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1.- INTRODUCCIÓ

L’INS Guissona sempre ha tingut un Projecte Lingüístic de Centre  (PLC), que s’ha anat
revisant i actualitzant en funció dels canvis que s’han produït, tant en aspectes relatius a
l’ensenyament  i  a  l’ús  de  les  llengües  del  centre,  com a  l’atenció  a  la  nova  realitat
lingüística de l’alumnat, entre d’altres.  

Aquest document, doncs,  és una nova actualització del PLC, que es basa en el nou marc
normatiu, amb  la intenció que sigui un document operatiu, que serveixi com a referent a
l’hora  de  prendre  decisions  organitzatives,  pedagògiques...  i  que  es  vetlli  pel  seu
compliment.

El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc
legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes: el
paper  de la  llengua vehicular,  el  tractament  de les llengües curriculars i  els  aspectes
d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en la resta de documents del
centre i s’han de concretar en el pla anual.

Segons  la  normativa  vigent  (  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol,  d’educació),  el  PLC  és
l’instrument  que  permet  assolir  els  objectius  generals  referents  a  la  competència
lingüística.

Aquests objectius generals del sistema educatiu són:

1.- Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengïes oficials
(B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).

2.- Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1al
final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).

3.- Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes
d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.

4.- Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.

5.- Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.

6.- Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a
l’aula ordinària.
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A  més, el PLC és un document  que parteix d’ua reflexió interna del centre, que recull les
decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de
les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. Per tant,
és un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos
comunicatius del centre:aula, centre i entorn amb la qual cosa s’ha d’adequar a l’entorn
sociolingüístic i a la realitat del centre.
En definitiva, el PLC és un document que s’ha d’anar revisant i actualitzant però la seva
concreció ha d’estar en el Pla Anual de Centre.

2.- ANÀLISIS DEL CONTEXT

2.1. Valoració del context sociolingüístic del centre i del seu entorn. 

Alumnat

La matrícula de l’Institut de Guissona gira al voltant dels 555 alumnes, repartits entre els
diferents ensenyaments que s’imparteixen: ESO, Batxillerat i  Cicles Formatius de Grau
Mitjà i de Grau Superior.

La majoria d’aquests alumnes viuen a Guissona, un 90% aproximadament. El 10% restant
prové de 27 pobles de la rodalia: Biosca, Ivorra, Massoteres, Sanaüja, Sant Guim de la
Plana, Sant Ramon, Tarroja, Torà, Bellveí, Bellver d’Ossó, Concabella, Florejacs, Guarda-
si-venes,  Hostafrancs,  El  Llor,  Mont-roig,  La  Morana,  Les  Pallargues,  Palou,  Palouet,
Pelagalls, Portell, Sedó, Selvanera, Sisteró, Torrefeta, Vicfred.

El centre té un 44% aproximadament d’alumnat procedent d’altres països, principalment
d’origen romanès i ucraïnès; però també tenim alumnes procedents de Senegal,Bulgària,
de l’Amèrica llatina (Argentina, Brasil, Colòmbia,etc), del Marroc, Egipte,   etc.
Per etapes educatives, a l'ESO hi ha un 49,8% d'alumnat estranger; a Batxillerat un 23% i
a cicles formatius, un 40% aproximadament.

Entorn

L’Institut de Guissona està situat a la mateixa vila de Guissona (la Segarra), població amb
uns 6900 habitants censats.

És una vila en constant creixement des de fa uns 18 anys, ja que hi ha ubicada una
important indústria agroalimentària amb una demanda continuada de treballadors. Aquest
augment de la població ha tingut, també, repercussió en la matrícula de l’institut, que ha
augmentat any rere any fins al punt que des del Departament d’Educació ja s’ha aprovat
una propera ampliació de l’edifici.
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L’agricultura  és  una  altra  font  d’ingressos,  però  en  alguns  casos  és  una  activitat
complementària, no és de dedicació exclusiva.

Un 50,70 % de la població de Guissona és de nacionalitat espanyola;  la resta, és a dir,
gairebé l’altre 50%, és d’una altra nacionalitat.  Hi ha un total de 47 nacionalitats, les més
representatives quant a nombre d’habitants són:  ucraïnesa (27,6%), romanesa (32,2%),
senegalesa (12,8%), marroquina (5,1%),  búlgara (7,2%),  colombiana (3%); la resta de
nacionalitats no arriben a l’1%  cadascuna.

Segons IDESCAT

Població                        Guissona                               Segarra                     Catalunya

Població. Per nacionalitat. 2017

         Espanyola                        3.528                                    16.997                           6.514.468

       Estrangera                          3.486                                    5.739                             1.041.362

            Total                              7.014                                    22.736                           7.555.830

Població segons nacionalitat per continents Guissona.

Espanyola Resta
UE

Resta
Europa

Àfrica Amèrica  del
Nord  i
Central

Amèrica
del Sud

Àsia  i
Oceania

Total

2011 3320 1291 1171 677 27 165 18 6668

2001 3173 14 246 115 21 11 1 3581

1996 2851 10 0 55 10 2 0 2928

1991 2633 0 0 1 5 3 0 2642

Font: 1991: Idescat. Cens de població

Població de 2 anys i més segons coneixement del català (%) Guissona

L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén No consta

2011 83,92 55,29 60,78 43,32 16,08 ---

2001 91,68 79,61 77,47 58,31 8,32 ---

1996 97,79 87,39 83,47 53,52 2,21 ---

1991 98,07 87,42 80,82 51,79 1,93 ---

1986 96,72 82,33 76,19 42,31 2,56 0,72

1981 86,19 --- ----
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2.2. Bagatge lingüístic de l'alumnat i les seves necessitats individuals 
vinculades als seus resultats acadèmics

CATALÀ Catalunya 18 Centre 18 Centre 17 Centre 16

BAIX 10,10% 4,90% 14,30% 5,80%

mitjà-baix 20,10% 9,80% 12,70% 14,50%

mitjà-alt 42,40% 41,00% 58,70% 46,40%

ALT 27,40% 44,30% 14,30% 33,30%

CASTELLÀ Catalunya 18 Centre 18 Centre 17 Centre 16

BAIX 9,80% 8,20% 18,00% 8,70%

mitjà-baix 20,30% 9,80% 27,90% 33,30%

mitjà-alt 43,00% 42,60% 32,80% 39,10%

ALT 26,90% 39,30% 21,30% 18,80%

ANGLÈS Catalunya 18 Centre 18 Centre 17 Centre 16

BAIX 13,70% 6,60% 17,50% 4,20%

mitjà-baix 19,80% 16,40% 15,90% 11,30%

mitjà-alt 39,70% 34,40% 47,60% 31,00%

ALT 26,80% 42,60% 19,00% 53,50%

Aquests dades es poden extrapolar a les del llenguatge matemàtic.
Matemàtiques Catalunya 18 Centre 18 Centre 17 Centre 16

BAIX 14,10% 3,30% 15,90% 10,10%

mitjà-baix 23,50% 14,80% 23,80% 23,20%

mitjà-alt 31,90% 42,60% 42,90% 40,60%

ALT 30,50% 39,30% 17,50% 26,10%

2.3. Competència lingüística del professorat

El  professorat  té  els  nivells  de  català  i  castellà  exigits  per  exercir  la  tasca  docent.
Respecte al  nivell  de les llengües estrangeres (  en concret,  l'anglès)  és molt  divers  i
alguns professors es preparen per l' Escola Oficial d'Idiomes.
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3.- OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES

El centre imparteix  les llengües catalanes i castellanes; com a llengües estrangeres 
l'anglès com a primera llengua i el francès com a segona.

Així mateix, els alumnes poden introduir-se en l'aprenentatge de la llengua xinesa a l'ESO 
i l'alemany quan l'alumnat de cicles formatius accedeix al Pla de mobilitat amb Osnabrük.

4.- OBJECTIUS EN RELACIÓ A L'APRENENTATGE I L'ÚS DE
LES LLENGÜES

4.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge

4.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant,
és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre.
La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i
és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.

-  El Centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en tots els àmbits de
convivència  i  de  comunicació  quotidiana  i  n’impulsa  actuacions  d’ús  entre  tota  la
comunitat educativa.

4.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

- Es treballa habitualment la llengua oral en totes les etapes educatives i es treballen les
diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació ...),
sobretot a l’àrea de llengua catalana. Hi ha una consideració específica de la variant del
català de la zona i es treballen els diversos registres de la llengua.

- Quant a la llengua escrita, no hi ha un plantejament global que planifiqui l’ensenyament
de l’expressió escrita tenint en compte que és un procés complex; però el Centre disposa
d’un document consensuat «Criteris generals de presentació, correcció i expressió» ja que
l’ensenyament de la llengua escrita no és únicament responsabilitat del professorat de
llengua sinó de tots. No s’aprofiten prou les situacions comunicatives que parteixen de les
àrees per planificar les activitats de llengua escrita. 
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-  S’utilitzen la llengua oral i  la llengua escrita com a suport  per analitzar,  reflexionar i
millorar l’aprenentatge lingüístic. Es planifiquen activitats en què la relació de la llengua
oral i la llengua escrita és inherent: lectura expressiva, teatre...

- A més del professorat del Departament de llengua catalana i literatura, la resta  també  té
la responsabilitat que l’alumnat assoleixi  el  nivell  adequat d’expressió i  comprensió en
català.

- El Centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius.
Aquests documents s’han elaborat participativament i la majoria del professorat els aplica.
Les  programacions  i  els  criteris  d’avaluació  es  revisen  conjuntament.  Es  disposa  de
protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant,
quan hi ha un canvi de curs i quan hi  ha un canvi d’etapa. Hi ha coordinació amb els
centres  de  Primària.  Les  reunions  de  coordinació  de  nivell  estan  planificades  d’una
manera sistemàtica.

4.1.3. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament de la llengua vehicular

- Amb la migració, el percentatge d’alumnat que arriba a l’institut sense conèixer la llengua
vehicular és molt important.

- Existeix un pla d’acollida on es recullen i se sistematitzen la major part de les actuacions
i  les mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar  la incorporació
d’alumnat nouvingut. 

- Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua el centre disposa  d’Aula d’acollida, i
s’està  treballant  perquè,  un  cop  l’alumnat  nouvingut  s’incorpori  a  l’aula  ordinària,  el
professorat apliqui estratègies per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees. 

- S’han establert criteris sobre quin ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel
que  fa  a  la  seqüència  d’aprenentatge,  que  s’apliquen  en  funció  de  les  possibilitats
organitzatives.

- Es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el
que en desconeix només una (com és el cas de l’alumnat sud-americà de parla hispana)
com  un  dels  criteris  que  ha  de  guiar  l’organització  del  currículum  personalitzat  de
l’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i castellana per
facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la
incorporació de l’alumnat nouvingut.

4.1.4.  Atenció a la diversitat

-  El  centre  ha  consolidat  els  mecanismes  organitzatius,  curriculars  i  pedagògics  per
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atendre la diversitat de l’alumnat, també en temes lingüístics. Dins d’aquests mecanismes,
es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu
propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells.

- Existeixen espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del
centre  (direcció,  coordinador  LIC,  caps  d'estudis,  coordinador  pedagògic,  cap  de
departaments,reunions  de  departament,  reunions  de  comissió  d'aula  acollida,
coordinadors  ESO/Btx/cicles,  reunions  de  tutors,  professorat,reunions  d’atenció  a  la
diversitat,  reunions d’equip docent dels diferents nivells, claustres).

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

El centre té estratègies ben definides per potenciar l’ús del català i hi esmerça recursos
(adquisició  de  material  curricular/didàctic  en  català,  activitats  extraescolars  en  català,
programari informàtic en català...); de fet, la llengua catalana és la llengua vehicular no
només a l’aula sinó també, majoritàriament, fora d’aquesta.

4.1.6. Avaluació del coneixement de la llengua

- S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge que, en part,
ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge.

-  Els  departaments  de  les  diferents  llengües  curriculars  tenen  establerts  criteris
d’avaluació consensuats sobre els elements que s’han de tenir en compte a l’hora de
valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua.

-  S’avaluen  les  competències  relacionades  amb  la  dimensió  comunicativa  i  amb  la
dimensió literària.

- Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés
d’ensenyament-aprenentatge.

- Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir l’organització del
currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat.

4.1.7. Materials didàctics

S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i de lectura,  per
a l’adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat  de necessitats
d’aprenentatge  i  per  als  materials  que  es  consideren  complementaris  (diccionaris,
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recursos audiovisuals...)

4.2. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

4.2.1. Informació multimèdia

- El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del programari
i dels suports digitals que produeix basat en la priorització de la llengua vehicular i, en
conseqüència, ha adaptat plenament les eines digitals amb què treballa.

- Segons el que estableix la normativa de curs, el centre utilitza programari en català per
complir  allò  que  estableix  l’article  20  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política
lingüística. 

4.2.2. Usos lingüístic

-   La complexa situació lingüística del  nostre entorn fa  que el  professorat  de llengua
treballi els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua catalana la llengua d’ús
habitual. La resta de professorat hi col·labora des de les diferents àrees.

-  Per això el currículum presenta: la dimensió comunicativa, que inclou parlar i conversar;
escoltar i comprendre; llegir i comprendre; escriure; i els coneixements del funcionament
de  la  llengua  i  el  seu  aprenentatge;  la  dimensió  literària;  i  la  dimensió  plurilingüe  i
intercultural.

4.2.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum

La diversitat lingüística present a les aules del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per
fer activitats relacionades amb el currículum (cartells, exposicions, lectura en veu alta d’un
mateix text literari en diferents llengües...). 

4.2.4. Català i llengües d’origen

Al centre es té en compte la relació entre l’aprenentatge del català i el reconeixement i
valoració de la llengua d’origen de l’alumnat.
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4.3. La llengua castellana

4.3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana

-  Es  té  en  compte  la  realitat  sociolingüística  de  l’alumnat  i  es  busquen els  materials
adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada alumne. 
- Es treballa perquè hi hagi una continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en
català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el
mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana.

- Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i  es treballen les diverses
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...).   Hi ha
una  consideració  de  les  variants  de  la  llengua  castellana  i  es  treballen  els  diversos
registres de la llengua.

-  Amb  l’objectiu  d’aconseguir  formar  lectors  i  escriptors  competents  al  final  de
l’ensenyament obligatori, se segueix l’enfocament metodològic que dona el currículum i es
planifiquen  activitats  de  lectura  i  escriptura  que  tenen  en  compte  les  necessitats
comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. 

- El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la
llengua castellana: com a mitjà d’accés a material divers,per atendre els diferents estils i
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat,per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el
desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació; i per a la difusió dels
resultats de les tasques d’aprenentatge.

- Quant a l’alumnat nouvingut, en una primera fase s’assegura un nivell bàsic de llengua
catalana. Posteriorment, una part de l’acollida lingüística es fa en llengua castellana. Es
procura coordinar el procés d’aprenentatge/coneixement de les dues llengües i es té en
compte el context sociolingüístic.

4.4. Altres llengües estrangeres

4.4.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa

- L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per
tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en
un entorn plurilingüe i pluricultural.
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- El centre possibilita l’opció d’una segona llengua estrangera, el francès, com a matèria
optativa, amb garantia de continuïtat al llarg de l’Educació Secundària Obligatòria i del
Batxillerat. La distribució d’hores varia en funció dels cursos.

- També, ofereix la possibilitat d’iniciar-se en l’aprenentage de la llengua xinesa.

- El centre estableix criteris perquè la distribució del currículum al llarg de l’etapa sigui
coherent i progressiva. Es prenen mesures per assegurar la creació de contextos d’ús de
la llengua.

- S’ofereixen oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula
(teatre,  cinema,  comunicació  a  través  de  la  xarxa  amb  alumnat  d’altres  països,
intercanvis...) i espais d’interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta
als diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

-  El  centre  vetlla  perquè  l’enfocament  emprat  en  l’aprenentatge  i  ús  de  les  llengües
estrangeres  inclogui  oportunitats  perquè  l’alumnat  adquireixi  habilitats  lingüístiques,
contribueixi  en  el  desenvolupament  cognitiu  de  l’alumnat  i  l’ajudi  a  esdevenir
progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a treballar en col·laboració,
tot respectant la diferència.

-  S’estableixen uns criteris  de coherència i  continuïtat  metodològica per  a  la  tria  dels
materials didàctics i es vetlla per donar oportunitats a l’alumnat per a l’accés a recursos
addicionals variats que afavoreixen l’atenció a la diversitat. Periòdicament es revisen els
llibres de text i  els materials didàctics que es faran servir  el  curs següent segons les
necessitats de l’alumnat. 

- En general, el professorat ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet
atendre la diversitat de l’alumnat i n’explora, més aviat individualment, noves possibilitats.

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

-  El  centre  decideix  que l’aula  de llengua estrangera  sigui  un  espai  d’immersió  en  la
llengua  d’aprenentatge  entenent  que  aquest  espai  és  la  millor  garantia  per  oferir
oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua d’aprenentatge. Per tant, el professorat
utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals i  informals) amb els
alumnes vetllant per establir un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat
per anar utilitzant-la progressivament.

-  Es preveu l’ús de la  llengua estrangera,  per  a  la  projecció  dels  resultats  del  treball
curricular,  fora  de  l’aula  d’aprenentatge  mitjançant  l’ús  de  suports  comunicatius  com
poden ser les revistes; amb activitats artístiques com el teatre i l’elaboració de murals...;
amb els contactes amb altres centres internacionals, amb sortides o estades lingüístiques
i també, amb la comunicació o treball a través de la xarxa, intercanvis...
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4.4.3. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

En  els  darrers  cursos,  el  centre  ha  planificat  la  impartició  de  blocs  de  continguts
curriculars d’ àrees no lingüístiques en la primera llengua estrangera, on el professorat
encarregat  de  l’experiència  tenia  la  competència  lingüística  necessària  i  la  formació
metodològica de l’àrea.

Donat  que  el  centre  té  una  llarga  trajectòria  en  projectes  experimentals  en  llengües
estrangeres en metodologia AICLE, es vol fer un pas endavant i apostar per una escola on
el plurilingüisme sigui visible.

4.4.4. Projectes i programes plurilingües

El centre ha participat  i  sol·licita tornar a participar en projectes plurilingües, com per
exemple, Comenius, Proyectos Comunes, Rutas Literarias...i com en el curs 2015-16, en
el GEP.

En els cursos 2011-12 i 2012-13, el centre va disposar d'un auxiliar de conversa per tal de
potenciar l’expressió oral i hi ha insistit diverses vegades.

Des del centre també es proposen sortides i activitats lingüístiques a diferents nivells.

A més,s’ha posat en marxa i alhora consolidant l’experiència de l’aprenentatge del xinès a
l' ESO. 

Actualment (curs 17-20), l’Institut participa en:

-  el  Programa experimental  de  suport  a  la  certificació  dels  coneixements  de llengües
estrangeres que continuarà aquest curs 2018-19 .
–  en el K1
-  el  Programa  de  mobilitat  formativa  i  cooperació  europea  i  internacional  en  els
Ensenyaments Professionals.

4.4.5. Llengües complementàries procedents de la nova migració

– De moment no es té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari
extraescolar, però el centre en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la dimensió
plurilingüe i intercultural del currículum, ja que s’entén que, a partir de la valoració
d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i cultura catalanes i es potencien
les actituds cap a persones que les parlen, les quals, a la seva vegada, també se
senten reconegudes.
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5.-  ASPECTES  D'ORGANITZACIÓ,  DE  GESTIÓ  I  DE
METODOLOGIA 

5.1. Organització dels usos lingüístics

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística l’escola ha de fer del català la seva
llengua de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part
d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però
tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a
la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. Per
això:

- El centre esdevé un referent d’ús de la llengua catalana: segueix un criteri  lingüístic
favorable a l’ús del català també en els rètols, els cartells i la decoració general.

- Els documents del centre (PEC, NOFC, PGA) es revisen i actualitzen amb regularitat i es
fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades de les
revisions.

-  En  tots  els  documents  del  centre  es  tenen  en  compte  els  criteris  d’utilització  d’un
llenguatge no sexista ni androcèntric.

- El centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten
les famílies (oferint-ne un format bilingüe).  Es tenen en compte, quan és possible, les
llengües  de  la  nova  migració  mitjançant  uns  documents  ja  prèviament  traduïts  (ex:
Miniguia de l’INS Guissona).

Aquesta Miniguia de l'INS Guissona és un dels projectes didàctics de l'Aula d'Acollida i el
primer element d'interculturalitat i de cohesió en la primera presa de contacte.
-  Els professionals del centre s’adreçaran habitualment en català a les famílies de tot
l’alumnat.

- Els adults responsables dels serveis d’educació no formal al centre (cafeteria escolar)
s’adrecen sempre en català a l’alumnat.

-  Les  persones  responsables  de  les  activitats  extraescolars  coneixen  i  fan  seves  les
orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament
de la diversitat lingüística.

- El centre vetlla perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el
català, i es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica.
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-  El  centre  participa  en  el  Pla  Educatiu  d’Entorn  de  Guissona  per  tal  de  garantir  la
continuïtat  i  la  coherència  educativa  en  temes  com  l’ús  de  la  llengua  catalana,  la
interculturalitat i la cohesió social. Una de les activitats que cal esmentar és la participació
en el concurs «Contrastos».

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu

-  El  centre  realitza  activitats  específiques  sobre  diversitat  lingüística,  interculturalitat  i
resolució de conflictes, que es treballen a la tutoria, en algunes assignatures, amb les
famílies i en les activitats extraescolars.

- S’han articulat mesures de traducció de documents o d’informacions en el moment de
l’acollida de les famílies nouvingudes.

-L’Aula d’acollida també és un espai generador de coneixements lingüístics per a la resta
del centre educatiu.

5.3. Alumnat nouvingut

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza el català per fer-ne possible la integració. Es garanteix
una  atenció  individualitzada  intensiva  per  aprendre  aquesta  llengua,  i  es  fa  amb  un
enfocament  comunicatiu  i  amb  la  metodologia  adequada.  S’avaluen  regularment  els
resultats i se’n fa un seguiment acurat.

5.4. Organització de la programació curricular

- Des de les àrees de llengües, cada departament estructura la programació curricular per
tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre.

- S’han fet diverses reflexions sobre el tractament de les llengües i el tractament de les
estructures lingüístiques comunes que se’n deriven (per evitar repetició de continguts,
l’anticipació d’aprenentatge...), amb la intenció de millorar-ne la didàctica.

-   El  centre  ha  participat  i  participa  en  projectes  d’innovació  pel  que  fa  referència  a
l’aprenentatge/ensenyament  de  les  llengües,  com  poden  ser  Comenius,  Proyectos
comunes,  GEP,  K1,  Programa  de  mobilitat,  Programa  experimental  de  suport  de
certificació...
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5.5. Organització dels recursos humans

El  centre  determina  les  necessitats  de  formació  i  té  en  perspectiva  projectes  en  les
diferents àrees curriculars com el treball per projectes, el crèdit de síntesi, el Projecte de
Recerca a l'ESO ,les sortides o intercanvis lingúístics i  les matèries optatives .

5.6. Biblioteca escolar

- El centre té una biblioteca amb un volum de documents important (uns 8300)  per donar
resposta a les necessitats d’informació, de consulta i d'oci de la seva comunitat educativa.

- Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, però també s’ha tingut en
compte  d’incorporar  documents  escrits  en  les  altres  llengües  del  currículum  i  en  les
llengües de la nova migració.

- Durant tres cursos (des del 2007 al 2010) la biblioteca del centre ha desenvolupat el
Projecte d’innovació educativa Biblioteca Escolar “Puntedu”, amb l’objectiu de difondre,
potenciar i fomentar el plaer de la lectura entre el nostre alumnat.

- Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés i ús a la informació, el centre té
una planificació que es revisa anualment.

-  Des  de  les  diferents  àrees  es  planifiquen  activitats  que  treballen  la  competència
informativa  de  forma  integrada  en  les  activitats  del  currículum;  les  activitats  estan
dissenyades  per  afavorir  l’adquisició  d’habilitats  i  destreses  que  permetin  a  l’alumnat
transformar la informació en coneixement personal. La llengua vehicular d’aprenentatge
és el català, però també es té cura d’introduir activitats que fomentin l’ús i el coneixement
de les altres llengües curriculars i, quan s’escaigui, de les llengües de la nova migració.

- S'ha elaborat el Pla de lectura de centre (PLEC), recollint les activitats de dinamització
de la lectura que es fan a les aules, als departaments i a la biblioteca, a través de les
matèries comunes i optatives.i el curs 19-20 s'ha implantat.

5.7. Xarxes de comunitats virtuals

Es potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen tant el
professorat  (per  intercanviar  experiències,  formació,  recursos...)  com  l’alumnat  (per
treballar aspectes relacionats amb el currículum i, sobretot, per a l’ús i coneixement de les
diverses llengües presents al centre).
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5.8. Intercanvis i mobilitat

- En la programació de cada matèria se solen preparar diverses sortides acadèmiques,
que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctic.

-  Es  participa  en  projectes  d’intercanvis  per  millorar  la  competència  comunicativa  de
l’alumnat. Aquests intercanvis també poden ser epistolars o telemàtics.

5.9. Dimensió internacional del centre educatiu

El  centre  ha  participat  en  projectes  europeus  o  internacionals,  concórre  en  les
convocatòries  sempre  que  compleixi  els  requisits  i  sol·licita  constantment  la  seva
participació  en  aquests  ja  que  l’entorn  i  les  seves  característiques  fan  necessari:  la
promoció d’accions d’intercanvi entre el professorat, l’alumnat i els centres; la intervenció
d'auxiliars de conversa i la inscripció en exàmens o proves oficials de llengua estrangera a
través  del  Programa  experimental  de  suport  a  la  certificació  dels  coneixements  en
llengües estrangeres, el pla de mobilitat per a l'alumnat de cicles formatius i altres.

5.10. Ús de les TIC en l’aprenentatge de les llengües

Totes  les  àrees  curriculars  vetllaran  per  l'aprenentatge  i  desenvolupament  de  la
competència lingüística i audivisual ja que és bàsica.
Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals
i per tant, cal vetllar perquè l'ús d'aquests eines contribueixi al desenvolupament de la
llengua catalana i castellana en concret i  de la resta de llengües que s'imparteixen al
centre.
Per això, l'Institut Guissona procura adaptar i actualitzar les eines digitals amb què treballa
i ha dotat les aules amb equipaments multimèdia.

L'institut  Guissona  assegura  la  presència  dels  recursos  TIC  TAC  i  audiovisuals  en
l'aprenentatge  de  les  llengües  estrangeres  per  poder  atendre  els  diferents  ritmes
d'aprenentatge de l'alumnat.

L'ús de mitjans digitals permet l'aprenentatge lingüístic però també, transmetre informació,
desenvolupar habilitats, potenciar actituds, l'autonomia...i suposa un repte de futur.

Així  mateix,  és  important  que  convisquin  les  noves  tecnologies  i  la  necessitat  que
l'alumnat continuï escrivint i llegint en mitjans tradicionals.

Un altre mitjà que s'utilitza per a l'aprenentatge és EVEA (Entorn virtual d'Ensenyament i
aprenentatge) que compta amb el MOODLE.
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5.11. Projecció externa del centre

-  El  centre té una pàgina web que ofereix la possibilitat  de comunicar-se amb tota la
comunitat  educativa ja que és un mitjà d'informació per a l'alumnat i  famílies. S’hi  pot
trobar  informació  relativa  als  estudis  que  es  fan  al  centre,   programació  de  sortides,
participació en projectes... La pàgina web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi
escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars.

- Sovint s’organitzen, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats, exposicions
sobre temàtica relacionada amb el món de l’educació, que permeten la participació de tota
la comunitat educativa.  Es prioritza que siguin en llengua catalana.

-  Actualment les comunicacions internes i externes del centre a través de la intranet són
majoritàriament en català però també n'hi ha en les llengües curriculars.

En els propers anys caldrà aprofundir en aquestes i altres qüestions descrites en aquest
Pla  Lingüístic  de  Centre  i  adequar-lo  a  les  necessitats  del  currículum i  de  les  noves
situacions multilingúístiques que sorgeixin.

6.- RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

Un dels recursos i suports primordials és l'aula d'acollida, com ja s'ha dit, perquè integra i
cohesiona els alumnes amb l'aprenentatge de la llengua; i és un moment d'acollida i un
espai de contacte que ofereix als alumnes.
Un  altre  ha  estat  l'auxiliar  de  conversa  quan  n'hem  disposat   i  els  projectes  GEP,
ERASMUS etc  que han permès incentivar  els  alumnes i  inicidir  en la  importància  de
l'aprenentatge de les llengües.
A més del K1  i del Programa experimental de suport  a la cetificació dels coneixements
de llengües estrangeres a ESO i batxillerat, també s'incentiva el pla de mobilitat  per als
alumnes de cicles.
Com accions complementàries , es realitza una xerrada en anglès a l'ESO i  teatre al
mateix centre a més de les sortides lingüístiques que es programen.
També, es programen sessions de cinema, de teatre en català, el visionat de pel·lícules o
reportatges  en  altres  llengües  i  subtitulat  (si  convé)  a  l'aula,  a  través  del  projecte
Aprenentage i Servei , els alumnes fan activitats de lectura a les escoles...

A més comptem amb el Pla de Lectura (PLEC) que inclou la lectura de llibres en totes les
llengües curriculars i de totes les temàtiques, durant una estona de l'horari lectiu.

7.- COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L'ENTORN
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La llengua catalana és la llengua vehicular i de referència de l’institut i per tant, totes les
comunicacions i reunions adreçades a totes les famílies del centre es redacten en català.
Sempre que qualsevol família del centre ho requereix, a nivell individual, se li facilita la
documentació,  explicació  i  aclariment  en  castellà,  anglès  o  francès  segons  la  seva
procedència.  Si  és  en  català  o  castellà  qualsevol  professorat  la  pot  atendre;  si  la
comunicació és en una altra llengua es busca el professorat més idoni. 
La informació bàsica de la web del nostre institut està en català, tot i que hi pot haver
articles en castellà i altres llengües curriculars o no.

En les activitats extraescolars s'empra el català majoritàriament i/o el castellà. 
S'intenta fer difusió de les altres llengües que parla l' alumnat a través d'activitats puntuals
que s'exposen al centre. La celebració internacional de les llengües maternes ens permet
animar  l'alumnat  i  el  professorat  a  fer  la  seva  aportació  com pot  ser:  escriure  frases
curtes, embarbussaments, frases de llibres que els hagi agradat....

8.-  LA  FORMACIÓ  I  L'ACREDITACIÓ  LINGÜÍSTICA  DEL
PROFESSORAT

Entenem la formació del professorat com a peça clau per a la millora de la tasca docent i
l’enriquiment  tant  personal  com del  nostre  alumnat.  Per  aquesta  raó  participem en:  -
Formació de “Programar i avaluar per competències” i en  - Impuls a la lectura amb el Pla
de lectura, que és una de les singularitats del nostre projecte de centre que pretén adquirir
un major  grau de comprensió lectora,  crear  (o  mantenir)  l’hàbit  de llegir  donant-hi  un
temps i un espai, oferir la lectura com una activitat gratificant, llimar diferències familiars,
establir moments de silenci i proporcionar més recursos expressius i un vocabulari més
ric. 
Per això, també hem participat en projectes con el GEP i participem en totes aquelles
convocatòries que ens és possible perquè creiem que enriqueix la competència lingüística
de l'alumnat.
I  fem difusió de la informació de les convocatòries públiques i privades per tal  que el
professorat  augmenti  la  seva  formació  en  llengües  estrangeres  i  d'altres  cursos  de
formació que inicideixin en la competència lingúística. 

Document
Projecte Educatiu de Centre

Identificació
PEC_18-19

Versió
03

Pàgina
20 de 21

La versió vigent d’aquest document es troba en el sistema informàtic accessible a http://www.iesguissona.cat



lGeneralitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Guissona

9.- CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE

OBJECTIUS:

- Revisió dels criteris per treballar la llengua (sobretot la comprensió i l’expressió escrita)
des de les diferents àrees, tot aprofitant les situacions comunicatives que es generen a les
aules.

- Creació de la Comissió del Pla de Lectura  per fer un seguiment i valoració del Projecte
de lectura.

ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ:

1r trimestre:

- Convocar  una reunió amb els caps de departament per :
• revisar el document comú de “Criteris de correcció i expressió escrita a l'ESO”.

2n i 3r trimestres

- Valoració del Pla de lectura

RESPONSABLES:

- Equip directiu.
- Coordinador LIC.
- Caps de departament

10.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El projecte lingüístic estarà a disposició de la comunitat educativa i l’entorn a través de la pàgina
web  del centre i forma part del PEC.
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