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1. INTRODUCCIÓ 
 

El marc normatiu del sistema educatiu de Catalunya estableix el caràcter vehicular i 

l‟aprenentatge de la llengua catalana com a propis del sistema educatiu, així com la presència, 

a més del català, del castellà i de dues llengües estrangeres. 

 

El Projecte Lingüístic de Centre és un document que ha de garantir un tractament de les 

llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l‟alumnat, vetllant per l‟ús del 

català com a llengua vehicular d‟aprenentatge/ensenyament i com a llengua de relació en tots 

els àmbits.  

 

En base al marc legal actual –Estatut de Catalunya, LEC i Llei de Política Lingüística-, el 

Projecte Lingüístic de Centre disposa els criteris que es tindran en compte al centre educatiu 

per tal de dur a terme un determinat tractament de les llengües que s‟hi utilitzen. En aquest 

sentit, el Projecte Lingüístic de Centre s‟integra al PEC i, de la mateixa manera que aquest 

s‟estructura entorn a tres eixos: “Qui som”, “Què pretenem” i “Com ens organitzem”, el 

Projecte Lingüístic de Centre se sustenta en tres pilars bàsics: “On som”, “Cap on volem 

avançar” i “Com hi volem arribar”. Així mateix, és un document necessàriament revisable ja 

que ha de partir del context sociolingüístic de l‟alumnat i perquè s‟ha d‟anar avançant en la 

concreció i assoliment dels objectius lingüístics. 

  

Amb el Projecte Lingüístic de Centre, es planifica una línia d‟actuació consensuada que 

promou la reflexió sobre el tractament de les llengües al centre, a l‟hora que fa possible 

marcar objectius compartits pels diversos departaments i coordinats entre les llengües (català, 

castellà, anglès i francès). D‟aquesta manera, els avenços en la millora del tractament de la 

pluralitat lingüística es fan segons uns criteris sistematitzats i avaluables.  
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L‟objectiu final del Projecte Lingüístic de Centre és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi 

una sòlida competència comunicativa en acabar l’ESO i el batxillerat. Així doncs, que 

usi el català i el castellà normalment i de manera correcta, i que comprengui i emeti 

missatges orals i escrits en una llengua estrangera com a mínim.  

 

El nostre Projecte Lingüístic, doncs, es basa en el que marca la LEC de juliol 2009. 

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a 

part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al 

centre. 

2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les 

llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents: 

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

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

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

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, 

tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els 

serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares 

d'alumnes. 
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En el tractament de les llengües a l‟Institut de Sales, es consideren els apartats següents: 

 

1. El context sociolingüístic de l‟alumnat de l‟Institut de Sales, tenint en compte que 

majoritàriament és castellanoparlant, però amb presència significativa de diversitat de 

llengües, àrab, bereber, xinès, etc. 

 

2. Les noves exigències lingüístiques de la societat en la qual els nostres alumnes s‟estan 

desenvolupant personalment i hauran de desenvolupar-se professionalment, per tal 

d‟adequar-les als objectius i a la metodologia del disseny curricular de les diverses 

matèries. 

 

En aquest sentit, hem tingut en compte sis aspectes especialment significatius: 

 

2.1. Potenciar l‟aprenentatge de noves llengües 

2.2. Aprofitar les possibilitats que les tecnologies d‟aprenentatge i comunicació ens 

ofereixen per a ensenyar llengües. 

2.3. Desenvolupar habilitats lingüístiques en l‟àmbit de l‟oralitat. 

2.4. Coordinar els esforços que des dels departaments de català, castellà i llengües 

estrangeres s‟esmercen per assegurar l‟aprenentatge lingüístic. 

2.5. Plantejar el fet que l‟aprenentatge de la llengua es fa des de totes les àrees del 

currículum. 

2.6. Potenciar la lectura com a font d‟informació i de plaer en qualsevol de les 

llengües que es treballen al centre. A més del desenvolupament des de fa 12 anys de 

l‟hora de lectura i des de fa 8 anys del Projecte ILEC. 
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3. La possibilitat de treballar des del currículum la diversitat lingüística del nostre centre i de 

la societat. 

 

4. La necessitat d‟incentivar activitats en la llengua catalana a fi que mantingui el mateix 

nivell d‟ús que la llengua castellana. 

2. MARC NORMATIU 

 

Aquest marc legal és la base teòrica indiscutible sobre la qual s‟han consensuat els objectius i 

els plans d‟acció corresponents per a desplegar-los. 

  

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422 – 16/07/09 Títol II. Del 

règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. 

 

 Article 10  

Dret i deure de conèixer les llengües oficials  

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana 

en finalitzar l‟ensenyament obligatori, d‟acord amb el Marc europeu comú de referència per a 

l‟aprenentatge, l‟ensenyament i l‟avaluació de les llengües.  

 

1. Els alumnes que s‟incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues 

llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 

proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una 

atenció lingüística que els permeti iniciar l‟aprenentatge en català. Així mateix, els 

centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes 

millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi 
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concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques 

lingüístiques del professorat i altre personal del centre.  

 

Article 11  

El català, llengua vehicular i d’aprenentatge  

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

llengua vehicular i d‟aprenentatge del sistema educatiu.  

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de 

text, i també les activitats d‟avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, 

han de ser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 

castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen l‟article 12.  

 

Article 12  

Llengües estrangeres  

1. Els currículums aprovats pel Govern han d‟incloure l‟ensenyament de, com a mínim, una 

llengua estrangera, amb l‟objectiu que els alumnes adquireixin les competències d‟escoltar, 

llegir, conversar, parlar i escriure, d‟acord amb el Marc europeu comú de referència per a 

l‟aprenentatge, l‟ensenyament i l‟avaluació de les llengües.  

 

Article 13  

Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i del 

personal d’administració i serveis  

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han 

d‟acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües 

oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l‟exercici de la 

funció docent. Els mestres i els professors, en l‟exercici de llur funció, han d‟emprar 
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normalment el català, tant en les activitats d‟ensenyament i aprenentatge com en l‟àmbit 

general del centre.  

 

Article 16  

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

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

 

2. L‟Administració educativa i els centres han d‟emprar normalment el català tant en les 

relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de 

Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El 

català ha d‟ésser també la llengua d‟ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel 

Departament.  

 

3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s‟han de fer normalment en 

català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.  

 

4. 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.  

 

Article 18  

Ús i foment del català  

1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions 

culturals públiques, en els centres educatius públics i en els centres educatius privats 

sostinguts amb fons públics el català ha d‟ésser normalment el vehicle d‟expressió en les 

activitats de projecció externa.  
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2. Per tal d‟aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l‟ensenyament i l‟ús del 

català, els centres educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics 

han de coordinar llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l‟entorn. 

  

DECRET/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 

obligatòria 
 

Article 5  

La llengua catalana, eix vertebrador d' un projecte educatiu plurilingüe  

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

llengua vehicular d‟ensenyament i d‟aprenentatge i en les activitats internes i externes de la 

comunitat  educativa: activitats orals i escrites de I„alumnat i del professorat, exposicions del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d‟aprenentatge i d‟avaluació, i 

comunicacions amb les famílies 

 

L‟objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I„alumnat 

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar  l‟educació obligatòria, de manera 

que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre 

i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en 

el projecte educatiu. 

. 

A l‟educació secundària obligatòria es fa un enfocament metodològic de les dues llengües 

oficials  tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir que tot l‟alumnat conegui les 

dues llengües en finalitzar l‟etapa. D‟acord amb el projecte lingüístic, els centres poden 

impartir continguts de matèries no lingüístiques en una llengua estrangera. 
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El projecte lingüístic ha de determinar les llengües estrangeres que imparteix el centre, i 

especificar quina o quines s‟imparteixen com a primera llengua estrangera i quina, o quines, 

com a segona. 

 

 

Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC 4168, del 6), sobre els títols, diplomes i 

certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de 

Política Lingüística. 

  

Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11 de febrer), de Política 

lingüística.  

 

Article 20  

1 “El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l‟ensenyament, en tots els 

nivells i les modalitats educatives.”  

2 “Els centres d‟ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d‟expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.”  

 

 

3. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

3.1 ALUMNAT 

 

L‟alumnat de l‟Institut de Sales és fonamentalment castellanoparlant.  D‟un total 

aproximat de 1.150 alumnes entre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (curs 2018-2019), 
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un 12,5% prové de fora de l‟Estat Espanyol.  D‟aquest percentatge a l‟ESO i Batxillerat 

correspon aproximadament un 8% i la resta als Cicles Formatius,  

 

En els darrers cursos no s‟ha produït arribada d‟alumnes emigrants a l‟ESO, puntualment 

alguna família de Sud Amèrica, una de la Xina, dos del Pakistan, una de Mali, però la 

primera majoria d‟alumnes estrangers a l‟ESO són de famílies marroquines i tots ells han 

fet la majoria de la seva escolarització a Catalunya.  La segona majoria són d‟alumnes de 

famílies de Sud Amèrica, alguns d‟ells ja nascuts a Catalunya i per tant també han fet la 

majoria de la seva escolarització a Catalunya. El percentatge d‟alumnes estrangers és del 

5,69%. 

 

Respecte al batxillerat la majoria són alumnes d‟aquí, el percentatge d‟alumnes 

marroquins o sud americans és del 0,7%. 

 

L‟alumnat de cicles formatius és de procedència molt diversa i d‟edats també molt 

variables, al voltant del 15% d‟aquests alumnes tenen més de 25 anys. El 13,22% 

d‟alumnes de grau mitjà són de procedència estrangera i en el cas dels cicles de grau 

superior és d‟un 11,11%, amb un total de 28 nacionalitats sent la més nombrosa la 

marroquina. Alguns d‟aquests alumnes no han fet l‟escolarització a Catalunya i  presenten 

dificultats en l‟ús i la comprensió de la llengua catalana.  

 

 

Amb aquesta realitat es pot entendre que les llengües que són presents, en aquests 

moments, en la nostra comunitat educativa són bàsicament el català, el castellà i l‟àrab o 

l‟amazic . 
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Tot i que el català és la llengua vehicular d‟ensenyament i aprenentatge, cal dir que 

s‟observa cada vegada més l‟ús del castellà en la gran majoria d‟alumnes. Malgrat haver 

fet,  en la majoria dels casos, l‟aprenentatge en català des de la primària. 

 

3.2 ENTORN 

 

L‟Institut de Sales és a la ciutat de Viladecans, a la comarca del Baix Llobregat.  El centre 

es va fundar l‟any 1978.   És un centre públic que té per objectiu primordial en les seves 

vessants d‟oferta educativa l‟ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius de la Família de 

Sanitat que es van iniciar l‟any 2001. 

 

Té adscrits 2 centres de primària que nodreixen l‟ESO. El batxillerat rep alumnes del 

propi institut i alumnes d‟altres centres concertats de la ciutat amb un nivell sociocultural 

molt similar al del centre. 

 

L‟alumnat de cicles formatius és molt divers, els cicles de grau mitjà reben alumnat de la 

pròpia ciutat provinents de centres de secundària i alumnes d‟altres poblacions properes.  

 

Els cicles de grau superior reben alumnes d‟un entorn geogràfic molt ampli, les edats 

també són diverses i un percentatge petit presenta dificultats en l‟ús i la comprensió de la 

llengua catalana.  
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3.3 EL PROFESSORAT 

 

En aquest curs 2018-2019, tot el professorat te un domini absolut de les llengües castellana 

i catalana. Al voltant d‟un 65% te un domini de nivell B2 de la llengua anglesa i un 

percentatge menor, al voltant del 40% d‟alguna altra llengua com el francès. 

4. ÀMBITS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE DE 

L’INSTITUT DE SALES. 
 

 El Projecte Lingüístic de Centre ha de regular que l‟ús de la llengua, a l‟escola i fora de 

l‟escola, potenciï la no-discriminació per raons de sexe, procedència, ideologia i condició. 

Assolir aquest objectiu és responsabilitat de l‟equip directiu, del claustre de professorat, 

del personal d‟administració i serveis, de l‟alumnat i de les famílies dels alumnes. 

 

Cal proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona integració de l‟alumnat en 

qualsevol dels nivells educatius del centre.  Per això, cal posar a l‟abast de les famílies la 

informació relativa a la situació lingüística de l‟escola i del seu entorn. L‟objectiu és 

aconseguir-ho, i n‟és responsable la comunitat educativa. 

 

El català és la llengua d‟expressió normal de les diferents activitats d‟ensenyament i 

aprenentatge, i és el vehicle d‟expressió de les diferents activitats acadèmiques que es 

realitzen a l‟escola. D‟assegurar aquesta vehiculació en són responsables l‟equip directiu 

i el claustre. 

 

A l‟ institut es cursen les llengües catalana, castellana, anglesa i francesa i la llengua 

llatina clàssica.  El tractament específic de les competències bàsiques, dels objectius i els 

continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, així com els criteris d‟avaluació i 
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recuperació, estan seqüenciats en les corresponents programacions de cada matèria de 

llengua, elaborades pels respectius departaments de llengües. 

 

L‟Institut ha de garantir als alumnes el domini oral i escrit de la llengua catalana i de la 

llengua castellana en acabar l‟ESO i el Batxillerat, de manera que puguin comprendre i 

produir missatges orals i escrits amb rapidesa, propietat, autonomia i creativitat. 

 

Els criteris generals per a les adaptacions del procés d‟ensenyament i aprenentatge de les 

llengües han de ser adequats a la realitat sociolingüística de l‟institut. 

 

Per tal de dur a terme les actuacions necessàries i les adequacions del procés 

d‟ensenyament i aprenentatge, el professorat de l‟institut ha de conèixer a cada 

començament de curs la realitat lingüística de l‟alumnat. La font d‟informació ha de ser la 

provinent del traspàs de primària a secundària, la corresponent a cada canvi de curs i la de 

secundària a batxillerat;  en el cas dels cicles formatius l‟avaluació inicial ha de 

proporcionar suficient informació sobre el nivell lingüístic dels alumnes. 

 

Cal proporcionar les millors condicions per assegurar un bon aprenentatge per part de 

l‟alumnat: hores de reforç, relació hores/matèria, relació alumnes/matèria, agrupaments 

flexibles, desdoblaments, etc., atenint-se a les assignacions de recursos humans per part 

de l‟administració educativa, així com a les decisions preses al centre en el sí de la 

Comissió Pedagògica i a proposta de l‟Equip Directiu del centre i del departament 

d‟Orientació. 

 

La concreció d‟aquesta organització per a cada curs escolar està recollida a la 

Programació General de Centre. 
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5. ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

CATALANA I CASTELLANA. 
 

Les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura presenten 

un currículum semblant i pretenen assolir idèntics o similars objectius.  És recomanable 

la coordinació del professorat dels dos departaments per tal d‟optimitzar l‟ensenyament i 

afavorir l‟aprenentatge. 

 

La metodologia i els punts de partida poden ser diferents. 

 

Atès que la llengua és un mitjà instrumental i la literatura un vessant de la cultura general, 

es poden treballar coordinadament aspectes específics com són ara els  vocabularis 

especialitzats, les tipologies textuals, el llenguatge i els elements de la comunicació, les 

funcions del llenguatge, aspectes sociolingüístics (com les famílies lingüístiques i les 

llengües romàniques), els procediments de la formació de paraules, els gèneres literaris, 

els mitjans de comunicació social, els textos periodístics, els textos publicitaris, les 

relacions semàntiques entre les paraules el comentari de text o les situacions socials 

capaces de contextualitzar els fets literaris i lingüístics. 

 

Un objectiu és que la coordinació es realitzi, també, amb les altres llengües que es 

treballen al centre, tant les llengües clàssiques, el llatí,  com les modernes, anglès i 

francès.  Cal estudiar les connexions de totes aquestes llengües a nivell curricular i 

elaborar estratègies comunes d‟ensenyament-aprenentatge. 

 

A fi d‟evitar les repeticions de continguts comuns a les dues llengües instrumentals 

caldria fer una relació orientativa dels aprenentatges comuns que es poden realitzar des de 
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cada una de les dues llengües (català i castellà).  Això comporta que les adquisicions de 

continguts que l‟alumnat fa des d‟una de les llengües s‟han d‟aplicar de forma pràctica en 

l‟altra llengua.  Els aprenentatges relacionats amb els continguts que no són comuns es 

desenvolupen en cada una de les dues matèries. 

 

Un altre objectiu és acordar, fins on sigui possible, el lèxic específic més relacionat amb 

els objectes de la disciplina de llengua i evitar, d‟aquesta manera, el doble etiquetatge per 

a un mateix objecte. 

 

També es proposa com a objectiu acordar, fins on sigui possible, els criteris d‟avaluació 

de cada una de les dues matèries de llengua.  Hi ha aspectes de l‟avaluació de la llengua 

que haurien de considerar-se com a únics.  Per exemple, la capacitat dels alumnes per 

resumir oralment i per escrit missatges escrits i orals –formals o informals-, explicitant-ne 

les informacions i les idees essencials, així com la intenció de l‟emissor, que ens remet a 

un grau d‟adquisició d‟una habilitat lingüística en totes dues llengües.  En canvi, la 

capacitat per interpretar locucions, modismes i frases fetes d‟ús corrent, fent-les servir en 

els missatges orals i escrits propis, té sentit per a cada codi lingüístic concret. 

 

Així doncs, els departaments de Llengua Catalana i Llengua Castellana han de realitzar 

un treball compartit pel que fa a l‟establiment dels criteris d‟avaluació, a la elaboració 

dels instruments de recollida sistemàtica d‟informació i a la distribució entre les dues 

matèries dels aspectes comuns que es vulguin avaluar per tal d‟obtenir una informació  

més específica de l‟aprenentatge de cada llengua i una visió global de l‟assoliment dels 

objectius.  D‟aquesta manera, la informació recollida també podria permetre la revisió de 

les programacions respectives. 
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A més de la transmissió explícita de coneixements lingüístics formals, adequats a cada 

nivell, i de les activitats més directament relacionades amb aquesta transmissió, és 

necessari poder dur a terme activitats que promoguin entre els alumnes la reflexió sobre 

els usos de la llengua; sobretot quan els alumnes en són els usuaris. 

 

La competència dels alumnes sobre la llengua té projecció més enllà de les disciplines de 

llengua: a la resta de matèries el component oral i escrit de la llengua sempre hi és present 

(apunts, exàmens, treballs d‟aula, Treballs de Síntesi i Projectes de Recerca a l‟ESO i 

Cicles Formatius i Treballs de Recerca al Batxillerat, etc.).  Per aquesta raó, una formació 

sòlida dels alumnes com a escriptors i oradors és un benefici per a cada una de les 

matèries del currículum. 

 

Les habilitats treballades a l‟àrea de llengua haurien de ser eficaçment aplicades en les 

altres matèries en la mesura que l‟alumnat tingui un marc ampli on pugui projectar els 

seus aprenentatges i, en conseqüència, on es corregeixin les errades d‟ús, no referides 

aquestes a termes estrictament gramaticals (morfosintàctics) i normatius (ortografia), sinó 

al bon ús lèxico-terminològic específic de cada matèria curricular. 

 

Aquest marc idoni són les altres matèries del currículum.  Alhora, la classe de llengua ha 

d‟esdevenir l‟espai de reflexió dels components discursius, lingüístics, sociolingüístics i 

estratègics, i la resta de matèries de l‟ESO i el Batxillerat o Cicles Formatius, els espais 

on s‟han de poder projectar els aspectes lingüístics prioritzats als diferents cicles i 

treballar, de forma més específica, els models de llengua més pròpia de cada matèria. 

 

El desenvolupament de la consciència lingüística dels alumnes ha d‟incloure activitats de 

resolució de problemes que promoguin la recerca de coneixements relacionats amb el 
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contingut que s‟explora i la capacitat d‟avaluar-los i transferir-los. Una activitat central 

per al desenvolupament d‟aquesta consciència lingüística són les activitats relacionades 

amb l‟escriptura, correcció, arranjament i reescriptura de textos.  Són activitats essencials 

per a la formació dels alumnes tant en les matèries específiques de llengua com en la 

resta de matèries. 

 

Des de la Comissió Pedagògica i des dels departaments es va promoure, s‟ha promogut 

donar una part important de la nota de les diferents matèries a les exposicions orals que 

els alumnes realitzessin durant el curs, així com a les tasques de síntesi de final de curs. 

 

Per potenciar aquests aspecte, per últim, es va decidir que a les matèries de Cultura i 

Valors Ètics i Religió de tot l‟ESO utilitzar com a metodologia el treball de la 

competència oral i escrita i de la comprensió lectora. 

 

Des del curs 2013-2014 el centre realitza el Projecte Padrins de lectura amb el centre de 

primària Escola Pau Casals, els alumnes del grup de 4t d‟ESO de nivell adaptat, van tres 

dies a la setmana a l‟escola de primària a ajudar a l‟aprenentatge de la lectura dels 

alumnes de primària. 

 

Des del curs 2016-2017 els departaments de llengües organitzen la realització d‟un llibre 

regal pels alumnes de les escoles adscrites de primària. Els alumnes de 1r d‟ESO fan 

redaccions amb temàtica diversa que es plasma en un llibre regal, amb edició per part de 

la matèria d‟Educació Visual i Plàstica. Els alumnes de 1r d‟ESO van a fer l‟entrega del 

llibre i la lectura de redaccions als centres de primària coincidint amb les dates de la 

celebració de Sant Jordi. 
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5.1 L’ALUMNAT NOUVINGUT 

 

És un fet l‟heterogeneïtat de l‟alumnat a Catalunya.  Cal establir, per mitjà d‟un pla 

d‟acollida i d‟integració, les facilitacions i els ajuts necessaris perquè els alumnes 

nouvinguts puguin cursar amb normalitat els estudis de llengua a l‟ESO i el batxillerat i 

els estudis relacionats amb els cicles formatius.   

 

En els últims anys l‟arribada d‟alumnes estrangers ha estat molt minsa, per aquest motiu 

el centre ja fa més de 7 cursos que no disposa d‟Aula d‟Acollida i els alumnes estrangers 

són derivats als centres que disposen d‟aquest recurs. 

 

 

6. LLENGÜES ESTRANGERES 
 

Tal com s‟especifica a la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació), es certifica  

l'objectiu del trilingüisme, amb el domini del català, el castellà i una tercera llengua de la 

qual l'alumnat haurà de tenir un coneixement suficient al final de l'educació secundària 

obligatòria. 

 

L‟aprenentatge d‟una llengua estrangera, a més de tenir una funció instrumental 

important, en la mesura en què es proposa l‟assoliment d‟uns sabers i d‟unes habilitats 

necessaris per comunicar eficaçment, té també una funció formativa, ja que permet 

desenvolupar tots els aspectes de la persona: perceptius, corporals, afectius, cognoscitius, 

socials, etc.  Aprendre una llengua és alhora un procés privilegiat per apreciar i valorar la 

diversitat cultural i la pròpia identitat, i desenvolupar una actitud oberta, crítica i de 

contrast dels valors culturals.  A això s‟afegeix la funció de desenvolupar la consciència 
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lingüística, la reflexió sobre les llengües i el llenguatge humà, la qual cosa ha de 

contribuir a l‟aprenentatge de les llengües pròpies i d‟altres llengües estrangeres. 

 

Una llengua és fonamentalment un mitjà de comunicació.  En aquest sentit, 

l‟aprenentatge d‟una llengua estrangera ha de permetre a l‟alumnat esdevenir sensible 

envers les diferents manifestacions de la comunicació humana, tant socials com culturals.  

Aprendre una llengua estrangera implica una reorganització del repertori verbal de 

l‟aprenent, el qual esdevé l‟unilingüe i gestor de l‟aprenentatge i l‟ús de les diferents 

llengües del seu repertori. 

 

L‟adquisició de la competència comunicativa en una llengua estrangera suposa no 

solament aprendre formes lingüístiques i saber-les usar i interpretar, sinó també el 

coneixement dels valors, les normes i les representacions col·lectives socials i culturals 

que comparteixen els interlocutors.  En aquest sentit s‟entén per “cultura” el conjunt 

socialment heretat de pràctiques i creences que determinen el teixit de la nostra vida.  Per 

tant, l‟ensenyament de la cultura no s‟ha de reduir al patrimoni cultural d‟una comunitat 

determinada sinó que s‟ha d‟evitar l‟estereotip i posar en relleu els aspectes que donen 

sentit a les activitats comunicatives habituals i que ajuden a establir relacions d‟empatia 

amb parlants de la llengua estrangera en qüestió.   

 

El Consell d‟Europa estableix un marc europeu comú de referència per a l‟aprenentatge 

de les llengües, en el qual proclama la necessitat que els aprenents desenvolupin 

competències suficients per tal de relacionar-se amb persones de llengua materna diferent 

i, per tant, afavorir la mobilitat, la comprensió recíproca i la cooperació a Europa i 

eliminar els prejudicis i la discriminació.  A més, els idiomes s‟utilitzaran per promoure 
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la formació intel·lectual i per accedir a d‟altres àrees de coneixement que permetin als 

alumnes fer seguiment dels progressos en el saber científic, humanístic i tecnològic. 

 

És per això que a part de les llengües instrumentals, un objectiu prioritari al centre és 

potenciar al màxim l‟ús instrumental de la llengua estrangera, anglès com a primera 

llengua estrangera i francès com a segona llengua estrangera (veure PCC ESO i 

Batxillerat), per tal que els alumnes siguin capaços d‟expressar-se i comunicar-se en 

situacions diverses.  L‟aprenentatge s‟orienta cap a diferents competències (aspectes 

curriculars o estratègies comuns): 

 

Competència discursiva:  motivar l‟alumne perquè sigui capaç de desenvolupar 

adequadament les estratègies comunicatives, i aconseguir que l‟alumne mostri interès 

per expressar-se en la llengua estrangera. 

 

Competència lectora:  mitjançant la lectura de textos adaptats en la seva dificultat al 

nivell de coneixement de la llengua estrangera dels alumnes, per tal que a partir 

d‟aquestes lectures es realitzin activitats de comprensió, de vocabulari i de discussió.  

 

Competència gramatical:  per tal de poder aplicar les regles de funcionament de la 

llengua. 

 

Comprensió auditiva:  que l‟alumne sigui capaç de comprendre material enregistrat 

en suport àudio i audiovisual, produït per parlants nadius de la llengua; pel·lícules de 

cinema en versió original (anglès o francès); o qualsevol altre material que sigui 

expressat en la llengua estudiada. 
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Expressió oral:  que els alumnes siguin capaços de produir missatges en qualsevol 

situació comunicativa per poder mantenir converses amb parlants de la llengua 

estrangera estudiada (activitats de role-play, o petites escenificacions de diàlegs, per 

exemple). 

 

Competència sociocultural:  fer que els alumnes valorin i apreciïn els diferents 

aspectes i usos de les llengües estrangeres i promoure una actitud de respecte envers 

la participació i les aportacions dels companys. 

 

Per tal d‟avançar en aquest camí cap al trilingüisme, a l‟Institut de Sales s‟ha fet una 

promoció continuada de les llengües estrangeres, tant per part del Departament de Llengües 

Estrangeres mitjançant la participació en diferents experiències i projectes que s‟esmenten a 

continuació, com per part de la direcció del centre que sempre ha donat suport a les iniciatives 

d‟aquest departament, tant en la vessant de la llengua anglesa com francesa. 

 

Les accions desenvolupades són les següents: 

● Curs 1994-1995 Projecte-Beca d‟Aprenentatge Actiu d‟Idiomes (anglès), 

viatge de 40 alumnes de 4t. D‟ESO a Birmingham, durant 15 dies.  Projecte:  

“Viladecans, a melting pot” 

● Cursos 2001-2004  Projecte Orator Creació d’una aula d’autoaprenentatge 

(anglès) 

● Curs 2002-2003 Projecte-Beca d‟Aprenentatge Actiu d‟Idiomes (anglès), 

viatge de 23 alumnes de 1r de Batxillerat a Glasgow durant 15 dies.  Projecte:  

“Modern Art” 

● Curs 2004-2005 Projecte Comenius d‟intercanvi d‟alumnes Viladecans-

Odense (Dinamarca). 
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● Cursos 2004-2007  Projecte Orator Autoaprenentatge i avaluació a l’ESO 

(anglès) 

● Curs 2006-2007  Recepció d‟una auxiliar lingüística polonesa pertanyent a un 

projecte Comenius. 

● Cursos 2007-2010  PELLE Expressió oral a l’ESO, creació d’una ràdio en 

anglès i francès.  http://salesschoolradio.podomatic.com/ 

● Curs 2006-2007 Dos premis del concurs d‟Oratòria de la Generalitat de 

Catalunya en les dues llengües estrangeres: anglès i francès. 

● Curs 2007-2008  Contractació d‟un auxiliar lingüístic australià per part del 

centre com a activitat del Pla de Millora. 

● Curs 2008-2009  Recepció d‟un auxiliar lingüístic hongarès pertanyent al un 

projecte Comenius. 

● Cursos 2008-2011 Contractació d‟un auxiliar lingüístic irlandès per part del 

centre com a activitat del Pla de Millora. 

● Cursos 2010-2013 PELLE Treball per Projectes a l’ESO  (anglès i francès). 

● Des del curs 2001-2002, cada any es fa un viatge de sis dies a Londres per 

part dels alumnes de 1r. de Batxillerat. 

● Cada curs es fa un viatge de cinc dies a París per part dels alumnes de francès 

segona llengua estrangera. 

● Al Pla de Millora i Suport de l‟Institut, PAC‟06, s‟ha inclòs una activitat 

“cross curricular” que consisteix en fer activitats de Biologia a 1r d‟ESO i 

Ciències de la Terra a 2n de Batxillerat emprant la llengua anglesa.  Cada curs 

es fa una valoració d‟aquesta activitat i des del 2006 com que la valoració és 

molt bona, s‟ha seguit implementant. 

● Des del curs 2014-15  es participa en el curs de preparació per l‟examen 

FIRTS amb alumnes de 4t d‟ESO i 1r de batxillerat, amb l‟EOI de la població.  

http://salesschoolradio.podomatic.com/
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El curs 2018-2019 aquesta acció s‟ha concretat en la participació en el 

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de 

llengües estrangeres. 

● Des del curs 2014-2015 es participa en el Projecte Sharing to learn que es 

desenvolupa a la ciutat de Viladecans, amb els centres de referència de 

primària, Escola Pau Casals i Escola Dr. Trueta. Aquest curs 2018-2019 s‟ha 

pogut, finalment, entrar oficialment al Projecte. 

6.1 LLENGUA SUBSIDIÀRIA (AUXILIAR) 

 

En l‟ensenyament i l‟aprenentatge de les llengües estrangeres, anglesa i francesa, es 

tendirà a utilitzar únicament la llengua objecte d‟aprenentatge.  Amb tot, si és el cas, la 

llengua subsidiària (auxiliar) hauria de ser el català, donat que és la llengua vehicular del 

centre. 

 

Pel que fa a l‟ensenyament i aprenentatge del llatí clàssic, l‟objectiu és que la llengua 

subsidiària (auxiliar) sigui el català.  Amb tot, si és el cas, podrà ser una presència 

equilibrada de les dues llengües instrumentals, català o castellà.  

 

7. PROJECTES A L’ESO, TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE DE 

RECERCA A L’ESO, CRÈDIT DE SÍNTESI ALS CICLES 

FORMATIUS I TREBALL DE RECERCA AL BATXILLERAT. 
 

En relació als aspectes lingüístics, són objectius dels Projectes, Treballs de Síntesi i 

Crèdits de Recerca a l‟ESO i els Cicles Formatius i al Treball de Recerca al Batxillerat: 

● Elaborar una presentació neta i ordenada del dossier o la memòria i estructurar de 

forma lògica el seu contingut. 
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● Expressar-se de forma oral i per escrit de forma correcta, clara, amb vocabulari 

adequat i emprant un llenguatge icònic adient. 

● Elaborar les conclusions de forma sintètica, amb claredat i amb un vocabulari 

adient. 

(veure PCC ESO, Batxillerat i CF) 

 

1.1. La llengua utilitzada per redactar la memòria dels Treballs de Síntesi i Crèdits de 

Recerca a l‟ESO ha de ser, preferentment, la llengua catalana; però es podrà 

utilitzar, si és el cas, la llengua castellana, l‟anglesa o la francesa.   

En el cas dels Projectes a l‟ESO la presentació es farà en les tres llengües, 

catalana, castellana i anglesa.  

1.2. En el cas dels Treballs de Recerca i dels Crèdits de Síntesi als cicles formatius, els 

treballs poden estar fets en llengua castellana, ja que és possible que la majoria 

d‟informació recollida estigui en aquesta llengua, però en aquests casos la 

presentació sempre serà en llengua catalana, fora que el treball es faci en llengua 

anglesa. El mateix criteri caldrà aplicar als Crèdits o Mòduls de Síntesi dels cicles 

formatius.  

8. PROJECTE ILEC 

Aquest projecte és el vuitè curs que es desenvolupa i ha integrat totes les activitats de 

promoció de lectura, teatre, cinema i cultura que es desenvolupen al centre,  

Està relacionat amb l‟Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius i es pretén 

la  millora de la competència lectora dels alumnes 

OBJECTIUS:  

- Fomentar el gust per la lectura. 
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- Millorar el resultats en comprensió lectora, expressió escrita i oral. 

- Fomentar l‟ús de la biblioteca 

- Fer present la lectura en l‟activitat quotidiana del centre. 

- Organitzar diferents activitats relacionades amb la lectura i la literatura: 

o  xerrades amb escriptors,  

o visites a la llibreria Els nou rals; 

o activitat per a l‟èxit educatiu, ofertada per l‟ajuntament, a la Biblioteca de 

Viladecans: La biblioteca feta a mida;  

o participació en concursos i certàmens literaris: Coca-Cola (Concurso Jóvenes 

Talentos i Concurs Premi Coca-Cola de Relat Breu), Sambori Òmnium, El 

gust per la lectura, Certamen Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta 

(CLVA)...; 

o assistències a espectacles teatrals i musicals, a pel·lícules i reportatges en 

versió original subtitulats, recitals de poesia,  a l‟Atrium (el teatre de 

Viladecans); 

o tallers a l‟aula relacionats amb la literatura, per exemple, sobre els àlbums 

il·lustrats. 

o Participació en clubs de lectura 

o Gravació de bibliorecomanacions 

o Escriptura i lectura de redaccions de creació pròpia a alumnes de 6è de 

primària de les escoles Pau Casals i Doctor Trueta. 

 

COORDINACIÓ: 

- Coordinadora Projecte ILEC – Ester Caro 

- Coordinador de la biblioteca – Emilio Gimena 

- Departaments de llengües del centre. 
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- Tutories 

 

L’HORA DE LECTURA 

 

Es realitza una hora de lectura setmanal a cada grup. Tots llegeixen en silenci a la   

mateixa hora.  

 

OBJECTIU: Millorar els resultats educatius i la competència lectora  

Amb aquest projecte es pretén fomentar el gust per la lectura, l‟ús de la biblioteca i fer present 

la lectura en l‟activitat quotidiana del centre.  

 

PROCEDIMENT:  

- Es realitza una hora de lectura setmanal a cada grup (calendari de les hores de lectura). Tots 

els grups d‟ESO llegeixen en silenci a la mateixa hora.  

- Els alumnes porten el seu llibre. Aquests llibres també poden ser els de lectura obligatòria.  

- El professor/a hauria de portar un llibre i llegir juntament amb ells (no el diari).  

- Els llibres se‟ls han d‟endur a casa i responsabilitzar-se de portar-los el dia de lectura.  

- Si un alumne no porta llibre, haurà de passar l‟hora de lectura copiant d‟algun llibre de text i 

estar en silenci. El professor/a també pot decidir que faci una còpia d‟un article del diari.  

- Durant aquesta hora de lectura, un professor/a de guàrdia ha de substituir la professora 

coordinadora del projecte, en cas que tingui classe (constarà al full de guàrdia), perquè ha de 

reunir-se amb el grup d‟alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d‟ESO que formen part del projecte ILEC.  

- El professorat que té classe amb els alumnes del grup de l‟ILEC no els ha de posar falta. El 

llistat d‟alumnes està penjat a la sala de professors i al suro de cada classe.  
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TEMPORITZACIÓ:  

 

- Es dedica la tutoria de mitjans d‟octubre per explicar el projecte als alumnes  

- El mateix dimecres, d‟octubre, a l‟hora de tutoria començarà l‟activitat.  

- L‟hora de lectura canvia cada setmana. El calendari està penjat a les classes d‟ESO, al 

vestíbul i als passadissos del centre. El calendari està fet de manera que mai coincideixi l‟hora 

de lectura amb una hora de desdoblament, així no afecta el seguiment de la programació de 

les pràctiques.  

 

La coordinadora planteja a inici de curs el projecte les activitats previstes.  

Algunes activitats estan adreçades al grups classe i d‟altres  al grup de l‟ILEC, aquest curs és 

grup de 78 alumnes: 1r d‟ESO (23), 2n d‟ESO (30), 3r i 4t d‟ESO (21). 

A final de curs la memòria anual ha de fer la valoració de totes les activitats i les propostes de 

millora. 

9. ÚS DE LES LLENGÜES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT FORMATIVA I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN CICLES FORMATIUS 

 
Amb l‟objectiu que el nostre alumnat i professorat  de cicles formatius 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 en el Programa Europeu Erasmus+  per tal de dissenyar i gestionar projectes 

de cooperació i mobilitat europeus. 

- Establir aliances amb escoles i institucions d‟altres països que contribueixin a la 

millora de la formació de l‟alumnat i el desenvolupament professional del professorat. 
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- Afavorir que l‟alumnat de Formació Professional tingui la possibilitat de realitzar la 

formació pràctica  en centres de treball en empreses d‟altres països de la Unió 

Europea. 

- Afavorir que el professorat de Formació Professional tingui la possibilitat de realitzar 

estades formatives en empreses i entitats d‟altres països de la Unió Europea. 

- Elaborar i desplegar, progressivament, un pla d‟impuls de la internacionalització dels 

Ensenyaments professionals. 

 

10. RELACIONS INTERNES 
 

La llengua catalana és el vehicle d‟expressió normal en la documentació escrita que generen 

les actuacions administratives del règim interior de l‟Institut: comunicats, convocatòries, 

actes, documents administratius diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, cartells 

d‟activitats, avisos públics, documentació adreçada a les famílies, etc. 

 

La llengua catalana és el vehicle d‟expressió normal, tant oral com escrit, per part del personal 

d‟administració i serveis.  Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en 

llengua catalana, exceptuant-ne els cassos en què els usuaris les demanin en llengua 

castellana. 

 

La llengua catalana és el vehicle d‟expressió normal de l‟Institut.  L‟objectiu és promoure i 

afavorir l‟ús de la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita en aquests 

àmbits: 
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● Reunions i òrgans de gestió i treball del professorat: claustre, cicles, 

departaments, seminaris, comissions o qualsevol altra instància del 

professorat. 

● En la relació entre professorat i alumnat. 

● En les relacions entre els alumnes. 

● En les activitats extraescolars i complementàries. 

● En el Consell Escolar. 

11.  RELACIONS EXTERNES 

 

La llengua catalana és el vehicle d‟expressió normal, tant oral com escrit, de l‟Institut en les 

relacions amb altres institucions, empreses o estaments amb qui treballa habitualment; 

excepció feta d‟aquells documents la destinació dels quals és per a entitats o organismes no 

pertanyents a l‟àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 

La llengua catalana és el vehicle d‟expressió normal en la informació i la imatge institucional 

del centre que s‟ofereixi emprant les noves tecnologies TIC i, especialment, la que s‟ofereixi a 

la pàgina web de l‟Institut (http://www.institutdesales.net/). 

12.  BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

El centre disposa de la Biblioteca Isabel de Villena, que ha esdevingut una Biblioteca de Barri 

per la seva vinculació al Pla d‟Entorn de l‟Ajuntament de Viladecans. 

 

Gràcies a l‟aportació que es fa des del Pla Educatiu d‟Entorn, la biblioteca disposa d‟una 

bibliotecària les tardes de dilluns a dijous des de les 15:30 a les 18:30. La bibliotecària atén 

les demandes dels alumnes i a més els ajuda en els seus treballs. 

 

http://www.institutdesales.net/
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La biblioteca disposa de 8 ordinadors perquè els alumnes puguin realitzar els treballs propis i 

puguin fer les impressions. 

 

A partir d‟una sèrie d‟activitats del Pla Educatiu d‟Entorn i del Pla de Millora del centre 

(PAC‟06), s‟ha procurat que hi hagi un fons documental suficient per donar resposta a les 

necessitats d‟informació de la comunitat educativa.  En el cas de llibres i material digital de 

coneixements, s‟ha prioritzat més el contingut que no la llengua en què estan escrits.  Ara bé, 

pel que fa a les lectures de ficció, es procura que hi hagi equitat en ambdues llengües, català i 

castellà. 

 

El Projecte de la Bilbioteca Escolar te com objectiu l‟ús de l‟espai per al coneixement i la 

cultura. El coordinador de biblioteca realitza a principi de curs, juntament amb la 

bibliotecària, una activitat amb els alumnes de sisè de primària de l‟Escola Pau Casals, per tal 

d‟ensenyar que és una biblioteca i com funciona. Aquests alumnes poden assistir a les tardes a 

la biblioteca per tal d‟estudiar, fer deures, fer impressions o dedicar el temps a la lectura. 

 

 

13.  AVALUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE. 
 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre queda sotmès a la legalitat vigent i al Projecte Educatiu 

de Centre, i serà susceptible de modificacions a través de la seva revisió periòdica i aprovació 

del Claustre i del Consell Escolar del Centre. 

 

 

 

 


