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0. Introducció 

 

El projecte lingüístic és un marc per a l'organització i la gestió de l'ús i l'ensenyament de la 

llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al currículum de l’alumnat 

d’un centre. Des d'aquest punt de vista, doncs, el projecte lingüístic de centre (PLC) té un 

caràcter referencial i normatiu, ja que aquest plantejament ha d'articular, també, el paper  de 

la llengua catalana com a llengua vehicular, d’acord amb el marc legal vigent. En el projecte 

lingüístic definirem: 

 

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

 El procés d'ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 

 Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 

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

la realitat sociolingüística del centre. 

 Els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut. 

 

El PLC promourà entre tots els membres de la comunitat educativa el respecte envers totes 

les llengües, la valoració positiva de la diversitat lingüística, la desaparició dels prejudicis 

lingüístics i la importància de l’aprenentatge de noves llengües. El PLC defineix els principis i 

les línies d’actuació que quedaran reflectits anualment al pla anual de centre (PAC) i 

posteriorment en el projecte curricular de centre (PCC), Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre (NOFC), el pla anual del centre (PAC) i la memòria anual del centre 

(MAC). És un instrument: 

 

 Legal, d’acord a la legislació i normativa referida a l’ús i a l’aprenentatge de les llengües. 

 Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia 

pedagògica adoptada. 

 Participatiu, donat que el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la 

comunitat educativa.. 

 Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa.  

 Global, és a dir que ha d’afectar a la dinàmica general del centre. 

L’objectiu fonamental de la nostra tasca educativa que explicitarem en aquest PLC és la de 

formar parlants plurilingües que manifestin respecte per la diversitat lingüística i cultural. Les 
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referències normatives en les quals es basa són la  legislació educativa, l'Estatut i la Llei de 

Política Lingüística (veure annex 4).  Així doncs, la normativa estableix que la llengua pròpia 

de Catalunya és el català, que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i 

d’aprenentatge en l'ensenyament. Es pretén que, en finalitzar l’educació obligatòria,  tot 

l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa de manera que pugui usar 

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 ha determinat en el seu  projecte 

educatiu. 

 

 
 OBJECTIUS GENERALS 
 

 Aconseguir parlants plurilingües atès la importància de garantir la competència 

comunicativa en el major nombre possible de llengües i el coneixement de 

diferents cultures.  

 Desenvolupar diferents estratègies didàctiques per transmetre l’esmentada 

competència comunicativa. 

 Aconseguir que la diversitat lingüística del nostre centre sigui vista com una 

oportunitat per evitar caure en prejudicis lingüístics i en actituds bel·ligerants contra 

les diferents cultures.  

 

 

Aquest projecte lingüístic parteix d’una diagnosi de l’entorn sociolingüístic del centre (annex 

1), i una diagnosi de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i usos lingüístics del centre. 

(annex 2). 
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1. Context sociolingüístic 
  

1.1.  Alumnat  
 

El percentatge d’alumnat nascut fora de l’Estat espanyol és de més del 60%, segons les dades 

oficials de matriculació. La gran majoria dels alumnes nouvinguts procedeixen dels països de 

l’Amèrica  Llatina. A aquest fet, cal afegir que la població tradicional del barri és també 

majoritàriament castellanoparlant. Davant d’aquesta situació sociolingüística, el centre ha de 

garantir que l’alumnat en acabar l’ESO tingui competència comunicativa en les dues llengües 

oficials a Catalunya i en una llengua estrangera sense oblidar que, segons la normativa, el 

català és la llengua vehicular de l’escola.  

Els usos lingüístics de l’alumnat en els intercanvis espontanis amb els altres membres de la 

comunitat educativa acostumen a ser en castellà. Des de l’aula d’acollida, que atén un 

percentatge significatiu d’alumnes, 

s’observa que, tot i que l’alumnat 

nouvingut segueix un programa 

d’immersió en llengua catalana, 

tendeix a expressar-se més en 

castellà que en català.  

 
1.2. Entorn 
 

L’INS Flos i Calcat és un centre 

d’ensenyament públic que depèn del 

Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Imparteix 

estudis d’ESO, batxillerat i cicles 

formatius de grau mitjà i superior. Va 

néixer el 1982 com a centre d’EGB. A 

partir del 1989 es va convertir en una 

extensió de batxillerat i el 1993 en un 

IES on s’experimentà l’aplicació de la 

LOGSE. 

Està situat al barri de Porta del 

districte de Nou Barris, a la ciutat de 

Barcelona. Durant els anys 60 i 70 va 

tenir una forta onada migratòria de 
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persones provinents de diverses zones de l’estat espanyol, principalment d’Andalusia. 

Actualment hi ha una presència força notable de població immigrant de diversos països, de 

l’Amèrica del Sud en la seva majoria provinent de l’ immigració entre els anys 1995 i 2010. 

Darrerament el barri es troba en un procés de transformació urbanística. 

L’ús del català en el barri és escàs donada la composició majoritàriament castellanoparlant de 

la seva població. 

 

2. Tractament de les llengües 
 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
  
D’acord amb la normativa 1  definim la llengua catalana com l’eix vertebrador  del nostre 

projecte plurilingüe. El català com a llengua pròpia de Catalunya serà utilitzat normalment 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. 

Aquest projecte lingüístic establirà les pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les 

persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre 

siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i 

recursos per implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

Tanmateix, s'arbitraran mesures de traducció per al període d'acollida de les famílies. 

2.1.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 
2.1.1.1. Llengua oral 
 
L’alumnat de l’INS Flos i Calcat prové, d’una banda, dels diferents centres de Primària del 

barri i, de l’altra, directament del seu país d’origen. Així, alguns cops, s’incorpora a primer 

d’ESO, després d’haver estat escolaritzat en llengua catalana, llengua vehicular i d’instrucció 

al llarg de l’Educació Infantil i Primària, però en d’altres ocasions l’alumnat que s’incorpora és 

absolutament nouvingut.  En aquest sentit, alguns alumnes utilitzen la llengua castellana per 

als seus usos lingüístics socials.  

 

Objectius: 

                                                           
1 Referència normativa: DECRET 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundaria obligatòria.  LEC 12/2009 de 10 de juliol TITOL II.  
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 Fer reflexionar sobre la importància de l’expressió oral en la comunicació. 

 Fomentar l’ús de la llengua tot definint en quines situacions és necessari elaborar 

un determinat tipus de discurs oral. 

 Valorar l’ús dels diferents registres de producció oral. 

 Donar a conèixer els diferents trets dialectals de la llengua catalana.. 

 Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals. 

1r i 2n de l’ESO: 

 L’alumnat ha de ser capaç de desenvolupar una conversa mínima sobre aspectes de 

la vida quotidiana en català amb el professorat i amb els companys. 

 L’alumnat ha de fer servir la llengua catalana a les classes. 

 L’alumnat ha de ser capaç de llegir en veu alta i amb correcció un text per practicar 

l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica. 

 

3r i 4t de l’ESO: 

 L’alumnat ha de poder expressar qualsevol tipus d’enunciat en llengua catalana.  

 L’alumnat ha de ser capaç de llegir un text amb fluïdesa i correcció. 

 

Batxillerat: 

 L’alumnat ha poder tenir una conversa fluïda en català sobre temes d’actualitat o sobre 

qüestions relatives als continguts de les matèries. 

 L’alumne/a ha de ser capaç de llegir un text de qualsevol tipus (periodístic, acadèmic, 

assagístic)  amb fluïdesa i correcció. 

 

Cicles formatius: 

 Atesa la finalitat última del cicle formatiu que cursen en el centre, els alumnes, quan 

acabin el cicle, hauran de poder mantenir una conversa fluïda en català amb els 

pacients i el personal sanitari amb la qual cosa hauran de demostrar que poden tenir 

una conversa sobre qüestions tractades a les diferents matèries. 

 L’alumne/a ha de ser capaç d’entendre i llegir un text en català de qualsevol tipus amb 

fluïdesa i correcció. 
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2.1.1.2. Llengua escrita 
 

Un percentatge alt de l’alumnat té dificultats a l’hora d’elaborar produccions escrites en 

llengua catalana. El centre ha vist la necessitat d’unificar criteris de correcció i treball a fi de 

poder donar una resposta comuna al tractament de la llengua escrita. El departament de 

català demana a l’alumnat produccions escrites en una determinada periodicitat establerta per 

a cada curs. Des d’altres departaments també es demana l’elaboració de diversos textos 

(comentaris de text, crítiques d’obres d’art, explicació de processos...)  

 

Objectius: 

 Comprendre textos escrits de la vida acadèmica i altres situacions comunicatives 
 

 Produir textos escrits narratius, descriptius i conversacionals, adequats, coherents i 
cohesionats. 

 
 Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre textos 

escrits: subratllat, esquemes i resum. 

 
 Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. 

 
 Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballat 

a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla. 

 

 
1r i 2n de l’ESO: 

 L’alumnat haurà de poder comprendre textos literaris adequats a la seva maduresa i 

exposar-ne la seva opinió per escrit. 

 L’alumnat ha de ser capaç de compondre un text bàsic, coherent, cohesionat i adequat 

de 100 mots. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de sintetitzar, mitjançant un esquema, un text de poca 

dificultat, de continguts quotidians o acadèmics.  

 

3r i 4t de l’ESO: 

 L’alumnat haurà de poder comprendre textos literaris adequats a la seva maduresa i 

exposar-ne la seva opinió per escrit. 

 L’alumnat ha de ser capaç de compondre un text descriptiu i narratiu coherent, 

cohesionat i adequat de 150 mots. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de sintetitzar, mitjançant un esquema i un resum, un text 

de poca dificultat, de continguts quotidians o acadèmics. 
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Batxillerat: 

 L’alumnat ha de ser capaç d’escriure qualsevol tipus de text amb correcció, 

coherència, cohesió i adequació. Cada falta d’ortografia serà descomptada amb els 

mateixos criteris que s’apliquen a la prova de selectivitat. 

 L’alumnat haurà de ser capaç d’entendre qualsevol tipus de producció escrita i haurà 

de poder treballar el text en criteris morfològics, sintàctics, semàntics i fonètics.  

 L’alumnat haurà de ser capaç de llegir i entendre qualsevol text literari i haurà de 

poder elaborar comentaris de text ben estructurats.  

 

Cicles formatius: 

 L’alumnat hauria de ser capaç d’escriure qualsevol tipus de text amb correcció, 

coherència, cohesió i adequació. 

 L’alumne/a ha de ser capaç d’entendre qualsevol tipus de producció escrita, 

especialment els textos tècnics de la seva especialitat. 

 

2.1.1.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 

La relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Per 

tal de fomentar aquesta relació:  

 Les activitats d’aprenentatge preveuen activitats variades de lectura, d’escriptura i de 

llengua oral per aconseguir millorar l’escriptura. 

 S’ensenya l’alumnat a evitar la transcripció literal del que diu oralment, aplicant 

estratègies de millora de la llengua escrita. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de posar per escrit allò que expliqui el professorat. 

 L’alumnat haurà de poder respondre per escrit qüestions relacionades amb un text 

escoltat prèviament.  

 L’alumnat haurà de ser capaç de fer lectures expressives de diferents textos literaris.  

 
2.1.1.4. La llengua en les diverses àrees 
 
Tot el professorat ha de tenir cura de l’ús de la llengua pròpia i de la de l’alumnat a les seves 

matèries, atès que les habilitats lingüístiques són transversals a totes elles quan es treballen 

diferents tipologies textuals i habilitats orals. El català és la llengua vehicular de les àrees del 

currículum (tret de les matèries de llengua castellana i de llengua estrangera) i s’estableixen 

uns criteris comuns i consensuats respecte al tractament de la llengua. L’aprenentatge de la 
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llengua, és a dir, assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català, és responsabilitat 

del professorat de totes les àrees. En totes les matèries que cursi l’alumnat es posarà una 

especial atenció en les competències lingüístiques. En totes les matèries es treballaran la 

comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

 

2.1.1.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
 

Hi ha una coordinació entre els centres de primària dels quals provenen els alumnes de 1r 

d’ESO i l’institut. A més a més, setmanalment les coordinadores de cicle es reuneixen per tal 

d’establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat. Els equips docents es reuneixen dues 

vegades trimestralment per tal de prendre decisions. Des del Departament de Llengües es fan 

propostes de caire lingüístic per a que hi hagi continuïtat i coherència entre cicles i nivells. 

 

 
2.1.1.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
 
El centre aplica estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que 

l’alumnat nouvingut rebi una atenció lingüística de qualitat, facilitant l’accés a la llengua 

vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions 

possibles. L’acollida de l’alumnat nouvingut es fa als grups B de l´ESO i en les hores que els 

alumnes assisteixen a l’aula d´acollida. La principal línia d’actuació és la immersió lingüística -

fins que l’alumnat no adquireix el nivell d’usuari bàsic-, les adequacions curriculars i 

d’avaluació en les diverses matèries del currículum. Cal valorar també la importància de la 

coherència lingüística en l’ensenyament de la llengua catalana  en totes les àrees curriculars 

que es donen a l’aula ordinària. El professorat ha de valorar i tenir en compte la dificultat que 

suposa per als alumnes, sobretot de procedència no romànica, l’adquisició de la llengua 

catalana en un entorn predominantment castellanoparlant. Per això, caldrà reforçar també els 

usos lingüístics en català fora de l’aula i no reduir la llengua a una matèria que es cursa 

preferentment a l’aula ordinària i a l’aula d’acollida però que té una escassa presència a 

l’entorn. 

 

A l’aula d’acollida el català s’imparteix amb metodologia de L2 (vegeu annex 6) i com a tal 

contempla el vocabulari i les estructures del nivell d’usuari bàsic. Els descriptors segons el 

Marc Europeu de Referència que corresponen al nivell de l’aula d’acollida es detallen als 

l’annexes  7 i 8. Es tindran en compte les estratègies d’intervenció lingüística dels docents que 

es detallen a l’annex 9 d’aquest projecte. 
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2.1.1.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

 
El procés d’immersió lingüística d’aquest alumnat es farà a l’aula d’acollida i a l’aula ordinària 

(B). Les diverses matèries que fan a l’aula ordinària es fan en català. Entenem que el principal 

objectiu per aquests alumnes és accelerar la capacitat d’entendre la llengua del centre per 

garantir el seguiment acadèmic. El centre ha decidit que aquest alumnat rebi també classes 

de llengua castellana. 

 

2.1.1.6.2. Alumnat llatinoamericà de parla hispana 

 
El procés d’immersió lingüística d’aquest alumnat es farà a l’aula d’acollida i a l’aula ordinària. 

S’ha de tenir en compte que és molt important que l’alumne rebi els continguts de les àrees en 

català: és la llengua  primera que està aprenent i és la llengua del centre.  Entenem que el 

principal objectiu per aquests alumnes és accelerar la capacitat d’entendre la llengua del 

centre per garantir el seguiment acadèmic. L’alumnat de parla hispana farà, en arribar, la 

matèria de llengua castellana.  

 
2.1.1.7. Atenció a la diversitat 
 
El centre disposa de mesures organitzatives i curriculars per tal d’atendre la diversitat de 

l’alumnat en temes lingüístics. Aquest curs s’han elaborat dossiers de recursos per atendre la 

diversitat des dels diferents departaments.  

 

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

A la programació general del curs acadèmic, s’inclouen diversos tipus d’activitats 

d’incentivació de l’ús de la llengua catalana: 

 Producció de textos orals: debats, conferències, exposicions, entrevistes, recitació, 

dramatitzacions...  

 Composició de textos escrits i audiovisuals: presentacions, redaccions, poemes, textos 

assagístics i periodístics, resums, esquemes... 

 Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i 

la seva funció, amb la possibilitat d'usar els recursos multimèdia. 

 Lectura comentada i expressiva de textos literaris. 

 Concursos literaris per fomentar l’ús de l’escriptura. 

 Taller de teatre per tal que l’alumnat millori les seves produccions orals. 
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2.1.1.9.  Avaluació del coneixement de la llengua catalana 

L'avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu. L’avaluació en 

el nostre institut es concreta de la següent manera: 

 L’avaluació del coneixement de la llengua a l’ESO es fan dues proves trimestrals de 

coneixements lingüístics, una prova trimestral de llengua oral, valoració d’activitats de 

classe i de biblioteca. Pel que fa a les recuperacions, el pas de curs de l'alumnat i 

l'acreditació de l'etapa, s’aplicarà el que estableixi la normativa. 

 L’avaluació del coneixement de la llengua a primer de batxillerat consta de dos 

exàmens teòrics trimestrals, dos exàmens de lectures obligatòries i una prova oral per 

curs. A més a més es valora el lliurament d’activitats de classe i les redaccions 

quinzenals. A segon de batxillerat es fan dos exàmens de coneixements lingüístics 

trimestrals, dos exàmens a l’any de lectures obligatòries i una prova orals per curs. A 

més a més es valora el lliurament d’activitats de classe i les redaccions quinzenals. Pel 

que fa a les recuperacions i el pas de curs de l'alumnat, s’aplicarà el que estableixi la 

normativa. 

 Cada curs escolar es fa una avaluació de coneixements de la llengua al primer cicle de 

l’ESO. La prova que efectuen els alumnes serveix per establir una comparació entre 

els coneixements que l’alumnat té a primer i els coneixements que ja ha adquirit a 

segon. Es compara també l’evolució d’una promoció respecte de la promoció que la 

segueix.  

 L’alumnat que ha estat atès a l’aula d’acollida és avaluat a final de curs per tal de tenir 

coneixement de la seva evolució.  

 Cicles formatius: Durant tot el cicle es té en compte l’adquisició oral de la llengua 

catalana. El crèdit de síntesi s’escriu i s’exposa en català. Els dossiers i treballs es 

lliuren en català.  

2.1.1.10. Català i llengües d’origen: diversitat lingüística del centre  
 

El centre vetlla pel reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Es valora 

simbòlicament la diversitat lingüística amb cartells, exposicions, activitats a l’aula...  A més, la 

diversitat lingüística present a les aules del centre s’utilitza puntualment per desenvolupar 

algunes àrees del currículum. La manca d’alumnat catalanoparlant al centre fa que sigui difícil 

endegar diferents tipus d’activitats que afavoreixin l’ús de la llengua: parelles lingüístiques, 

concursos literaris, presentacions orals... Tot i aquestes dificultats, les esmentades activitats 

es porten a terme. 
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Es procurarà que el professorat disposi d’informació sobre les llengües d’origen de l’alumnat 

per conèixer la interdependència lingüística i els punts forts i els febles en l’adquisició de les 

noves llengües que poden tenir els parlants de les diferents comunitats lingüístiques.  

 

L’assessor/a LIC serà el responsable de la divulgació d’aquesta informació, amb la 

col·laboració del coordinador de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. 

 

 

 

2.2. La llengua castellana 
 
  

2.2.1. L’ aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 

L’alumnat de l’INS Flos i Calcat és majoritàriament castellanoparlant. Segons les dades 

recollides al Centre un 80% de l’alumnat té el castellà com a llengua familiar . És la llengua de 

la majoria de les famílies autòctones i de les famílies procedents de països llatinoamericans.  

 

Es posa de manifest que la competència lingüística en castellà que mostra l’alumnat en 

arribar al centre és força limitada: deficient comprensió lectora, pobresa de lèxic, greus 

deficiències pel que fa a l’expressió escrita i una expressió oral caracteritzada tant per la 

presència de vulgarismes propis de la parla del carrer, com per l’ús de dialectalismes dels 

països de procedència. 

 

Un percentatge alt de l’alumnat té dificultats a l’hora d’elaborar produccions escrites en 

llengua castellana tot i que en molts casos sigui la seva llengua materna. El centre ha vist la 

necessitat d’unificar criteris de correcció i treball a fi de poder donar una resposta comuna al 

tractament de la llengua escrita.  

 

Atès que la llengua vehicular del centre és el català, estem doncs davant d’una situació en 

què la major part de l’alumnat  fa servir el català únicament com a llengua de cultura a l’àmbit 

acadèmic i utilitza el castellà a les seves comunicacions espontànies.  

 

El centre treballa per tal de transformar aquesta situació, i garantir a l’alumnat tant la 

comprensió com el domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana en acabar l’ESO i 

el Batxillerat.  

 

L’ensenyament del castellà té garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de 

manera que tot l’alumnat, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, 
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han de poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final de l’educació 

obligatòria. 

 

Objectius de la matèria de llengua castellana 

 

2.2.2.1.Llengua oral 
 

Objectius: 

 Fer reflexionar sobre la importància de l’expressió oral en la comunicació. 

 Fomentar l’ús de la llengua tot definint en quines situacions és necessari elaborar 

un determinat tipus de discurs oral. 

 Valorar l’ús dels diferents registres de producció oral. 

 Donar a conèixer els diferents trets dialectals de la llengua castellana. 

 Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals. 

1r i 2n de l’ESO: 

 L’alumnat ha de ser capaç de desenvolupar una conversa mínima sobre aspectes de 

la vida quotidiana en castellà amb el professorat i amb els companys. 

 L’alumnat ha de ser capaç de llegir en veu alta i amb correcció un text per practicar 

l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica. 

3r i 4t de l’ESO: 

 L’alumnat ha de poder expressar qualsevol tipus d’enunciat en llengua castellana.  

 L’alumnat ha de ser capaç de llegir un text amb fluïdesa i correcció. 

 

 

Batxillerat: 

 L’alumnat ha poder tenir una conversa fluïda en castellà sobre temes d’actualitat o 

sobre qüestions relatives als continguts de les matèries. 

 L’alumne/a ha de ser capaç de llegir un text de qualsevol tipus (periodístic, acadèmic, 

assagístic)  amb fluïdesa i correcció. 
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Cicles formatius: 

 Atesa la finalitat última del cicle formatiu que cursen en el centre, els alumnes, quan 

acabin el cicle, hauran de poder mantenir una conversa fluïda en castellà amb els 

pacients i el personal sanitari amb la qual cosa hauran de demostrar que poden tenir 

una conversa sobre qüestions tractades a les diferents matèries. 

 L’alumne/a ha de ser capaç d’entendre i llegir un text en castellà de qualsevol tipus 

amb fluïdesa i correcció. 

 
 

2.2.2.2. Llengua escrita 
 

Objectius: 

 Comprendre textos escrits de la vida acadèmica i altres situacions comunicatives. 

 Produir textos escrits narratius, descriptius i conversacionals, adequats, coherents i 

cohesionats. 

 Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre textos 

escrits: subratllat, esquemes i resum. 

 Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. 

 Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballat 

a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla. 

 

1r i 2n de l’ESO: 

 L’alumnat haurà de poder comprendre textos literaris adequats a la seva maduresa i 

exposar-ne la seva opinió per escrit. 

 L’alumnat ha de ser capaç de compondre un text bàsic, coherent, cohesionat i adequat 

de 100 mots. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de sintetitzar, mitjançant un esquema, un text de poca 

dificultat, de continguts quotidians o acadèmics.  

 

3r i 4t de l’ESO: 

 L’alumnat haurà de poder comprendre textos literaris adequats a la seva maduresa i 

exposar-ne la seva opinió per escrit. 

 L’alumnat ha de ser capaç de compondre un text descriptiu i narratiu coherent, 

cohesionat i adequat de 150 mots. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de sintetitzar, mitjançant un esquema i un resum, un text 

de poca dificultat, de continguts quotidians o acadèmics. 

 

Batxillerat: 
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 L’alumnat ha de ser capaç d’escriure qualsevol tipus de text amb correcció, 

coherència, cohesió i adequació. Cada falta d’ortografia serà descomptada amb els 

mateixos criteris que s’apliquen a la prova de selectivitat. 

 L’alumnat haurà de ser capaç d’entendre qualsevol tipus de producció escrita i haurà 

de poder treballar el text en criteris morfològics, sintàctics, semàntics i fonètics.  

 L’alumnat haurà de ser capaç de llegir i entendre qualsevol text literari i haurà de 

poder elaborar comentaris de text ben estructurats.  

 

Cicles formatius: 

 L’alumnat hauria de ser capaç d’escriure qualsevol tipus de text amb correcció, 

coherència, cohesió i adequació. 

 L’alumne/a ha de ser capaç d’entendre qualsevol tipus de producció escrita, 

especialment els textos tècnics de la seva especialitat. 

 

 
2.2.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 

La relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Per 

tal de fomentar aquesta relació:  

 Les activitats d’aprenentatge preveuen activitats variades de lectura, d’escriptura i de 

llengua oral per aconseguir millorar l’escriptura. 

 S’ensenya l’alumnat a evitar la transcripció literal del que diu oralment, aplicant 

estratègies de millora de la llengua escrita. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de posar per escrit tot allò que expliqui el professorat. 

 L’alumnat haurà de poder respondre per escrit qüestions relacionades amb un text 

escoltat prèviament.  

 L’alumnat haurà de ser capaç de fer lectures expressives de diferents textos literaris.  

 

2.2.2.4. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
 

Setmanalment les coordinadores de cicle es reuneixen per tal d’establir línies d’intervenció 

coherents amb l’alumnat. Els equips docents es reuneixen dues vegades trimestralment per 

tal de prendre decisions. Des del Departament de Llengües es fan propostes de caire 

lingüístic per a que hi hagi continuïtat i coherència entre cicles i nivells. 
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2.2.2.5. Activitats d’ús de la llengua 
 

A la programació general del curs acadèmic, s’inclouen diversos tipus d’activitats de l’ús de la 

llengua castellana: 

 Producció de textos orals: debats, conferències, exposicions, entrevistes, recitació, 

dramatitzacions...  

 Composició de textos escrits i audiovisuals: presentacions, redaccions, poemes, textos 

assagístics i periodístics, resums, esquemes... 

 Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i 

la seva funció, amb la possibilitat d'usar els recursos multimèdia. 

 Lectura comentada i expressiva de textos literaris. 

 Concursos literaris per fomentar l’ús de l’escriptura. 

 
2.2.2.5. Avaluació del coneixement de la llengua castellana 

L'avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu. L’avaluació en 

el nostre institut es concreta de la següent manera: 

 L’avaluació del coneixement de la llengua a l’ESO consta de proves trimestrals de 

coneixements lingüístics orals i escrits, valoració d’activitats de classe, de deures i de 

biblioteca. Pel que fa a les recuperacions, el pas de curs de l'alumnat i l'acreditació de 

l'etapa, s’aplicarà el que estableixi la normativa. 

 L’avaluació del coneixement de la llengua a batxillerat consta d’exàmens teòrics 

trimestrals, exàmens de lectures obligatòries i proves orals per curs. A més a més es 

valora el lliurament d’activitats de classe i les redaccions. Pel que fa a les 

recuperacions i el pas de curs de l'alumnat, s’aplicarà el que estableixi la normativa. 

 Cicles formatius: Durant tot el cicle es té en compte l’adquisició oral i escrita de la 

llengua castellana. Les proves escrites es poden fer en català o castellà, a criteri de 

l’alumnat. 

 

2.2.2.7. Alumnat nouvingut 
 

Tot l’alumnat nouvingut fa la matèria de llengua castellana des de la seva incorporació al 

centre.  
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2.3. Llengües estrangeres 
 

Atenent a la normativa vigent, el centre es proposa com a objectiu aconseguir la competència 

en llengües estrangeres com a eina d'aprenentatge de continguts diversos, com a font de 

plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i cultures. En acabar 

l’escolarització obligatòria, l’alumnat haurà de comprendre i expressar-se de manera 

apropiada en una o més llengües estrangeres. 

 

L’anglès és la primera llengua estrangera que ofereix el centre. S’ofereix  l’aprenentatge d’una 

segona llengua estrangera, el francès, com a matèria de lliure elecció a l’alumnat de l’ESO, a 

2n i 4t curs. 

 

2.3.1.Estratègies generals per a l’assoliment dels objectius de l’etapa 

   

2.3.1.1. Desplegament del currículum 
 

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera s’inicia al primer curs de l’ESO i s’hi dediquen 

les hores que contempla la llei, és a dir, tres setmanals.  

 

La distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa està assegurada per  a 

tot l’alumnat. Es fa un tractament progressiu dels conceptes, variant els contextos d’ús segons 

el moment maduratiu i les necessitats de l’alumnat amb l’objectiu d’assolir una bona 

competència comunicativa en aquesta llengua estrangera.  

 

D’acord amb la normativa vigent, el seminari de llengües estrangeres de l’ INS Flos i Calcat 

ha establert els objectius mínims que els alumnes han d’assolir en cada curs. Aquests 

objectius han estat fixats en tres àmbits: els continguts gramaticals, el lèxic i les habilitats de 

comunicació. La concreció del currículum per a cada curs es troba a les programacions de la 

matèria.  

 

ESO: 

 L’objectiu final en acabar l’ESO és millorar la comprensió i l’expressió tan oral com 

escrita de l’alumne, mitjançant unitats estructurades a l’entorn de centres d’interès 

adequats per a la seva edat (ciència, moda, esport...) A més, cada unitat treballa 

transversalment continguts d’una altra matèria. 

 

Batxillerat: 
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 L’objectiu  final dels cursos de Batxillerat és millorar la comprensió i l’expressió tan oral 

com escrita de l’alumne. Per a aconseguir-ho, es repassen i amplien els continguts 

gramaticals, de lèxic i les habilitats de comunicació de la programació de l’ESO i es 

treballen diferents tipologies textuals. 

 

 

2.3.1.2. Metodologia 
 

Es treballa amb un enfocament comunicatiu de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua 

estrangera. Com a norma general, es parteix de les vivències i les necessitats de l’alumnat. 

Es dedica una especial atenció al treball de llengua oral, tenint en compte una distribució 

coherent del temps de classe entre el treball oral i escrit de la llengua. S’utilitzen els recursos 

materials, informàtics i audiovisuals de què disposa el centre, que s’expliquen tot seguit, 

adaptant-los als continguts procedimentals de la programació. 

  

2.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 

Els llibres de text són elegits tenint en compte les necessitats de l’alumnat i són un bon fil 

conductor per evitar ometre i/o repetir continguts mínims obligatoris. Els materials didàctics 

complementaris s’elaboren tenint en compte també les necessitats de l’alumnat/grup i el grau 

de dificultat dels continguts a impartir. Així doncs, es prepara material de reforç per als/les 

alumnes d’aprenentatge lent i d’ampliació per als d’aprenentatge més ràpid i també activitats 

que facilitin l’adquisició dels continguts que presentin més dificultats. Aquest material l’elabora 

el professorat segons les característiques del grup/alumne i és efectiu per reforçar, i/o ampliar 

la informació donada a classe. 

 

2.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 

Hi ha presència de recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua estrangera, que 

s’incrementen cada curs. En alguns cursos s’utilitza l’hora de desdoblament per fer servir 

l’aula d’informàtica on s’aprofiten els recursos on-line o bé qualsevol altre material audiovisual 

relacionat amb els continguts que es treballin en aquell moment.  

 

En el curs 2007-2008 es va posar en marxa un bloc de llengua anglesa, anomenat “Flos 

English Corner”, amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat un espai virtual on trobar apunts, 

activitats interactives per practicar les quatre destreses lingüístiques, enllaços interessants, 

vídeos, podcast, notícies i curiositats, etc., així com per publicar-hi algunes de les seves 

feines de classe. El bloc està pensat com a eina de suport per a l’estudi des de casa, però 

sobretot com un sistema per organitzar racionalment les sessions que es duen a terme a 
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l’aula d’informàtica en les hores de desdoblament. S’hi pot accedir a través de la pàgina web 

del centre o directament des de http://flosenglishcorner.blogspot.com 

 

2.3.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 

El professorat d’anglès 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 estimulat per anar utilitzant-la progressivament.  

 

Fent referència a l’alumnat procedent d’altres països, hi ha alumnat estranger, amb una alta 

competència lingüística en llengua anglesa. Es reconeix i es tenen en compte els 

coneixements d’aquest alumnat i s’intenta que repercuteixi en l’increment i millora de les 

interaccions a l’aula amb d’altres companys no tant competents. 

 

Es preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular fora 

de l’aula amb activitats del tipus concursos, aportacions a la pàgina web/bloc del centre, 

exposicions interdisciplinars, etc., així com contactes amb altres centres d’àmbit local o 

internacional. 

 

2.3.1.6. Avaluació del coneixement de la llengua estrangera 

L’avaluació del coneixement de la llengua estrangera a l’ESO i al Batxillerat es concreta en les 

següents activitats:  

 Hi haurà tres exàmens trimestrals, un per cada unitat del llibre. 

 Es demanaran entre 2 i 5 redaccions per trimestre. 

 Es valorarà l’expressió oral a partir de l’ús de la llengua anglesa en el funcionament de 

la classe, en les activitats de speaking i en presentacions a classe. 

 Es valoraran els deures i la presentació acurada del workbook el dia de l’examen.  

 En el cas de 2n de batxillerat, cada trimestre es farà una prova de selectivitat, en la 

qual s’aplicaran els criteris propis. 

 Pel que fa a les recuperacions, el pas de curs de l'alumnat i l'acreditació de l'etapa, 

s’aplicarà el que estableixi la normativa. 

2.3.2. Projectes i programes plurilingües 

 
L’àrea de llengües estrangeres vol engrescar l’alumnat en l’ús de la llengua anglesa en àmbits 

que van més enllà de l’activitat acadèmica ordinària. Això es concreta en tres actuacions: 
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Teatre i Cinema, en versió original per fomentar l’hàbit d’accedir a les obres en la llengua en 

què van ser creades. 

 

The Fonix. II Concurs de llengua Anglesa. Aquest concurs, que compta amb el suport del 

Departament d’Educació, està adreçat a l’alumnat de tots els centres públics, concertats i 

privats de Catalunya, des de 6è de primària fins a 2n de batxillerat. El concurs té tres fases. 

La primera, o local, serveix per triar un representat per nivell de cada centre; la segona és 

d’àmbit provincial, on s’escull cinc finalistes per demarcació, i la tercera és la d’àmbit nacional.  

 

E-Twinning.  Amb la intenció de proporcionar a l’alumnat un context significatiu per a l’ús de 

la llengua anglesa, s’ha elaborat un projecte que hem anomenat “Hello there!” que ens 

permetés posar-nos en contacte per via telemàtica amb nois i noies d’un altre país de parla no 

anglesa, que tanmateix tinguessin aquesta com a primera llengua estrangera. A través del 

programa E-twinning, hem aconseguit el contacte amb un institut de Roma (Instituto 

Comprensivo Angelica Balanoff), amb el qual els alumnes de 4t d’ESO han intercanviat e-

mails sobre ells mateixos, les seves famílies, l’ institut, la ciutat, les festes tradicionals, etc. Hi 

ha la voluntat ferma de repetir el curs vinent ja que ha estat molt interessant.  

 

 

2.3.3. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

El centre no contempla un tractament específic de les llengües dels nouvinguts en situacions 

d’ensenyament i aprenentatge, tot i que considera que pot haver-hi una presència puntual de 

les mateixes. El/la Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (CLIC) i els/les 

tutors/es de l’aula d’acollida serien els responsables de les activitats endegades per a 

concretar aquesta presència i fer les propostes adients. 
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3. Organització i gestió 
 

 

3.1. Llengua dels documents del centre 
 

El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), de la documentació 

administrativa, els instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats o 

documents interns del centre, comunicats als taulers d'anuncis i reunions dels diversos 

estaments del centre. 

El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, 

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

comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa. 

 
 

3.2. Llengua de relació amb les famílies 
 

Cal procurar que les reunions amb les famílies i el dia de presentació del grup classe es facin 

en català tot i que resulta, de vegades, una tasca complicada de portar a terme degut al 

problemes de comprensió de la llengua per part d’alguns pares i mares nouvinguts.  

En el contacte amb les famílies, el professorat acostuma a adaptar-se a la llengua de la 

família. La documentació es lliura en català. En el cas que una família demani els comunicats 

escrits en castellà es facilitaran en aquesta llengua a més del català. 

Quan hi hagi entrevistes amb famílies que desconeguin el català i el castellà, es demanarà la 

presència d’un traductor/a facilitat pel Departament d’Educació. Els/les tutors/es de l’aula 

d’acollida assessoraran els tutors/es i/o el psicopedagog/a del centre i faran els tràmits 

necessaris. 

 

3.3. Ús no sexista del llenguatge. 
 

Tant dins a les aules com en la vida diària del centre es té en compte en tot moment l’ús 

adient del llenguatge, tenint en compte un ús acurat de la llengua que eviti expressions 

discriminatòries per sexe o un llenguatge bàsicament androcèntric. 

El centre té cura de la utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que 

promoguin un tracte equitatiu entre dones i homes. 

 

 

3.4. Educació no formal 
 

El centre vetllarà perquè el monitoratge d’activitats extraescolars s’adreci a l’alumnat en 

llengua catalana a fi que la llengua no quedi només reduïda a l’espai de les activitats 
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d’ensenyament-aprenentatge, sinó que es faci servir en els contextos informals i sigui visible 

en la vida quotidiana de l’alumnat en els diferents àmbits, formals i lúdics. Igualment es 

vetllarà per l’ús de la llengua catalana en els tallers d’estudi assistit PROA. 

 
3.5. Personal d’administració i serveis 
 

El català serà la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. Per tal 

d’afavorir-ne l’actualització lingüística el centre els informarà, en la mida de les seves 

possibilitats, dels recursos de formació existents.  

  

3.6. Biblioteca escolar 
 

La potenciació de la biblioteca té molta importància en l’assoliment dels processos de lectura i 

escriptura. La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport 

al desenvolupament de les àrees curriculars on es pot trobar tot tipus d’informació, que està a 

l’abast de l’alumnat i el professorat. La biblioteca compta amb llibres majoritàriament en català 

i castellà, però també té llibres en anglès i en francès. El centre està subscrit a diferents 

publicacions periòdiques. L’últim número de cada revista està exposat  al faristol de la 

biblioteca. La resta de números estan desats però també resten a disposició dels lectors.  

 
 

3.6.1. Pla de lectura de centre 

Des de la matèria de llengua catalana tots els cursos de l’ESO, fan servir la biblioteca una 

hora a la setmana durant tot el curs. Es fa lectura guiada o lectura lliure, segons la 

programació. L’alumne fa una fitxa del llibre que ha llegit i de vegades es fan diferents 

activitats al voltant de la lectura guiada. 

Enguany s’ha incorporat a 1r d’ESO la matèria optativa “lectura científica”. 

Des de la matèria de llengua castellana es programa la lectura d’un llibre cada trimestre. 

Des de la matèria de llengua anglesa es programa un mínim d’una lectura obligatòria per curs 

a 2n cicle d’ESO i Batxillerat. Resta en estudi la possibilitat de fer també aquesta activitat a 

primer cicle d’ESO en funció de les característiques de l’alumnat. 

 

 
3.7. La tecnologia de la informació i la comunicació 
 

La utilització de les tecnologies de la informació per part del professorat i de l’alumnat, tant a 

nivell d’usuari com de recurs didàctic, completa el currículum del tractament de les llengües 

amb l’oferta d’un ampli programari del qual el centre disposa o bé de recursos d’Internet o 

d’elaboració pròpia. 

 
 



IES FLOS I CALCAT   PROJECTE LINGÜÍSTIC  

 

 
 
  24 

3.8. Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social 
 

El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre, 

és la persona de referència que coordina les actuacions derivades del Projecte lingüístic 

respecte a l’ús i l’ensenyament-aprenentatge de les llengües. Les seves funcions es detallen a 

l’annex 6 d’aquest document. 

 

3.8.1.  La comissió lingüística 

El centre promourà aquesta comissió de treball específica que vetllarà pel seguiment de 

l’aplicació del PLC al llarg del curs, i participarà en la seva revisió i actualització. Estarà 

formada pel Consell Docent del centre, el/la Cap de Departament de Llengües i  pel/la 

coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social i  l’assessor/a LIC, si escau. La 

direcció del centre establirà un calendari periòdic de reunions per fer el seguiment del PLC i 

per a complir amb els objectius previstos en els terminis corresponents. 

 
 

3.9. Projecció del centre 
 

3.9.1. Pàgina web del centre 

 

El centre té una pàgina web per presentar diferents informacions de la comunitat educativa. 

La pàgina compta amb enllaços a diferents blocs amb continguts per poder treballar matèries 

curriculars. És un recurs actualitzat constantment. La web és en llengua catalana tot i que 

poden haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres àrees 

curriculars.  

http://www.xtec.cat/iesflosicalcat/ 

 
 
 

4. Concreció operativa del projecte  
 
 

 

A partir de la diagnosi realitzada abans de la redacció d’aquest Projecte (annex 2), el centre 

decideix la concreció dels objectius del PLC en el Pla Anual, és a dir, es marca com a 

objectius aquells aspectes sobre el tractament de les llengües al centre que són susceptibles 

de revisió i canvis. Es determina quines actuacions es faran, el/s responsable/s de dur–les a 

terme, els terminis i els indicadors que permetran avaluar si l’objectiu s’ha assolit. 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/iesflosicalcat/
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Curs 2015-2016 

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

 
1. Millorar les 
competències 
de l’alumnat per 
poder extreure 
les idees claus 
de textos de 
diversa tipologia 
(oral, escrit, 
audiovisual) 
 
 

Planificar activitats 
interdisciplinars per 
aconseguir 
l’assoliment d’aquest 
objectiu. 

Caps de 
Departament 
 
Equip Directiu 

Al llarg del curs A determinar 

2. Posar en 
marxa el Club 
de Lectura  

    

3. Endegar la 
coordinació 
entre els 
seminaris de 
llengua 
catalana, 
castellana i 
anglesa 

Concreció de criteris 
comuns en les tres 
àrees respecte al 
tractament dels 
temes comuns: 
criteris de 
presentació, 
correcció i avaluació 
de l’expressió oral i 
escrita, criteris de 
tractament de les 
estructures 
lingüístiques 
comunes i 
tractament de les 
llengües com a L2. 
 

 Professorat 
implicat 

Al llarg del curs 

Calendari de 
reunions 
 
Actuacions 
conjuntes 

4. Vetllar per la 
presència del 
català en les 
activitats que 
organitzi el 
centre, llevat  
que siguin 
organitzades 
per les àrees de 
castellà i 
anglès. 

Demanda als 
responsables de les 
activitats 
organitzades al 
centre o fora que 
s’adrecin a l’alumnat 
en català. 
 
Presència del català 
en les activitats 
festives del centre. 

Equip directiu, 
professorat 
responsable 
d’extraescolars i 
Coordinador/a de 
Llengua, 
Interculturalitat i 
Cohesió Social. 

Al llarg del curs 

L’alumnat rep 
amb normalitat  
l’oferta d’aquestes 
activitats en 
català. 
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Funcions del/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social: 

 Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la 

sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del 

centre (PEC, PLC, NOFC, Pla d’acollida i integració, programació general anual del centre, 

etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat 

nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, 

l’educació intercultural i la convivència en el centre. 

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència 

mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de 

l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

  Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, 

participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels 

professionals externs que hi intervenen.     

 Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn. 

 Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la 

direcció del centre. 

 

 

 

 

Aprenentatge de les llengües 
 

L1 
 

Fa referència a la llengua materna o nativa, també anomenada primera llengua. 
 

L2 

 

Pot ser una llengua estrangera o una segona llengua del propi país o territori, diferent a la L1 
de l’aprenent. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 

Annex   2 
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FASES L2 
 

 
      PERÍODE  D’IMITACIÓ 

 
             INTERLLENGUA 

   
   CONSOLIDACIÓ 

 
L’aprenent repeteix tot allò que 
l’ensenyant li diu sense cap tipus de 
control, i moltes vegades sense tenir 
consciència del significat del 
component lingüístic que està repetint.  
 
 
Etapa molt satisfactòria per l’aprenent.  
 
Activitats : 
 
. Han de ser molt ritualitzades i 
pautades: formats “hàbits - rutines” 
 
. Han d’anar acompanyades  de molt 
reforç no lingüístic. 
 
. Han de provocar i facilitar les 
produccions  verbals.  
 

 
És una etapa llarga dinàmica i 
inestable. 
 
L’aprenent usa  la  llengua 
significativament i en situacions 
comunicatives. S’expressa utilitzant 
la gramàtica mental que ell va 
construint. 
 
Fa moltes hipòtesis ( fonètiques, 
lexicals i morfosintàctiques).Té 
dubtes, fa  barreges amb L1, té  
lapsus de memòria... tot això no són 
errors sinó  tempteigs propis del 
procés.  
 
És important  la correcció  implícita 
o explícita. Si no hi ha correcció hi 
pot haver fossilització dels errors.  
 
Retroalimentació positiva 
(reelaboració). 
 
Requereix una presència intensa 
d’input – output (rebre i produir).  
 

 
L’aprenent: 
 
Automatitza el sistema de 
la llengua.  
 
La gramàtica que utilitza 
coincideix amb la dels 
parlants natius.  
 
El discurs l’adequa al 
context. 
 
Té capacitat creativa. 
 
 

 
 

METODOLOGIA  L2 

 ENFOCAMENT DIDÀCTIC COMUNICATIU. 

 Tota activitat estarà centrada en l’ús de la llengua. 

 L’objectiu de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua és que l’alumnat adquireixi competència 
comunicativa que implica no només conèixer el codi lingüístic, sinó també què cal dir, a qui i com s’ha de 

dir (de manera apropiada en qualsevol situació donada). 

 Per usar una llengua de forma correcta s’han de dominar una sèrie de mecanismes: conèixer les 
organitzacions textuals i les regles que permeten generar un nombre infinit de frases. 

 Tenir una bona competència comunicativa representa tenir desenvolupada la competència lingüística 
que inclou la competència gramatical (coneixement de la gramàtica). 

 Per consolidar la competència gramatical cal dominar la fonologia, l’ortografia, el vocabulari i la 
morfosintaxi. 

 L’aprenentatge s’ha de fer en situacions d’ús i comunicació. Cal treballar-la en activitats funcionals i 
significatives, però també en alguns moments cal fer activitats de sistematització per interioritzar les 
normes i les lleis. 

 S’ha d’incidir tant des de la llengua oral com de la llengua escrita perquè són dos codis diferents i un i 
l’altre es retroalimenten. 
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Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar 

 
QUADRE 1. NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA: ESCALA GLOBAL 

 
 Usuari bàsic A1 Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt 

senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar 
una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara 
on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a 
condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a 
ajudar. 

 

 Usuari bàsic A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i 
relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals 
bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se 
en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació 
sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva 
experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats 
amb necessitats immediates. 

 

 Usuari independent B1 Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre 
temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions 
lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua 
objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són 
familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i 
ambicions, i donar raons i explicacions en les opinions i projectes de manera breu. 

 

 Usuari independent B2 Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre 
temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de 
l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat 
que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a 
cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i 
expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients 
de diverses opcions. 

 

 Usuari experimentat C1 Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, 
i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver 
de cercar una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de 
manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir 
textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat 
d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. 
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 Usuari experimentat C2 Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o 
escolta. Pot resumir informació procedent  de diferents fonts orals o escrites, reconstruir 
fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se 
espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en 
les situacions més complexes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègies d'intervenció lingüística  dels docents 

 
Per facilitar l'aprenentatge de la llengua de l'alumnat és convenient que sàpiguen quina ha de ser la 
seva actitud pel que fa a l'aspecte lingüístic. Observem diversos tipus d'actituds del docent que es 
produeixen simultàniament i que es complementen.  
 
El paper de l'ensenyant ha de ser:  
 

 model lingüístic 

 dinamitzador 

 interlocutor 

 corrector subtil 
 

a) Per facilitar la comprensió oral: 
 
  Característiques formals de la parla de l'ensenyant: 

 l 'ensenyant com a model lingüístic  
 
b) Per facilitar l'expressió oral: 
 
  En la gestió de la conversa: 

 l'ensenyant com a dinamitzador  
 

  En la interacció conversacional: 

 l'ensenyant com a interlocutor  
 

  La correcció: 

 l'ensenyant com a corrector subtil  
 

 
a) Per facilitar la comprensió oral: 

 
 Característiques formals de la parla de l'ensenyant: 

 

 l 'ensenyant com a model lingüístic 
 
A fi d'ajustar-se al nivell de comprensió de l'alumnat amb poca competència en català i d'esdevenir un 
bon model lingüístic, l'ensenyant ha d'adaptar el seu discurs, sense, però, deformar-lo ni empobrir la 
llengua. Caldrà, doncs, que tingui presents les estratègies següents:  
 
Adaptar el ritme del discurs 
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És bo parlar amb una velocitat una mica inferior a l'habitual. Quan ens dirigim als qui tenen dificultats 
per entendre'ns, hem de tenir present d'adaptar el nostre discurs a les característiques de l'oient. Parlar 
més lentament, afavoreix la comprensió. 
 
Completar el missatge amb el llenguatge gestual 
S'ha d'acompanyar el discurs amb gestos il·lustradors ajuda a augmentar les possibilitats de 
comprensió de l'interlocutor. Per tal que l'alumne nouvingut aprofiti aquesta estratègia cal comptar amb 
una condició: que estableixi contacte visual amb l'ensenyant. Com que aquest fet està subjecte a 
pautes culturals (en determinades cultures mirar el professor a la cara constitueix un desafiament a 
l'autoritat i una falta de respecte), cal donar un temps per a l'adaptació abans d'insistir que l'alumne ens 
miri.  
 
Repetir el missatge, sempre que es cregui necessari amb el màxim de naturalitat, sense apujar el to 
de veu.  
 
Fer pauses 
Les pauses donen més temps per processar el que ha dit l'ensenyant i, per tant, en faciliten la 
comprensió.  
 
Tenir cura de la pronúncia 
Cal utilitzar una articulació clara i un estil estàndard, vocalitzar bé, és a dir, amb poques contraccions i 
tenint cura de la pronúncia dels finals de les paraules i frases, ja que aquests són portadors de 
significat (nombre i gènere/persona i temps verbal) i faciliten la comprensió de l'estructura gramatical.  
 
Exagerar l'entonació 
És bo accentuar els elements suprasegmentals de la frase, ja que l'entonació transmet si fem una 
pregunta, una exclamació, si donem una informació...  
 
Simplificar el vocabulari 
Es poden canviar paraules complexes per altres de més simples, d'ús més freqüent i properes a 
l'entorn de l'alumne.  
 
Simpificar la gramàtica 
En un moment inicial, és bo simplificar l'estructura gramatical de les oracions. Convé utilitzar enunciats 
breus, d'estructura senzilla. Cal donar missatges complets (mai frases telegràfiques) però que 
continguin només el que és imprescindible per a la seva comprensió. Convé evitar frases llargues amb 
oracions subordinades. En un primer moment es pot tendir a evitar l'ús de temps compostos. Caldrà 
doncs, adaptar el llenguatge al nivell de l'alumne, però no deformar-lo ni empobrir-lo.   
 
Modificar el discurs 
Per tal de fer-se entendre, és bo que l'ensenyant contesti les seves pròpies preguntes repetint-ne la 
formulació. Per exemple: 
 
ENSENYANT.- On és la llibreta?... On és la llibreta?... La llibreta és dins del calaix... 
S'ha de partir del llenguatge simple que els alumnes dominen per anar afegint elements o alternar-los 
per altres que no facin disminuir la possibilitat de comprensió:  
 
- Tanca la porta. (dirigint-se a l'alumne nouvingut i ajudant-se del gest)  
- Sisplau, tanca la porta. (a l'alumne nouvingut)  
- Sisplau, pots tancar la porta? (a l'alumne nouvingut)  
- Algú pot tancar la porta? (dirigint-se al grup classe)  
- Podeu tancar la porta quan sortiu.  

 

 
b) Per facilitar l'expressió de l'alumnat  

  
 En la gestió de la conversa: 
 

 l 'ensenyant com a dinamitzador  
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És molt funcional per a aquesta tipologia d'alumnes treballar els usos del llenguatge i les fórmules 
socials pròpies del nostre entorn (agrair, presentar-se, acomiadar-se, mostrar acord o desacord, etc.). 
Així doncs, encara que l’alumnat nouvingut tingui poc domini del català, no se l'exclourà de les activitats 
de conversa que s'organitzin a l'aula. Cal tenir en compte que en moltes converses sovintegen les 
intervencions que són pures fórmules convencionals però que tenen molta importància quantitativa i 
qualitativa. 
 
Per tal d’aconseguir la intervenció de tot l’alumnat, convé tenir presents les estratègies següents: 
 

 Anticipar el tema de conversa a l’alumnat amb poc domini de la llengua i facilitar-li informació 
al respecte. Quan es pretén que els alumnes parlin d’un tema, es pot oferir prèviament de forma 
implícita el lèxic i les estructures que necessitaran més. 

 

 Ajudar a preparar abans la informació que un alumne pot aportar. 
 

 Facilitar l'oportunitat de participar per mitjà de preguntes més o menys obertes, segons el 
grau de comprensió. Cal estar alerta de fer participar tothom i no només aquells alumnes que ja 
se sap que poden respondre correctament i ajuden a mantenir el ritme de la classe. 

 

 Donar un temps d’espera perquè l’alumne amb poc domini de la nova llengua pugui intervenir. 
Cal que l’ensenyant faci pauses a fi de no crear ansietat. S’haurà, doncs, d’esperar un temps 
prudencial abans de reformular la pregunta, de preguntar a un altre alumne o de donar la resposta. 

 

 Tenir en compte els companys que de forma natural faran de model de la producció verbal de 
l'alumne nouvingut. És recomanable que en un primer moment se l’interpel·li després d'haver 
preguntat a altres companys, per tal que pugui imitar-los. 

 

 Fer relacionar uns alumnes amb els altres, explicitant sempre que sigui convenient el model 
d’intervenció.  

 ENSENYANT.- Sabah, pregunta al Cesc si té germans. Digues: Cesc, tens germans? 
 SABAH.- Cesc, tens germans? 
 

 Fer d'intermediari entre l'alumne nouvingut i el grup classe. Aquesta situació es pot donar si 
l'alumne nouvingut parla en veu baixa de forma esquemàtica i l'ensenyant amplia el discurs de 
l'alumne. 

 

 Estimular la participació de l'alumne, mitjançant el reconeixement i elogi dels seus encerts 
(reforç positiu)  

 ENSENYANT.- Molt bé!, o Exactament, o Això mateix! 
 ENSENYANT.- Això mateix!, és una gran resposta! 

 

 
 En la interacció conversacional: 

 

 l 'ensenyant com a interlocutor  
 
Els nens petits adquireixen el llenguatge perquè els pares usen estratègies educatives implícites. És a 
dir, aporten continguts informatius, corregeixen i expandeixen enunciats incorrectes o incomplets del 
nen, etc.  
En la interacció conversacional, la persona que té més competència lingüística realimenta 
constantment els coneixements de l'interlocutor. 
 
Confirmar i reforçar amb la repetició l'encert de les seves expressions afavoreix que l'alumne prengui 
consciència que se'l comprèn i que el diàleg pot continuar. En confirmar la seva producció verbal li 
transmetem que hem advertit que ja coneix un nou terme, que ha captat un nou detall, i l'animem en la 
tasca d'adquisició del llenguatge. El fet de redundar en la seva comunicació o d'amplificar les seves 
formes d'expressió pot incloure, a més, una correcció implícita. 
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Estratègies de l'ensenyant com a interlocutor: 
 

 Dirigir la paraula a l'alumne nouvingut des del primer dia tot i que, aquest, pel fet de trobar-se en 
el període d'adaptació inicial, encara no se senti capaç de respondre. 

 

 Proposar temes de conversa relacionats amb els interessos i necessitats dels alumnes, així 
com del seu entorn immediat. 

 

 Valorar i recollir les intencions comunicatives de l'alumne nouvingut, les seves iniciatives 
d'expressió, sigui per mitjà de la paraula, del gest, de sorolls. Per ajudar-nos a sobreinterpretar el 
missatge que ens vol comunicar l'alumne podem valer-nos de: 
 

 · elements del context immediat (el que acaba de passar, els materials...) 
 · les indicacions que ens pugui fer, allò que assenyala, etc. 
 

 Paral·lelament a l'expressió de l'alumne, l'ensenyant ha d’escoltar activament per tal 
d’interpretar, completar i reformular en veu alta el missatge i avaluar-lo. 

 
 - Quan no comprèn el missatge de l'alumne pot demanar-li aclariments: 
 E.-Què vols dir? o: No t'entenc, pots tornar-m'ho a explicar? 
 

- Si comprèn el missatge de l'alumne en el registre que l'emet, pot traduir el llenguatge gestual 
de l'alumne en llenguatge verbal: 

 A.-(fa el gest de caure i emet) broum, broum... 
 E.-Vols dir que vas caure per l'escala i et vas fer mal? 
 

 Substituir els termes díctics per la denominació concreta 
- Quan el domini del vocabulari d'una llengua és incipient, es pot donar la tendència a referir-se 
als diferents objectes i processos amb una terminologia díctica polivalent que únicament té 
sentit en presència dels objectes als quals ens referim: 

 A.-Pinto això (assenyalant) amb aquest i això amb aquests. 
 E.-Pintes el mar amb el llapis de color blau i l'arbre amb els llapis de color marró i verd. 
 

 Interpreta missatges incomplets i ajudar l'alumne a completar-los 
 A.-La Fàtima l'ha agafat a casa 
 E.-Què vols dir, que la Fàtima s'ha endut el llibre a casa?  
 

 Ajustar la seva intervenció a la capacitat de comprensió de l'alumne: 
- En alumnes amb poca competència lingüística es procurarà formular preguntes curtes i 
tancades. 
- En alumnes més competents lingüísticament es pot partir d'una pregunta oberta i molt 
general, i acotar-la amb preguntes més tancades i concretes. 

 E.- Què ha passat? Qui se n'ha anat? Se n'ha anat en Pau o la Zhora? 
 

 Formular diversos tipus de preguntes: 
 
 - Procedimentals, les que tenen a veure amb les rutines de la classe: 
 E.- Has portat els deures? Ho has entès tot? Per què no fas l’exercici? 
 

- Convergents, es resolen de forma molt curta, amb un “sí” o amb un “no” o amb frases molt 
breus.  Normalment no fan reflexionar gaire l’alumne, ja que es basen en la informació 
presentada abans. Són  les més adequades per un moment inicial d’aprenentatge de la llengua: 

 E.- Recordes què hi havia al costat de la finestra?  
 

- Divergents, busquen respostes diverses que no siguin breus i que requereixin una reflexió 
per part dels alumnes. Es tracta que aquests proporcionin la seva pròpia informació en lloc de 
recordar la que  s'ha presentat abans. Els alumnes han de tenir un cert grau de competència 
lingüística, però cal tendir a anar-les incorporant.  

 E.- Quin és el teu programa de televisió preferit? 
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 Estimular l'alumne nouvingut a mantenir intercanvis verbals: 
 
 - Pel que fa a la participació: 
 

 Centrar l'atenció de l'alumne a l'hora d'intervenir: 
 E.- Au va, ara digues-ho tu. 
 

 Centrar l'atenció de l'alumne sobre l'habilitat que ha de posar en pràctica i donar-li 
pistes de com ho ha de fer: 

 E.- Ara prova de llegir aquí. (assenyalant el lloc precís del text que ha de llegir). 
 

 Informar l'alumne sobre el contingut del que haurà de resoldre (li dóna pistes): 
 E.- Mira, veus, això és una fotografia. Què hi deu dir aquí? (fotògraf). 

 
 - Pel que fa a la producció de mots o enunciats: 
 

 Ensenyar ben aviat aquells mots i enunciats que facilitaran l’adquisició del lèxic nou i 
la comunicació de l'alumne amb els altres. 

 
 . per conversar amb els altres 
 Em dic....., i tu com et dius? Puc....? 
 No t’entenc, pots parlar més a poc a poc?  
 Pots tornar-m’ho a repetir, sisplau?  
 
 . per adquirir nous coneixements: 
 Com es diu això (assenyalar un objecte) en català? 
 Què vol dir...? Com s’escriu ...? Com es pronuncia...? 
 

 Donar models per a la construcció del missatge de l'alumne, perquè aquest els 
reprodueixi de forma total o parcial. 

E.-Has anat mai al Museu de la Ciència? Hi has anat mai? (Amb aquesta segona pregunta 
farem que l’alumne es recordi de dir el pronom hi: “No hi he anat mai”, en comptes de “No he 
anat mai”). 

 

 Fer repetir alguns termes clau: 
 E.-A veure digues: xarxa. Costa, oi? 
 A.-Xarxa. 
 

 Donar pistes per produir un mot o un missatge, quan l'alumne no recorda el mot o 
enunciat exacte: 

 
 - ajudant-se del gest 
 - assenyalant l'objecte que vol que anomeni. 
 - dibuixant la silueta de l'objecte (a la pissarra, a la taula, a l'esquena de l'alumne, a l'aire...). 

- utilitzant gestos convencionals (gest endavant per indicar futur, gest al mig per indicar el 
present i enrere per al temps passat). 

 - marcant el començament de la paraula: 
 E.-Us en donaré una pista: comença per gui...gui... 
 A.-Guitarra.  
 
 - marcant el final de paraula: 
 A.- Forner, carnisser, "aviader"... 
 E.- ...dor, ...dor 
 A.- Aviador.  
 
 - estimulant la visualització mental d'una imatge fent-los centrar en un objecte: 
 E.-Prova de recordar el dibuix. Què hi havia al costat de l'armari? 
 
 - definint l'objecte per tal d'ajudar-lo a recordar el mot que li falta: 
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E.-És un senyal del carrer que té tres llums, un de color vermell, un de carbassa i un altre de 

verd. 

 
 
 La correcció: 

 l 'ensenyant com a corrector subtil  
 
Cal ressaltar el caràcter implícit que han de tenir les correccions, és a dir, mai explicitarem "això està 
malament" o "això no es diu així", si no que construirem un enunciat correcte. El més important és que 
la comunicació sigui fluida i que l'interlocutor tingui ganes de comunicar-se. Cal fer una correcció 
selectiva que s'ajusti al nivell de llenguatge que l'alumne està adquirint. 
 
Les intervencions de l'ensenyant no són de tipus metalíngüístic, és a dir, no fan reflexionar l'alumne 
sobre les seves produccions verbals i els errors que contenen, sinó que tenen sentit dins el mateix acte 
comunicatiu, en el qual el mestre interactua amb els alumnes sense demostrar superioritat ni excessiva 
condescendència, però sí fermesa i claredat en les seves formulacions verbals.  
 
Estratègies per a una correcció que faci incidència dins del mateix acte comunicatiu: 
 

 Fer preguntes d'elecció: 
 E.-Què porta l'àvia a la bossa? 
 A.-"Pescat". 
 E.-Què dius que porta, peix o carn? 

 Fer repeticions en forma de pregunta: 
 E.-On és el paquet? 

A.-Al "suel". 
 E.-El paquet és a terra? 

 Fer repeticions adreçades als companys: 
A.-"Estu" és un paquet. 

 E.-Fixeu-vos, en Mohamed diu que això és un paquet. 

 Fer repeticions en forma d'assentiment: 
 E.-Què porta als pantalons? 
 A.-Un "parche". 
 E.-Això, un pedaç. 

 Fer expansions en forma d'assentiments: 
 E.-Què porta als pantalons? 
 A.-Un "parche". 
 E.-Molt bé, el noi porta un pedaç verd als pantalons. 

 Fer expansions adreçades als companys: 
 E.- Quants personatges hi ha a la làmina?  
 A1-Set. 
 E.-Quants ón? (els diuen...)  
 A Nouvingut-(assenyala el ratolí, requerint l'atenció del mestre) 
 E.-Fixeu-vos què diu en Peter, que n'hi ha vuit perquè ens hem deixat el ratolí. 

 Demanar directament més informació relacionada amb el tema: 
 A.-M'he tallat i he anat a l'hospital. 
 E.-I tu Jouat, hi has anat mai a l'hospital? 

 Demanar la clarificació de la producció verbal de l'alumne: 
 E.-Ai! no t'he sentit. M'ho pots repetir, sisplau? 
 E.-Què dius, m'ho pots tornar a dir? 
 E.-A veure si saps dir-m'ho d'una altra manera. 

 Donar ajuts per a l'autocorrecció: 
.  Fer una traducció simultània de l'aportació que fa l'alumne per provocar-li el canvi de llengua: 
 A.-"Encima de la mesa". 
 E.- A sobre la taula... 
 A.-...hi ha molts llibres. 

 Repetir únicament la incorrecció: 
 A.- Pelota 
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 E.- Pi..., pi...  

 Indicar una resposta incorrecta: 
 E.- Mm... o Mira si pots dir-ho més bé, no està del tot bé. 
 
 

 

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm 
 

 
 
LEC: PROJECTE LINGÍSTIC 

Títol II 

Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 9 

Règim lingüístic 

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per les 
disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat. 

2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les 
llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari. 

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. 

2. 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 concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques 
lingüístiques del professorat i altre personal del centre. 

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els 
ensenyaments de règim especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes 
adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional 
respectius. 

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de 
conèixer el català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta 
suficient d'ensenyament del català. 

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. 
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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 d'ésser 
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 els articles 12 i 14. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua 
habitual. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors 
dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, 
i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística 
individualitzada en aquesta llengua. 

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. 

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua 
estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona. 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats 
educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del 
Departament. 

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 normalment el català, tant en les activitats 
d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre. 

2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del 
professorat i ha de promoure la creació i la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del 
català i en català. 

3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels centres educatius 
han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en 
l'exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions 
que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de 
l'Administració educativa. 

Article 14 

Projecte lingüístic 

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. 
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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. 

Article 15 

Programes d'immersió lingüística 

1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de 
cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu 
com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir 
en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament 
del castellà. 

2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, 
tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa. 

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. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la 
Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de 
l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser 
bilingüe, en català i en castellà. 

5. 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 
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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. 

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. 

3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l'exterior en el marc més ampli de la 
projecció internacional de la cultura i la llengua catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment 
en els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya. 

4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l'apartat 3, el Govern pot 
formalitzar acords de cooperació amb les institucions i entitats dels territoris i països on es trobin 
aquests centres i, si escau, pot proposar a l'Estat la subscripció de convenis en aquesta matèria. 

 
 


