casos anàlegs. 
 

Els professors exerciran la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons 
aquest projecte lingüístic de centre, elaborat d’acord amb la normativa aplicable. 
 

El centre utilitzarà, normalment, la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i 
escrita entre tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit 
curricular. 

 
El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora d’espais 
curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa. 

 
El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i personal contractat) 
tingui competència lingüística en català, segon la tasca que desenvolupa. 

 
El centre fomentarà la participació del personal docent i no docent en cursos 
d’actualització lingüística i de cultura catalana. 

 
2.3.2. Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament 
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. 
 

A l’hora de proposar altres hores lectives per completar l’horari lectiu dels professors, es 
procurarà atendre al màxim de les necessitats pedagògiques del centre. D’entre aquestes, 
es prioritzarà el suport a classes de català per als alumnes amb dificultats de comprensió 

i expressió i especialment pels que s’acaben d’incorporar al sistema educatiu de 
Catalunya. 
 

 
 

2.4. Àmbit administratiu 

2.4.1  El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
 



Projecte lingüístic 

9 

  

La Llei 1/1998 estableix (art. 20.2) que 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. 
 
D’altra banda, l’article 9.1 d’aquesta llei especifica que les administracions públiques han 

d’emprar normalment el català 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-la en castellà si ho demanen. 

 
En els procediments administratius tramitats per l’Administració de la Generalitat 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. 
 
Les actuacions administratives del règim interior de l’IES Deltebre com són actes, 

comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es redactaran en 
llengua catalana. El català serà emprat en totes les actuacions administratives del centre: 
arxius, qualificacions, informes interns i comunicacions. 

 
Els avisos al públic que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es faran en llengua 
catalana. 

 
Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions 
internes i externes del centre. 

 

 

3. Objectius 

Tal i com s’estableixen als articles 13 i 14 del Decret 362/83, de 30 d’agost, i 2.2 (apartats 
b, l, m) i 5 del Decret 87/86, de 3 d’abril, la Directora i el seu equip directiu vetllaran pel 
compliment de la normativa vigent en matèria lingüística. 

 
També vetllaran perquè hom no contravingui allò establert en el Projecte Lingüístic, i 
perquè es treballi i es posin tots els mitjans possibles per tal que s’assoleixin els següents 

objectius: 
 
 
 

3.1.  Gestió i organització de centre 
 

a) El nostre centre utilitzarà el català en totes les seves activitats de projecció 

interna, així com també en totes les actuacions administratives i d’organització 
de règim interior: actes, comunicats, horaris, rètols, avisos, certificacions, etc. 

 

b) La llengua catalana serà la llengua vehicular, oral i escrita, de tots els serveis 
escolars del centre: biblioteca, audiovisuals, aula d’informàtica, laboratoris, 
taulers d’anuncis, etc. 

 
c) Per tal que aquests objectius puguin ser assolits és necessària la col·laboració del 

PAS en aquest projecte. El centre, però, ha de facilitar aquesta incorporació 

oferint-li un assessorament adequat. 



Projecte lingüístic 

10 

  

 

d) El personal d’Administració i Serveis haurà d’ajustar els usos de les seves 
comunicacions orals i escrites a allò que marca l’article 14 del Decret 107/87, de 
13 de març, segons el qual els funcionaris i treballadors adscrits a l’administració 
de la Generalitat de Catalunya s’adreçaran als ciutadans en català, respectaran 

la tria que aquests facin de la llengua en què volen ser atesos i, només en el cas 
que el ciutadà ho demani expressament, s’hi adreçaran en castellà. 

 

e) En compliment de l’article 10.2 de l’Ordre de 8 de setembre de 1983, totes les 
reunions que tinguin lloc al centre s’hauran de desenvolupar normalment en 
català. 

 
f) Com a norma general, tots els textos i materials didàctics a d’altra mena 

(informes, etc.) que adquireixi el centre seran en versió catalana, si així ho permet 

l’oferta de mercat corresponent. 

3.2.  Professorat 

a) Referit a l’activitat acadèmica de qualsevol centre d’ensenyament secundari de 

Catalunya la normativa vigent de caràcter general i la d’aplicació específica a 
l’ensenyament determina que la llengua d’ús vehicular n’ha de ser la catalana. 

b) El professorat que s’incorpori o que s’hagi d’incorporar al Centre acreditant el 

Certificat de Capacitació Lingüística o equivalent, en compliment del Decret 
244/1991, de 28 d’octubre, ha d’impartir les seves classes en llengua catalana, 
tot complint la legislació vigent en matèria de l’ús de les dues llengües oficials de 

Catalunya. 

c) Tenint en compte que el professorat –independentment de l’assignatura o les 
assignatures que imparteixi- funciona sempre com a model lingüístic, quan 

aquest es trobi en el centre haurà d’observar uns usos lingüístics favorables a la 
llengua catalana. 

d) També és una tasca que correspon al conjunt del professorat promoure entre 

l’alumnat un ús de qualitat de la llengua catalana. En aquest sentit, caldrà vetllar 
especialment per tal que l’alumnat s’expressi, oralment i per escrit, en registre 
estàndard en el context de l’aula. 

e) Els materials didàctics emprats pel professorat a les classes (llevat de les de 
llengua castellana o llengües estrangeres) serà sempre en català, quan ho 
permetin les disponibilitats del mercat. 

f) La pàgina web del centre es farà en català, llevat de les parts referides als 

departaments de llengua castellana i llengües estrangeres. 

g) El centre facilitarà al professorat la formació necessària (cursos d’aprofundiment 
o actualització lingüística). 

h) Els Departaments de Llengua Catalana i de Llengua Castellana elaboraran una 
programació coherent i coordinada en els diversos nivells educatius. 
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3.3.  Alumnat 

a) Tal com marca l’article 2.8 del decret 96/92, de 28 d’abril, els alumnes hauran 
de tenir un coneixement suficient oral i escrit dels diversos registres i 
estructures específiques de la llengua catalana, així com també del castellà i, 
almenys, d’una llengua estrangera, de manera que puguin comprendre i produir 

missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat. 

b) El centre dedicarà un especial esforç a garantir l’assoliment d’aquest objectiu 
per part d’aquells alumnes que s’incorporin tardanament al nostre sistema 

educatiu o que requereixin un ajut complementari, a causa de tenir dificultats 
de llenguatge. En aquest sentit, i en col·laboració amb les diverses estructures 
de l’Administració educativa, posarà els mitjans al seu abast per tal que, 

mitjançant el tractament específic que es consideri oportú per a aquests 
alumnes, es pugui assolir l’esmentat objectiu. 

c) La llengua catalana serà la llengua vehicular de les activitats extraescolars que 

el centre ofereixi als alumnes, atès que són part constitutiva de la seva 
formació, raó per la qual hauran de contribuir també a la formació lingüística de 
l’alumnat. 

d) El centre incentivarà l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat mitjançant 
l’organització o la promoció d’activitats culturals i de lleure i l’aplicació dels 
recursos i mecanismes acadèmics adients. 

e) El nostre institut implicarà l’alumnat en el procés de normalització de la llengua 
catalana, i l’interessarà en la situació sociolingüística d’aquesta llengua. 

 

 
 

3.4.  Associació de mares i pares d’alumnes 

 
a) L’associació de mares i pares d’alumnes, com a membre de la comunitat 

educativa d’aquest centre, col·laborarà en el correcte desenvolupament i 

l’execució del Projecte Lingüístic del centre. Per tant, haurà d’adequar les seves 
actuacions referides al centre a allò establert per aquest Projecte. 

 

b) Les activitats organitzades per l’AMPA al centre s’han  de realitzar en català. 
 

c) Tot el material que l’AMPA adquireixi per al centre ha de ser comprat en la versió 
catalana, segons les disponibilitats del mercat. 
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4. Context sociolingüístic 

4.1. Alumnat 

 
L’institut de Deltebre, per al curs 2017-2018, té més de 600 alumnes  matriculats i en la 

seva major part són catalanoparlants. 
Aquí tenim una gran majoria d’alumnat català i els immigrants conserven la seva llengua 
familiar. 

Al nostre centre la llengua vehicular entre l’alumnat és el català, siga d’on siga la seua 
procedència. 
L’alumnat del nostre centre i sobretot els immigrants, assoleixen una competència 

lingüística oral bastant acceptable, millor que la comprensió escrita. 
Llengües prescrites a l’àmbit familiar són: castellà, àrab, amazic, urdú, romanès, rus, 
ucraïnès. 

No hi ha  recursos especials per aprendre les llengües de l’entorn. 
Pel que fa als usos lingüístics de l’alumnat observem a partir d’unes enquestes que 
se’ls va passar que l’ús del català en relació als companys, família i la llengua dels 

programes de televisió, la llengua d’ús predominant és la llengua catalana en un 50%, 
el castellà en un 38%, l’ús de les dues llengües indistintament és del 8% i amb altres 
llengües procedents de la immigració és del 4%. 
 

 
Disposa de 5 línies d’ESO a 1r i 4 a 2n, 3r i 4t . 
 
Quant a la llengua utilitzada en el currículum de l’ESO, la predominant en totes les 
àrees és la llengua catalana en un 75%, tant pel que fa a les explicacions com als 

materials utilitzats pel professorat. La llengua castellana s’utilitza en un 25% en les 
explicacions i en els materials. 
Enquesta d’ús del català a l’ESO 
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Enquesta d’ús del castellà a l’ESO 

 

 

Respecte al Batxillerat, hi ha dos línies a primer i una a segon. 
Les explicacions en aquesta etapa són del 80% en català i el material utilitzat en llengua 
catalana és del 70%; en canvi,  les explicacions fetes en llengua castellana representen 
el 20%, mentre que el material utilitzat és del 30%. 
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Enquesta d’ús del català al Batxillerat 

 
 

 

Enquesta d’ús del castellà al Batxillerat 

 

 

 
Pel que fa a Cicles Formatius, disposem d’un cicle de grau mitjà d’administratiu. 
La tendència d’ús de les dues llengües al cicle és semblant al Batxillerat, ja que en català 
s’imparteixen el 80% de les àrees i els materials i el 20% en llengua castellana,  tant per 
a explicacions com materials utilitzats. 
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Enquesta d’ús del català al cicle formatiu 

 
 

 

 
Enquesta d’ús del castellà al cicle formatiu 

 
 
 
També a nivell de centre l’ús de la llengua catalana entre els diferents membres de la 

comunitat educativa es prou elevat, ja que el PAS utilitza el català en un 66,67% en 
relació amb l’alumnat, famílies, professorat i companys.  La llengua castellana representa 
un 8,33% en total i l’ús d’ambdues llengües indistintament representa el 16,66% i l’ús 

d’altres llengües representa el  8,33%. 
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Pel que fa a les famílies, la llengua d’ús freqüent en relació amb els fills és la llengua 
catalana en un 50%, el castellà en un 20%, indistintament en un altre 20% i en altres 
llengües en un 10%. 
 

 

 

4.2. Entorn 

 

A la comarca del Baix Ebre, pel que fa al coneixement de la llengua catalana en la 
població de 2 anys i més, i segons dades de l’IDESCAT de l’any 2007, d’un total de 
població de 77.400 persones, les dades reflecteixen el següent: 
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 L'entén 72.200 
 El sap parlar 64.300 

 El sap llegir 57.800 
 El sap escriure 42.000 

 No l'entén 5.200 
 

 
 
Deltebre, com a segon municipi en nombre d’habitants de la comarca del Baix Ebre, i 

segons les dades de l’IDESCAT, està per damunt de les mitjanes de la comarca pel que 
fa al coneixement de la llengua catalana. 
 

 

L'entén 10.086 

El sap parlar 9.243 

El sap llegir 7.377 

El sap escriure 4.480 

No l'entén 166 

Total població Deltebre 10.252 

 

 

 

5. Àrea de llengües 

 

5.1 Àrea de llengua catalana 

 
5.1.1 La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 
a) El català, vehicle de comunicació 
En general la llengua vehicular és el català. 
Hi ha alguns professors que fan la classe en castellà (un percentatge molt baix). 
Constatem que l’actitud de part del professorat davant companys castellanoparlants, 
moltes vegades és una actitud diglòssica, cosa que pensem que no afavoreix gaire l’ús 

normal de la llengua. 
 
 

 
b) Llengua escrita 
L’ús del català al centre es fa de manera natural i espontània, perquè tant professorat 

com alumnat som majoritàriament catalanoparlants. L’alumnat nouvingut també 
s’integra en català. 
 

 
 
5.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
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a) Llengua oral 
La llengua oral vehicular del centre és el català. 
En l’àrea de llengua catalana i literatura s’avalua la llengua oral tal i com estableix la 
normativa. 

Una altra qüestió és la de la priorització de la varietat estàndard de la zona. Aquest 
aspecte sí que és tingut en compte pel professorat del departament de català, però de 
vegades es fa difícil prioritzar l’estàndard ebrenc atès que els llibres i els mitjans de 

comunicació estan en estàndard oriental central. 
No obstant això, un mitjà de comunicació generat al centre, que és la revista Vent de 
Dalt, està escrit seguint l’estàndard ebrenc (seguim El català per a periodistes de les 

Terres de l’Ebre d’Albert Aragonès). 
 
b) Llengua escrita 
Tot el professorat hauria de tenir clar que tothom ha d’ensenyar a llegir i a escriure. 
S’haurien d’establir mecanismes perquè el professorat de llengües donés pautes al 
professorat o estratègies. Resums, treballs... 

 
c) Relació llengua oral i llengua escrita 
En la nostra àrea es practica la lectura en veu alta a classe i també la lectura expressiva 

ja que a l’ESO una de les lectures prescriptives és sempre una obra de teatre que llegim 
tots junts a classe. 
També cal dir que treballem i avaluem  l’exposició oral en el treball que fa l’alumnat sobre 

la lectura obligatòria. 
 
d)  La llengua en les diverses àrees 
El tema de la comprensió lectora i l’expressió escrita s’ha tractat molts cops a les reunions 
de caps de departaments. Hem aconseguit fixar alguns criteris de centre com: 

 Pautes per treballar la comprensió lectora. 

 Pautes per a la presentació de treballs orals i escrits. 
 Criteris de penalització per faltes d’ortografia als exàmens (0,1 per falta, fins a 

dos punts). 
 

e) Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
El centre disposa dels criteris d’avaluació de tots els cicles i àrees. 
En les programacions queda ben clar quins són els principis metodològics que han 
d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum. 

El traspàs d’informació es fa al departament i, a més a més, a final de curs, direcció ens 
fa omplir una graella on han de figurar els continguts o unitats didàctiques que no s’han 
pogut treballar. 

 
f) Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament enicial de la llengua vehicular 
Cal veure el Pla d’acollida 
 
g) Atenció a la diversitat 
Cal veure el Pla d’atenció a la diversitat 
En tot cas, a l’aula ordinària es té en compte el treball de l’alumnat amb NEE que pot 
ser diferent del de la resta de l’alumnat. 
 

h) Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
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Al  centre no cal fer activitats per incentivar l’ús del català perquè s’usa de manera normal, 

és a dir, és la llengua vehicular tant a les classes com a la resta de relacions socials que 
s’estableixen entre les persones del centre. 
No obstant això,  el nostre departament organitza activitats com el concurs literari de 
Sant Jordi, la marató de lectura... que incentiven l’ús de la llengua i consciencien 

l’alumnat de la situació de la nostra llengua i que hi ha llocs a Catalunya on el català no 
gaudeix de la vitalitat ni de la normalitat de què gaudim aquí. 
També cal destacar la revista del centre. És un vehicle important d’expressió i 

d’incentivació de l’ús del català ( es publica totalment en català). 
 
i) Avaluació del coneixement de la llengua 
Tant els criteris com els instruments d’avaluació de l’aprenentatge de la llengua estan 
ben detallats  a les programacions del departament i estan actualitzats d’acord amb les 
noves orientacions curriculars. 

La direcció del centre també disposa d’un document que recull els instruments 
d’avaluació de totes les àrees. 
Cal dir que els resultats de l’avaluació es tenen en compte per fer el desplegament 

curricular i que també, per facilitar aquesta tasca, s’organitzen els cursos de 3r i 4t d’ESO 
en funció dels resultats de l’avaluació, és a dir, atenent a les diferents necessitats 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
 
 

5.1.3  El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
a) Informació multimèdia 
Creiem que la incorporació de les TIC s’ha realitzat satisfactòriament i no ha anat en 
detriment de l’ús i la vitalitat de la llengua catalana al centre. 
 

b) Usos lingüístics 
No necessitem treballar aquest projecte, ja que és la llengua vehicular natural. 
 

c) Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
Cal continuar aprofitant la diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat 
(encara que sigui minoritari) i obrir-la a altres aspectes en què ara tenia un paper molt 
secundari, dins dels currículums de difusió externa. 

 
d) Català i llengües d’origen 
Caldria que els equips docents disposessin de més informació detallada de les estructures 

lingüístiques de les llengües del nostre alumnat, sobretot de les més allunyades (xinès, 
urdú, àrab). 
 

5.2. Àrea de castellà 

 
a) Introducció de la llengua castellana 
No hi ha recursos suficients per atendre individualment  l’alumnat, per tant, l’alumnat 
que presenta deficiències en l’ús i el coneixement del castellà només rep del suport d’un 
professor de reforç 1 hora setmanal -i no en tots els grups- dins del grup classe. 

 
b) Llengua oral 
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L’alumnat  es mostra reticent a utilitzar el castellà com a llengua oral, encara que es fan 

activitats complementàries per suplir aquesta mancança, per exemple: xerrades, 
conferències… de manera que l’expressió oral quedi reflectida dins del currículum. 
 
c) Llengua escrita 
El nostre departament incideix especialment en l’apartat de llengua escrita. Seguim 
acuradament el currículum referent a la lectoescriptura. Hi ha una coordinació en tot 
moment amb el professorat de llengua catalana. 

 
d) Activitats d’ús 
Es treballa a l’aula a nivell individual, també entre professorat i alumnat. 

 
e) Alumnat nouvingut 
És del tot impossible que l’alumnat  que s’incorpora tardanament  conegui el castellà de 

la mateixa manera que el català. No se’l pot atendre perquè des del primer moment se 
l’incorpora dintre el grup classe i no té una atenció especial, per tant, el professor de 
castellà només disposa d’uns pocs minuts per atendre’l i intentar fer un seguiment amb 

activitats que l’alumne realitza a casa o a classe i que el professor corregeix. 
 
 

 
 

5.3. Llengües estrangeres 

5.3.1 Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
La llengua anglesa és la primera llengua estrangera de l’ensenyament secundari; la 
segona llengua estrangera és la francesa (excepte al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

(administratiu), en què l’anglès és l’única llengua estrangera que s’imparteix). 
Pel que fa al desplegament del currículum, el centre n’assegura una distribució coherent 
i progressiva al llarg de les etapes, amb un tractament cíclic dels conceptes, variant els 

contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de l'alumnat, i ofereix 
oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula, així com espais 
d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i 

ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. 
Per millorar el coneixement de la llengua anglesa, la principal estratègia que segueix 
l’institut de Deltebre és preveure agrupaments de tipologia diversa per atendre els 
diferents ritmes d’aprenentatge; tot i així, de vegades, aquest recurs resulta insuficient 

per a atendre la diversitat. 
En relació a l’habilitat de la llengua oral, es considera poc treballada al llarg de les etapes 
educatives. El professorat de llengües estrangeres fa un gran esforç per donar 

més èmfasi a la part oral de la llengua: increment en importància valorativa a la nota, 
activitats extraescolars, sortides a l’estranger... 
Els llibres de text i els materials didàctics s’escullen i es consensuen segons les 

necessitats de l’alumnat. 
Quant als recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera, actualment,  
els alumnes de 3r i 4t d’ESO disposen cadascun del seu ordinador, la qual cosa afavoreix 

l’ús de les TIC a l’aula. A més a més, la major part de les aules estan dotades de pissarra 
digital, equip de so, etc. 
 

a) Desplegament del currículum 
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El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa. 

Es fa un tractament cíclic dels conceptes variant els contextos d’ús depenent de l’etapa 
madurativa i les necessitats de l’alumnat. 
Les activitats d’aprenentatge integren reptes lingüístics i cognitius que condueixen a un 
producte final. Aquestes activitats requereixen l’ús de la llengua estrangera i tenen una 

estructura seqüencial de construcció del coneixement a partir d’agrupaments de diversa 
tipologia (individual, parelles, grups). 
El centre assegura una distribució coherent dels continguts, la creació de contextos d’ús 

de la llengua, dóna resposta als diferents estils d’aprenentatge i se’n fa un seguiment. 
 
 

GEP (Grup d’experimentació per al Plurilingüisme) 
 
L'objectiu del projecte és crear uns parlants plurilingües competents i preparats per a les 

necessitats de la nostra societat actual ensenyant una matèria curricular, en aquest cas 
una part, fent servir únicament i exclusivament la llengua anglesa com a llengua vehicular, 
comunicativa  i d'aprenentatge. 

 
Amb aquest projecte es pretenen reforçar diverses competències com ho són 
la competència comunicativa oral, competència en comprensió lectora, 

competència matemàtica i la competència plurilingüe i intercultural. 
 
L’objectiu és augmentar la competència comunicativa en anglès així com també la 

competència matemàtica i de ciències socials  de tots els grups d’alumnes que cursen 1r 
d’ESO i la competència tecnològica de quatre grups d’alumnes de 2n d’ESO i l'optativa 
d'emprenedoria de 3r d'ESO. 
Es farà un total d'una hora setmanal a cada curs, abans esmentat, de les matèries de 
matemàtiques, ciències socials, tecnologia i emprenedoria utilitzant l’anglès com a 
llengua vehicular, amb la qual cosa els alumnes desenvoluparan i adquiriran una major 

destresa tant en la competència comunicativa mitjançant l’ús de l’anglès com en la 
competència matemàtica, adquirint així noves destreses i coneixements que es podran 
aplicar a la vida real. 

 
Objectius que es treballen: 

- Millorar i augmentar la competència comunicativa dels alumnes en aquesta 
llengua sobretot en els àmbits de la comprensió i expressió oral, però sense 

oblidar la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
- Utilitzar la llengua anglesa amb una intenció comunicativa real i funcional. 
- Acostumar l’oïda dels alumnes a la entonació de la llengua anglesa. 

- Ampliar el coneixement de lèxic i de vocabulari en les matèries de matemàtiques, 
ciències socials, tecnologia i emprenedoria. 

- Animar a participar i desinhibir-se, especialment a aquells alumnes més 

introvertits. 
- Fomentar l’aprenentatge actiu de l’anglès de cara al futur. 
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 CURS 2013-2014 CURS 2014-2015 

1r ESO 

- Matèria de matemàtiques a 1r 
d’ESO. 

- Participació de 40 alumnes. 
- 4  hores setmanals per trimestre. 

- Matèria de matemàtiques a 1r d’ESO. 
- Participació de 29 alumnes. 
- 4 hores setmanals per trimestre. 

2n ESO 

- Matèria de matemàtiques a 2n 
d’ESO. 
- Participació de 23 alumnes. 

- 4 hores setmanals per trimestre. 

- Matèria de matemàtiques a 2n d’ESO. 

- Participació de 22 alumnes. 
- 4 hores setmanals per trimestre. 

 

 
 

 CURS 2015-2016 CURS 2016-2017 

1r ESO 

- Tecnologia. 4 grups. 

- 1/3 de la matèria. 
- 90 alumnes 

-Matèria de tecnologia 

-Participació de 45 alumnes 
-1/3 de la matèria 

2n ESO 
- Matèria de matemàtiques. 
- Participació de 40 alumnes. 
- 1/3 de la matèria 

- Matèria de tecnologia de 2n d'ESO 
- Participació de 75 alumnes. 

- 1/3 de la matèria 
 

3r ESO 
- Matèria de matemàtiques. 
- Participació de 52 alumnes. 

- 1/3 de la matèria. 

-Matèria de ciències socials de 3r d'ESO 
-Participació de 75 alumnes. 

-1 unitat didàctica per trimestre. 

 
 
 

 CURS 2017-2018 CURS 2018-2019 

1r 

ESO 

- Matèria de matemàtiques a 1r 

d’ESO. 125 alumnes. 
 
-Matèria de ciències socials 

125 alumnes 
 
- 1 hora setmanal o 1 unitat 

didàctica per trimestre. 

- Matèria de tecnologia 
- Tot l'alumnat de 1r d'ESO. 5 grups. 120 

alumnes 

-1/3 de la matèria 

2n 
ESO 

- Matèria de tecnologia de 2n 
d'ESO 
- Participació de 103 alumnes. 

- 1 hora setmanal. 

- Matèria de matemàtiques. 

- 6 grups. 120 alumnes. 
-Matèria de ciències socials. 
- 4 grups. 95 alumnes 

 

1/3 de la matèria 
 

3r 
ESO 

-Matèria de Emprenedoria 
-Participació de 20 alumnes 
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b) Metodologia 
Des del centre fem un tractament globalitzat i integrador de les llengües d’ensenyament 
(català, castellà, anglès i francès). Globalitzat, perquè no només treballem la llengua en 

les hores d’aquestes matèries, sinó que ho fem també des de la resta d’àrees del 
currículum. Integrador, perquè treballem els aspectes comuns de totes les llengües, 
aprofitant els coneixements assolits per inferir-ne d’altres. 

Partim d’aquests aspectes i donem prioritat a la dimensió comunicativa de la llengua 
estrangera, en les seves 4 capacitats (expressió i comprensió orals i escrites). Això pren 
forma en el disseny d’activitats de lectura, escriptura i expressió oral. D’aquesta manera 

fomentem l’adquisició d’una eina indispensable de comunicació, que també serveix per 
altres aprenentatges. 
Pel que fa als aspectes orals més concretament, des del centre es potencia l’ús de la 

llengua estrangera com a mitjà comunicatiu a la classe. Es creen situacions 
comunicatives on l’alumnat no només posi de manifest la seva destresa oral en la llengua 
estrangera, sinó també demostri els seus coneixements previs d’altres matèries. Utilitzem 

recursos com dramatitzacions, cançons, premsa, radio, televisió, etc. on l’alumne pugui 
expressar-se i manifestar les seves destreses orals. 
 

 
GEP (Grup d’experimentació per al Plurilingüisme) 
 

En la pràctica docent s’ha constatat que l’alumnat que té uns coneixements a nivell 
intermedi d’anglès i altres matèries com ara matemàtiques, tecnologia, ciències socials i 
emprenedoria, han augmentat les seves estratègies lingüístiques a les classes impartides 

en AICLE i, a  poc a poc, han anat guanyant confiança en l’ús de la llengua anglesa com 
a llengua comunicativa i vehicular per a poder resoldre els problemes plantejats o per a 
poder raonar una sèrie d’hipòtesis. 

 
c)  Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
El centre vetlla per la coherència i continuïtat dels diferents materials didàctics 

seleccionats, tenint en compte la singularitat de l’alumnat. Periòdicament es revisen els 
materials didàctics per tal de valorar la seva continuïtat o la necessitat de seleccionar de 
nous en funció de les necessitats dels alumnes i de la valoració que se’n fa sobre la seva 
utilitat i sobre el grau de satisfacció d’expectatives cobertes. A més s’utilitzen materials 

específics d’elaboració pròpia tant per ampliar com per reforçar coneixements. 
El centre potenciarà la utilització dels recursos TIC i audiovisuals com a mitjà d’accés a 
materials diversos per la importància que aquestes eines suposen en l’aprenentatge de 

l’anglès. 
Els professors especialistes de l’àrea potencien la utilització tant formal com informal de 
l’anglès de manera progressiva i cap a la immersió en anglès, sempre que el nivell de 

comprensió dels alumnes ho permeti sense perdre’s la informació rellevant. 
El centre utilitza com a suport comunicatiu cançons integrades en les diferents unitats 
didàctiques amb la finalitat d’adquirir i millorar el vocabulari. 

 
d) Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO del nostre centre treballen amb llibres i llicències digitals, 

per la qual cosa disposen d’un ordinador cadascú. A l’àrea d’anglès, treballem amb llibre 
digital a l’aula, disposant també de pissarra digital per a la projecció i tractament de les 
imatges. El fet de treballar amb material digital permet que l’alumnat sigui més autònom 

a l’hora de realitzar les tasques ja que la majoria dels exercicis són autocorregibles. Els 
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alumnes amb dificultats d’aprenentatge estan més motivats pel fet de poder fer servir 

els mateixos recursos que els seus companys i companyes, a més a més, els tipus 
d’activitats són molt diversos i adaptats per a tots els nivells. En el cas que el llibre que 
utilitzem a classe no presenti cap tipus d’activitat adequada al nivell del alumne, la 
varietat de recursos que trobem per Internet és molt àmplia i possibilita l’aprenentatge 

sigui quin sigui el nivell. 
 
e)  L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
El que sí que hi ha és un consens en el fet que l’aula de llengua estrangera és un espai 
d’immersió en la llengua d’aprenentatge, entenent que aquest espai és la millor garantia 
per oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua anglesa o francesa. Per tant, 

el professorat utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals i 
informals) amb els alumnes, vetllant sempre per establir un clima favorable en què 
l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament. Anualment es 

fa un viatge cultural al Regne Unit, un dels objectius del qual és posar en contacte 
l’alumnat amb un context lingüístic real. 
 

f) Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
Al nostre centre no s’imparteix cap àrea en llengua estrangera que no sigui l’específica. 
 

 

 

5.3.2.  Projectes i programes plurilingües 
 

Donada la diversitat lingüística de la societat actual catalana, des del centre es potencia 

la comprensió de llengües, tant del català i castellà, com de les estrangeres, l’anglès i el 
francès. Així mateix, donem l’oportunitat als alumnes de participar en diferents activitats 
/ projectes lingüístics. Alguns exemples són: la revista escolar, activitat dirigida des del 

departament de llengües i que implica tota l’escola, els concursos literaris (les obres es 
poden presentar en qualsevol de les llengües ja esmentades), el plantejament d’enigmes 
en diverses llengües i que els alumnes han de resoldre, etc. 
Concretament des del departament de llengües estrangeres, la llengua francesa s’ofereix 
com a matèria optativa en tots els cursos de l’ESO. Així mateix, també existeix l’opció de 
programar matèries optatives d’anglès que serveixen o bé per reforçar o bé per ampliar 

coneixements. Motivem l’autoavaluació a través de la participació en diferents concursos 
acadèmics. Per últim, cal destacar l’organització com a mínim un cop l’any de viatges 
acadèmics a països de parla anglesa. I sempre vetllem per l’organització de sessions de 

teatre o activitats alternatives i engrescadores pels alumnes, així com la commemoració 
i celebració de dies destacats. 
 

 
 
5.3.3.  Altres llengües oficials 

 
Donada la diversitat lingüística de la societat actual catalana, des del centre es potencia 
la comprensió de llengües, tant del català i castellà, com de les estrangeres, l’anglès i el 

francès. Així mateix, donem l’oportunitat als alumnes de participar en diferents activitats 
/ projectes lingüístics. Alguns exemples són: la revista escolar, activitat dirigida des del 
departament de llengües i que implica tota l’escola, els concursos literaris (les obres es 

poden presentar en qualsevol de les llengües ja esmentades), el plantejament d’enigmes 
en diverses llengües i que els alumnes han de resoldre, etc. 
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Concretament des del departament de llengües estrangeres, la llengua francesa s’ofereix 

com a matèria optativa en tots els cursos de l’ESO. Així mateix, també existeix l’opció de 
programar matèries optatives d’anglès que serveixen o bé per reforçar o bé per ampliar 
coneixements. Motivem l’autoavaluació a través de la participació en diferents concursos 
acadèmics. Per últim cal destacar l’organització com a mínim un cop l’any de viatges 

acadèmics a països de parla anglesa. I sempre vetllem per l’organització de 
sessions de teatre o activitats alternatives i engrescadores pels alumnes, així com la 
commemoració i celebració de dies destacats. 

 
a) Occità, llengua oficial de Catalunya 
És evident que el futur de la nostra comunitat lingüística s’ha de bastir en un nou context 

on cal fer una aposta clara pel plurilingüisme i pel respecte a la diversitat lingüística. 
Sense tenir clares aquestes premisses difícilment podrem garantir un dels objectius del 
nostre sistema educatiu: transmetre la llengua pròpia del país, tant a les persones que 

la tenen com a primera llengua, com per als que la tenen com a segona; potenciant, 
alhora, pautes d’ús lingüístic favorables al català. 
Per tant, seria molt interessant potenciar el coneixement de la cultura i la llengua 

occitana com a matèria optativa, i l’objectiu fonamental és aconseguir que tot l’alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en finalitzar l’educació obligatòria, de 
manera que pugui usar normalment i de manera correcta el català i el castellà (i l’aranès 

a la Vall d’Aran), i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües 
estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 
 

b) Llengües oficials a l’Estat 
Al nostre centre no s’oferta cap altra llengua de l’estat com a matèria optativa, no obstant 
això,  si hi hagués la possibilitat d’oferir una matèria optativa perquè l’alumnat pogués 

conèixer alguna altra llengua i cultura, seria la millor manera de fer-ho. 
D’altra banda, encara que no ofertem optatives ni s’estudien altres llengües, sí que els 
en parlem i oferim a l’alumnat una visió del que són aquestes llengües i cultures. 

 
 
 

 
5.3.4. Llegües complementàries procedents de la nova immigració 
 

De moment, al nostre centre no hi ha tants d’alumnes estrangers per haver fet la previsió 
d’impartir classes en altres llengües estrangeres. En el cas que el nombre d’alumnes 
estrangers augmenti ens els propers anys, s’haurà de pensar en la possibilitat d’oferir-

ne. De moment, els alumnes estrangers fan classes a l’aula d’acollida perquè puguin ser 
capaços d’aprendre la llengua catalana i comunicar-se amb els companys i altres 
membres de la comunitat educativa, així com per poder ser capaços de comunicar-se 

fora del centre escolar. 

 

 

6. Organització i gestió 

6.1. Organització dels usos lingüístics 

a) Llengua del centre 



Projecte lingüístic 

26 

  

Tota  la  retolació  del  centre, tant  la  impulsada  per  la  Direcció  com  la  dels  diferents  

departaments, secretaria, bar...  és  redactada  en català. 
 
b) Documents de centre 
Tota  la  documentació  del  centre  està escrita  en  català, tant  la  interna  com 

l'adreçada  a  fora. Se'n  fa  un  seguiment  acurat, sobretot  pel  que  fa  a  la  confecció  
dels  escrits. 
 

c) Ús no sexista del llenguatge 
En  general, la  documentació del  centre  té  en  compte  aquest  aspecte, però  no 
d'una  manera  consensuada  per  part  de  tots  els  departaments. Caldria  un  acord  

per  incloure-ho  com  un  treball  transversal, com per  exemple dins  de  la  mediació  
o  de  ciutadania, i també  a  les  sessions  de  tutoria. 
 

d) Comunicació externa 
Tota  la  documentació  és  en  català. Les  explicacions  orals  d'alguns  documents 
adreçats  a  les  famílies  no  catalanoparlants  es  fan, sempre que  es  pot, en  la 

llengua  nadiua (amb  l'ajut  d'alumnes  que  poden  fer  d'intèrprets  i  d'altres  tipus 
d'ajuda, tant  oral   com  escrita). 
 

e) Llengua de relació amb les famílies 
La  llengua  de  comunicació  entre  l'institut  i  el  seu  entorn  ha  de  ser  el  català. 
Hem de tenir cura que tot  el  personal  implicat  ho  acompleixi, tant  a  nivell  oral  com  

escrit (els documents  escrits  ja  estan  tots  en  català). 

 

 

6.2 Educació no formal 

a) Serveis d’educació no formal 
Caldria  que  els  organitzadors  informessin  detalladament  dels  continguts  de  les   

seves  activitats  i  la  llengua  en  què  s'impartiran. 
 
b) Activitats extraescolars 
Totes  les  activitats  extraescolars  utilitzen  ja  el  català  com  a  mitjà  de  comunicació  
en  tots  els  seus  aspectes. 
 

c) Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 
Les  empreses contractades  per  l'institut  utilitzen  normalment el  català  com  a  
llengua  de  comunicació  (informació, factures...) 

 
d) Llengua i entorn 
El  Pla  d'Entorn  treballa  i  segueix  els  usos  lingüístics  utilitzats  en  les  diverses 

activitats. 
 
 

 

6.3 Plurilingüisme al centre educatiu 

a) Actituds lingüístiques 
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Caldria  treballar  més  de  manera  indisciplinar  aquests   aspectes, principalment a 

tutoria  i  mediació. També  caldria  incorporar-los   a  altres  àmbits, com  un contingut  
més. 
 
b) Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
Aquestes actuacions  se  segueixen  sempre,  amb  diferents  mesures. Veure el Pla 
d'acollida del centre. 
 

 
 

6.4 Alumnat nouvingut 

L'atenció  individualitzada  de  l'alumnat  nouvingut  hauria  de  ser  més  intensiva i  
concentrada  en  els  primers  mesos  de  la  seua  arribada, encara que disposen del 
suport de l'aula d'acollida. 

 

 

6.5. Organització dels recursos humans 

a) El pla de formació de centre en temes lingüístics 
El  centre  fa  autodiagnosi  de  les  seves  necessitats  de  formació  (enquestes  per al  
professorat)  i  demana  activitats  formatives  adequades. 

Les  activitats  de  formació  van  sempre  relacionades  amb  la  detecció  de  necessitats, 
incloent-hi  l'ús  de  noves  tecnologies. Caldria  introduir  algunes  activitats  de  formació  
de  tipus   lingüístic ( plurilingüisme...). 

 

 

6.6. Organització de la programació curricular 

a) Coordinació cicles i nivells 
Hi ha  coordinació (més  a  l'inici  de  cada  curs  escolar),  però  caldria  fer-ne  un  

seguiment  més  acurat  al  llarg  del  curs. 
b) Estructures lingüístiques comunes 
Caldria  una  avaluació  més  continuada  al  llarg  del  curs  escolar, no  només  a  l'inici  

de  curs, encara que les estructures lingüístiques es fan tant a l'àrea de llengua catalana 
com a l'àrea de llengua castellana. 
c) Projectes d’innovació 
Es va participar fa uns cursos en el Projecte Orator de llengües estrangeres. 
Es va participar també en el Projecte actiu d'idiomes, dedicat a la salut, l’esport i el medi 
ambient, l’objectiu principal del qual és fomentar l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres entre els alumnes del nostre institut i, a més, van fer una estada de quinze 

dies en un institut de Londres.   
 

 

6.7. Biblioteca escolar 

L'objectiu  principal  de  la  biblioteca  de  l'Institut  de  Deltebre  és  esdevenir  un  espai  
per  treballar  la  competència  informacional  i  impulsar activitats de  foment de  la  
lectura. 
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Malgrat  que  som  Biblioteca  puntedu   i  es  realitzen  activitats  puntuals, manquen   

hores  de  dedicació  per  part  del  bibliotecari/a  per  poder dinamitzar  la  biblioteca  i  
fer  una  planificació  realista  per  poder  desenvolupar-la  al  llarg  del curs. 
 

a) Accés i ús de la informació 
Els alumnes del nostre centre tenen l'accés a la informació des del vessant metodològic 
d'aprendre a aprendre. Pel que fa a les dades sociolingüístiques del nostre alumnat, ja 

es reflecteix al començament d'aquest PLC que la llengua catalana és la llengua d'ús 
preferent del nostre alumnat. 
b) Pla de lectura de centre 
El curs 2016-2017 es va implantar al centre el PLEC, mitjançant el qual es pretén 
incentivar el nostre alumnat en la lectura lliure com a font de plaer i de coneixement, 
implicant tots els departaments del centre i, per tant, amb un tractament totalment 

transversal. 
 
Objectius: 

• Fomentar el gust per llegir, és a dir, desenvolupar l’hàbit lector tot aprenent a 
reflexionar sobre el que s’ha llegit i alhora ser capaç de compartir-ho. 

• Millorar la capacitat de l’alumnat de comprendre, interpretar textos i fer-ho d’una 

manera crítica. 
• Mantenir un clima de silenci i respecte per l’activitat. 
• Crear,  mantenir i ampliar les biblioteques d’aula. 

 

Quan? 
• L’activitat es realitza durant dos mitges hores cada setmana, durant la primera 

meitat de la classe, de manera aleatòria i d’acord amb un calendari que es 

confecciona des de direcció. 
 
Com? 

• Els tutors/es s’encarreguen de penjar el calendari de les sessions de lectura a 
l’aula i de donar les instruccions corresponents a l’alumnat. 

• Hi ha d’haver, tan aviat com sigui possible, una selecció de lectures a cada aula 

tot i que l’alumnat és lliure de portar la seva pròpia lectura. 
• Les lectures poden ser en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’institut, i 

poden ser també les mateixes lectures obligatòries del curs. 

• Poden també llegir diaris i revistes, sempre que el seu contingut sigui adequat. 
• En acabar la lectura, els alumnes disposen d’un full de registre on anotaran què 

han llegit, amb la finalitat d’obtenir informació sobre els seus hàbits i gustos 

lectors. 
• Les lectures poden ser tan variades com es vulgui, per tant, es demana la 

implicació dels diferents departaments didàctics perquè suggereixin lectures 

relacionades amb la seva matèria. 
• No es poden utilitzar ordinadors ni tauletes  durant aquest període de temps, ni 

fer deures o estudiar, ni molt menys encara xerrar. 

• És molt important que el professorat esdevingui un model lector, i que  amb el 
nostre suport l’alumnat acabi identificant aquest temps com una activitat plaent 
i gratificant. 

 
 

6.8. Projecció del centre 

a) Pàgina web del centre 
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Caldria  implicar  d'alguna  manera  molt més efectiva tot  el  professorat  (o  tots  els  

departaments) en  la  pàgina  web. 
b) Revista 
Cal continuar  (i ampliar, si  escau)  aquest  recurs educatiu de notable interès, amb  més  
números  durant  el  curs i  amb  més  implicació  de  la  comunitat  educativa. 

c) Exposicions 
Les  exposicions (vinculades  a  qualsevol  matèria  o  transversalment)  haurien  de  
tenir  com  a  base  uns  criteris  lingüístics de  potenciació  del  català,  sigui  quin  sigui  

el seu contingut. 

 

6.9. Xarxes de comunicació virtuals 

Caldria  la  potenciació  d'algunes  xarxes  virtuals  com  ara  Moodle,  que  ja  s'està  
duent  a  terme. 
 

6.10. Intercanvis i mobilitat 

Caldria  potenciar  aquest  tipus d'intercanvi seguint  els  que  fa  uns  quants   cursos 
es  feia  a  nivell  epistolar (amb  instituts  del  País  Valencià)  amb  una  trobada  final. 

  

6.11. Dimensió internacional del centre educatiu 

El centre va participar fa uns cursos en el Projecte Orator i el Projecte actiu d'idiomes, 
projectes de dimensió internacional, en què s'ha implicat el departament de llengües 
estrangeres. 


