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0. Introducció 

 

0.1.Presentació del document 

 

El projecte lingüístic té com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el 

període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística plena en català i castellà, a més d’una 

competència suficient en anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 

l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Al mateix temps, també es fixa  com a objectiu que els alumnes 

que així ho desitgin puguin aprendre una segona llengua estrangera (francès o alemany) al llarg de l’ESO i 

també al Batxillerat. 

 

 

1. Context sociolingüístic 

 

1.1.Entorn 

L’Institut Infanta Isabel d’Aragó comença a funcionar l’any 1962 per acollir i formar la població adolescent 

del barri de la Verneda, avui dins el districte barceloní de Sant Martí de Provençals. En els seus inicis va ser 

un institut exclusivament femení, situat al costat de l’Institut Joan d’Àustria, que era exclusivament masculí. 

Posteriorment, i amb la Llei d’Educació de 1970, es va convertir en un institut mixt.  

 

La procedència social dels alumnes de l’Infanta ha estat majoritàriament de classe treballadora, com ho és 

en general la població de Sant Martí, amb un índex molt gran de fills i nets d’immigrants d’altres zones 

d’Espanya i, per tant, amb el castellà com a llengua materna. A l’inici del segle XXI s’hi han afegit diverses 

onades migratòries d’origen sud-americà i asiàtic. 

 

1.2.Alumnat 

Actualment, i en virtut de l’aplicació de Lleis de normalització lingüística a partir de 1983, la majoria 

d’alumnes han estat escolaritzats en català des de la primària i per tant, el coneixement de la llengua 

catalana hauria de considerar-se assolit. No obstant això, es detecten deficiències en l’expressió escrita i 

oral, atribuïbles al fet que el castellà continua sent la llengua predominant en l’àmbit familiar, amb els amics, 

a les hores de pati, en l’accés a les xarxes i fins i tot en la relació amb el professorat fora de l’aula. Així 

doncs, la bilingüització és en algun sector només passiva. 

 

La situació de l’alumnat de l’Infanta en el curs 2017/18 és la següent: 

 

Nacionalitat/ 

Llengua familiar 

Espanyola/  

Català i/o castellà 

No espanyola/ 

Llengua 

romànica 

No espanyola/ 

Llengua no 

romànica 

Sumes 

 

ESO 

 

442 

 

37 

 

26 

 

505 

 

Batxillerat 

 

225 

 

20 

 

 7 

 

252 

 

Sumes/Percentatges 

 

667 (88,1 %) 

 

57 (7,55 %) 

 

33 (4,35 %) 

 

757 (100 %) 

 

En comparació a les dades de 2007, recollides a l’anterior versió d’aquest PLC, hi destaca que els alumnes 

d’altres llengües només arribava al 0,1% (ara al 4,35 %). En aquest grup d’alumnat de nacionalitats no 

romàniques hi destaquen per nombre els xinesos (8) i els georgians (5). 
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Els alumnes parlen en català a les reunions (delegats, tutoria, ...) i a les activitats orals de tipus acadèmic, i 

només quan se’ls demana que així ho facin. Espontàniament una majoria utilitza el castellà. 

 

S’observa que de manera majoritària l’alumnat no utilitza per pròpia iniciativa la llengua catalana per 

relacionar-se de forma espontània amb els companys i amics de classe, ni amb el professorat. 

 

El nostre alumnat prové sobretot de les escoles de primària adscrites, que són les següents: 

 

CEIP Brasil 

CEIP Catalònia 

CEIP La Caixa 

CEIP La Palmera 

CEIP Poblenou 

CEIP Porxos 

CEIP Bac de Roda 

 

2. Tractament de les llengües del centre 

 

2.1.La llengua catalana, llengua vehicular d'aprenentatge i de convivència 

  

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 

Els testimonis indirectes però fefaents de l’ús del català com a vehicle de comunicació d’un grup humà 

diferenciat dels seus veïns daten dels segle IX. Els textos escrits immediatament posteriors i l’aparició del 

gentilici el 1115 proven la continuïtat viva fins avui d’aquesta llengua en les diverses funcions socials. El 

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

modalitats educatius des de la publicació de la Llei de Normalització Lingüística de 1983, actualitzada per la 

Llei 1/1998 de Política Lingüística, que desenvolupava el marc jurídic determinat per la Constitució 

Espanyola del 1978 i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1979 a l’article 6. 

Així, en aquest centre s’utilitza normalment el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació 

secundària obligatòria i del batxillerat, segons el marc definit per la Llei d’Educació de Catalunya, decret 

143/2007 de 26 de juny, que regula l’ordenació dels ensenyaments a l’ESO. Aquest decret diu que “la 

llengua catalana és l’eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, l’objectiu fonamental del qual és 

aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, 

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

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

educatiu.” 

 

A efectes de completar la informació sobre el marc legal actual, la Llei 12/2009 d’Educació també estableix 

en el seu article 10 que 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 les 

llengües.  

 

2.1.2. El català, eina de convivència 

L’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 

llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar 

l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

Després de més de trenta anys d’aplicació, es pot garantir que cap nen o nena a Catalunya acaba la seva 

escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i, per tant, amb capacitats 
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suficients per expressar-se correctament en qualsevol. Dit d’una altra manera: la llengua no és un problema, 

sinó que ha estat i és un element vehiculador de la cohesió social en aquest territori.  

L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat 

educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del 

professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió 

lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el 

qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com 

a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües (Consell d’Europa, 2001). A aquests drets 

lingüístics, a més, els va donar suport la Unesco en assumir la Declaració Universal dels Drets Lingüístics 

de Barcelona del 1996. 

Al centre hi ha la consciència de la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i per aquest 

motiu n’impulsa actuacions variades d’ús entre la comunitat educativa, ja que s’ha detectat que sovint no és 

la llengua utilitzada en les situacions de relació informal. Així, la voluntat del centre és que la llengua 

catalana no esdevingui una llengua exclusivament d’aprenentatge i de relacions formals, sinó una eina viva 

de convivència i tolerància, tant en l’aspecte oral com en l’escrit. 

 

L'educació intercultural i plurilingüista és una resposta pedagògica del centre a l'exigència de preparar la 

ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la 

igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones en un marc de valors compartit. L'educació 

intercultural i plurilingüe promou espais d'inclusió basats en la igualtat i la necessitat d’uns valors comuns en 

una mateixa comunitat. També promou l'ús de la llengua catalana com a eix vertebrador d'aquest projecte 

educatiu plurilingüe, en el marc del respecte a la diversitat lingüística i cultural, com un element de cohesió i 

d’igualtat d'oportunitats futures per a tot l’alumnat. L’institut Infanta Isabel d’Aragó no renuncia a la capacitat 

que té un ensenyament públic i de qualitat per ser utilitzat com a ascensor social. 

2.1.3. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.1.3.1.Llengua oral 

 

Està clar que cal un bon domini de l’expressió oral per tal d’estar preparats per entendre i exposar de forma 

raonada i coherent els missatges comunicatius i les opinions. Això implica aprendre a escoltar, a dialogar, a 

raonar i a respectar els torns de paraules i les intervencions dels diversos interlocutors. Es prioritza 

l’aprenentatge i l’ús dels diversos registres de la llengua oral, tot i que s’incideix de manera específica en la 

varietat estàndard, sense oblidar els trets propis del registre col·loquial dins el dialecte central. 

 

Així, l’objectiu final és que l’alumnat –i també el professorat, si molt convé–  aconsegueixi la competència 

comunicativa i tingui un bon coneixement de la variant estàndard del català de la zona i, a partir d’aquest 

grau alt de seguretat, l’utilitzi fluidament en tots els diversos àmbits i registres. 

 

Dins les activitats d’estímul d’ús de la llengua parlada, aquests dos darrers cursos (2015/16, 2016/17) s’ha 

ofert des dels departaments de Català i Castellà una matèria optativa de Dramatització i teatre a 1r i 2n 

d’ESO vinculada, a més, a un horari extraescolar cada dimecres. Així mateix, s’han aprovat canvis decisius 

en els Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO que incorporen, a partir del curs 2016/17 una exposició oral 

final com a part determinant dels indicadors avaluatius de l’activitat. També a 4t d’ESO, des del curs 

2013/14, l’exposició oral en català forma part de l’avaluació del projecte de recerca. En aquesta mateixa 

direcció d’estímul de la fluïdesa verbal, s’ha incorporat als requisits d’exposició dels Treballs de Recerca de 

Batxillerat l’explicitació de la necessitat de l’ús del català en tots els casos -excepte en els casos de 

tutorització per part dels departaments de Castellà o alguna llengua estrangera, i en els d’exempció 

justificada documentalment. Finalment, des del curs 2015/16 l’Infanta Isabel d’Aragó també participa amb 

regularitat en el Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta. 
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2.1.3.2.Llengua escrita 

El català, com a llengua vehicular del centre, ha de ser la llengua que es fa servir en l’escriptura de 

qualssevol tipus de documents, tant a dins com a fora de l'aula. Cal vetllar (el professorat de forma particular 

i l'equip docent de forma general) per tal que la llengua en què s'escriuen els exàmens i els treballs de 

classe sigui el català, a excepció també, com és obvi, de les matèries de Castellà i Llengües estrangeres. 

Aquest punt afecta també tots els documents i comunicats emesos des del centre educatiu, tal i com 

s’estableix justificadament en el punt 2.1.1.1.d’aquest mateix document. 

 

El centre impulsarà les estratègies de promoció de la lectura i el respecte al silenci compartit, sempre que el 

marc horari i la disponibilitat de plantilla ho permeti, a través de plans específics d’impuls (fins al curs 

2015/16 a la matèria d’Àgora a l’ESO, per exemple) que augmentin la competència lectora i el 

desenvolupament de l’hàbit lector en l’alumnat, per tal d’obtenir, com a objectiu final, la millora del seu èxit 

escolar. En aquest sentit, des de totes les matèries s’ha de dedicar temps a la lectura i comprensió com a 

factor bàsic per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius 

educatius de l’etapa secundària.  

 

Fins al curs 2014/15 i durant vuit anys s’havia estimulat l’expressió escrita transversal de l’alumnat de 2n 

cicle de l’ESO a través de l’activitat Digues-m’ho, que significava la dedicació de, com a mínim, una hora 

anual per cada matèria a escriure textos de tipologia variada i interdisciplinària. 

 

Dins les activitats d’estímul d’ús de la llengua escrita, aquests dos darrers cursos (2016/17, 2017/18) es 

publica la revista digital Post, a partir de les col·laboracions d’un equip de redacció format per alumnes del 

segon cicle d’ESO. En aquest curs aquesta publicació s’ha ampliat amb l’establiment d’una matèria optativa 

de periodisme a 3r d’ESO. També en aquests dos darrers cursos un equip d’alumnes de 2n i 3r d’ESO han 

participat a Ficcions: l’aventura de crear històries, i s’ha incrementat la participació al concurs literari de Sant 

Jordi. Finalment, l’Infanta Isabel d’Aragó ha aconseguit de manera continuada diversos premis als Jocs 

Florals de Sant Martí. 

 

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

L’Aula d’Acollida (AA) és un espai d’aprenentatge lingüístic; la integren tots els alumnes d’incorporació 

tardana al nostre sistema educatiu que desconeixen la llengua oficial.  

El centre compta amb la  figura del Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social, el qual 

assessora, elabora i coordina l’elaboració del Projecte Lingüístic, i supervisa les actuacions dutes a terme 

des de l’aula d’acollida. 

L’alumnat nouvingut al centre assisteix, a les hores de català, i durant els dos primers cursos, a l’Aula 

d’Acollida, on se li fa una immersió en llengua catalana. Des del Departament de Català s’interacciona amb 

l’AA . Un cop l’alumne s’incorpora a l’aula ordinària, es tenen en compte les seves especificitats i si cal, se li 

fa una adaptació de la matèria. A la pràctica, hi ha alumnes que en surten abans del compliment d’aquest 

termini, ja que arriben a assolir uns coneixements lingüístics que els permeten seguir una classe i poder 

passar les proves avaluadores. 

Per altra banda, el tutor de l'aula d'acollida porta un seguiment exhaustiu de l'alumnat nouvingut, per tal 

d'afavorir la seva immersió lingüística. Per això, aquest professional es coordina amb la resta de tutors i 

participa activament en la presa de decisions.  

Aquests últims anys l’increment d’alumnat nouvingut ha estat notable. Fins aquest curs la dotació per l’AA 

ha estat de mitja jornada, i l’atenció a l’alumnat ha resultat insuficient per la quantitat d’alumnes. Aquest curs 
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2017/18 tenim una dotació docent sencera per a l’aula, i tot l’alumnat escolaritzat amb menys de 24 mesos 

serà més ben atès. 

 

2.2. La llengua castellana 

 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 

La llengua castellana és, conjuntament amb el català, llengua cooficial a Catalunya. El perfil d’alumnat de 

l’Institut Infanta Isabel d’Aragó participa d’una realitat social que fa servir el castellà com a llengua de 

comunicació principal en un tant per cent força elevat; en conseqüència, l’alumnat n’és coneixedor i usuari 

habitual. 

 

2.2.1.1.  Introducció de la llengua castellana 

 

L’aprenentatge del castellà ha de permetre que l’alumnat de l'ESO assoleixi un nivell competencial i de 

maduresa comunicativa suficient per relacionar-se en diferents situacions de la realitat social i cultural del 

seu entorn. 

 

Respecte al Batxillerat, l’alumnat ha de comprendre, participar i elaborar, des de contextos, situacions i  

realitats concretes, els diferents nivells i registres comunicatius de la societat, de tal manera que estigui al 

seu abast la riquesa de la llengua. 

 

2.2.1.2.  Llengua oral 

 

A l’etapa de l’ESO, el professorat  té com a intenció principal incorporar activitats orals de caire individual 

(exposicions orals, intervencions en converses, lectures, recitacions, etc.) i també grupals a tots els nivells 

per tal de fomentar l’expressió i la comunicació oral des d’un punt de vista social, cultural i educatiu, a més 

de formar part del procés avaluador natural a tot aprenentatge de la llengua. 

 

A l’etapa del Batxillerat, el coneixement oral de la llengua castellana ha d’ aconseguir que l’alumnat tingui 

les eines comunicatives orals plenament desenvolupades per enfrontar-se a discursos de diversa tipologia, 

fins i tot davant d’un públic format i universitari.  

 

2.2.1.3.  Llengua escrita 

 

En referència a l’etapa de l’ESO, l’ alumnat ha d’assolir la capacitat d’escriure textos descriptius, dialogats, 

narratius, expositius i argumentatius, al final de l’etapa, amb coherència, cohesió i adequació suficients, tot 

havent-hi reduït el nombre de faltes d’ortografia. 

 

Respecte al Batxillerat, el nivell d’ús i escriptura dels alumnes ha de ser adequat a contextos tant 

universitaris com de caire laboral o bé d´estudis de formació professional. Per tant, s´hi han de consolidar 

els aprenentatges de l´etapa de l’ESO tot enriquint la capacitat de resumir, comentar i crear textos. 

 

2.2.1.4.  Activitats d’ús 

 

Expressió oral: exposicions orals a classe, individuals, en parella i en grup, capacitat de dinamitzar 

converses en situacions diverses, intervencions dirigides, lectures en veu alta, recitacions, sempre tenint 

cura de l´entonació, dicció, expressió, claredat, coherència i cohesió del discurs. 

 

Expressió escrita: pràctica de textos escrits de diversa tipologia i de caràcter creatiu (descripcions, 

narracions, diàlegs, exposicions, argumentacions); també es realitzen pràctiques d´escriptura lligades a la 

comprensió de textos: resums, síntesis, transformacions, etc.  En l´etapa de l´ESO s´incideix en la revisió i 

correcció d´errades ortogràfiques, competències que haurien d’estar consolidades al batxillerat. 
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2.2.1.5.  Alumnat nouvingut 

 

L´alumnat nouvingut de l´institut no disposa d´un espai i temps de dedicació exclusius per a l´aprenentage 

de la llengua castellana, motiu pel qual considerem necessari i oportú demanar aquest espai i un professor 

que s´hi dediqui; tot i això, els nouvinguts aprenen a comunicar-se en castellà pel contacte i relació que 

tenen amb els seus companys; per altra banda, l´adaptació de materials a l´aula, quan aquests alumnes són 

a les classes regulars, es fa força complicada. 

  

2.3. Altres llengües 

 

2.3.1. Llengües estrangeres 

 

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

 
L’alumnat, en acabar l’etapa, hauria de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera, l’anglès, que és 1a 

llengua estrangera per a tots els grups. Al llarg dels quatre cursos d’ESO, com en els dos cursos de 

Batxillerat, se segueix el mateix currículum centrat en el fet que l’alumnat tingui un desenvolupament òptim 

de les seves competències lingüístiques, amb una metodologia que procura maximitzar l’exposició a la 

llengua, l’adquisició i l’ampliació de vocabulari i estructures, tot incentivant la lectura i l’exposició oral.  

 

El centre fomenta també l’accés a altres llengües procurant desenvolupar un entorn plurilingüe i pluricultural, 

oferint alemany i francès com a segones llengües estrangeres des de 1r fins a 4t d’ESO. També tenim 

intenció de facilitar-ne la continuació al Batxillerat, en cas que hi hagi matrícula que ho justifiqui. Aquestes 

optatives de segona llengua ho són amb caràcter anual i ambdues venen acompanyades d’estades 

d’intercanvi amb altres centres a Alemanya i sortides culturals a França.  

 

Aquests projectes formen part de les accions de millora en competència lingüística i està previst en el 

Projecte Lingüístic del nostre centre, en concordança amb els programes de mobilitat entre estudiants de la 

Comunitat Europea, de manera que el centre també participa de projectes europeus, com ara l’Erasmus+ 

 

A més d’aquestes estratègies, el centre imparteix diferents assignatures (Matemàtiques, Ciències 

experimentals, Física i química) en grups AICLE utilitzant-hi l’anglès com a llengua vehicular d’aula. 

 

En ambdós cursos de batxillerat els alumnes llegeixen una obra literària no abreujada en base a les quals 

han de fer presentacions orals trimestrals. 

 

El centre ofereix també a 3r d’ESO una optativa de teatre en anglès, com ho fa en castellà a 1r d’ESO i en 

català a 2n. 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

 

El centre desplega metodologies perquè la programació sigui integral al llarg de tots els cursos requerint l'ús 

i exposició a la llengua en les quatre habilitats, així com activitats amb agrupaments de diferents tipus 

(individuals, per parelles, per grups). Per donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatge en alguns grups 

es rebaixa el nivell d’exigència en l’avaluació d’algunes competències, però no es deixen d’impartir les eines 

per assolir-les. La programació específica de cada àrea presenta les competències a assolir amb una 

temporització adaptada a cada grup. 
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2.3.1.1.2. Metodologia 

 

El departament de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament competencial implica la 

capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i 

situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. En aquest sentit els 

mètodes emprats despleguen diferents àmbits temàtics de la vida real i materials que treballen les quatre 

habilitats principals. 

El centre fomenta l’ús de la llengua en contextos reals, amb l’organització d’intercanvis i viatges a països de 

llengua anglesa, i amb la participació en projectes europeus. 

 

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

 

Seguint la nostra normativa, els materials utilitzats, especialment els llibres de text, s’actualitzen de tant en 

tant, procurant que els seus continguts siguin adients per a les necessitats de l'alumnat. Així mateix, aquests 

materials inclouen diferents maneres d’adaptar les activitats a situacions de diversitat. 

 

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

 

El tots els grups, el material utilitzat es projecta en pantalla, de manera que les activitats siguin fàcils de 

seguir. Cada professor disposa d’ordinador portàtil amb els llibres digitals. Els llibres digitals incorporen tots 

els materials necessaris perquè les activitats audiovisuals es puguin reproduir fàcilment. A més, també 

diposem d’una Aula d’idiomes amb ordinadors, en la qual es poden dur a terme activitats que requereixin 

l’ús d’eines TIC.  

 

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

 

El departament de llengües estrangeres potencia l’ús de la llengua estrangera en les interaccions a l’aula, 

així com la creació de materials exposables que es puguin presentar fora dels espais d’aprenentatge 

convencional, ja sigui amb presentacions orals públiques o mitjançant l’exhibició dels treballs creats pels 

alumnes. 

 

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

 

L’educació plurilingüe que des de fa anys es duu a terme a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó ens ha fet 

plantejar la necessitat d’anar més enllà en l’ensenyament de les llengües estrangeres i en especial de 

l’anglès. Som conscients que uns alumnes que vulguin optar a ocupar un lloc en la societat globalitzada que 

els envolta han de dominar les llengües estrangeres, o com a mínim l’anglès. Primer en el camp universitari i 

després en el camp laboral, l’exigència de l’anglès serà condició sine qua non per situar-se 

professionalment.  

 

L’ensenyament de l’anglès amb la metodologia AICLE permet assegurar un aprenentatge basat en 

situacions reals, utilitzant-lo en tasques properes a la realitat al mateix temps que construeix coneixement i 

desenvolupa la comprensió. L’autonomia de l’alumne/a es veu ampliada amb l’adquisició i el 

desenvolupament de les habilitats per obtenir, seleccionar i tractar la informació utilitzant diverses  fonts  i   

les metodologies i instruments tecnològics al seu abast. 

 

En una primera fase el nostre projecte es va dur a terme de manera selectiva en alguns grups de  2n  i  3r  

d’ESO pel  que fa  a  “Chemical substances and mixtures”, “Separation procedures”, ”Chemical equation”, 

“Chemical change”, “The human body” i “About science”; de manera general pel que fa al Crèdit de Síntesi 

de 3r d’ESO “Treball cooperatiu”, i reservat als grups A, B i C pel que fa al projecte “Emprenedors” a 4t 

d’ESO. 
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En funció dels resultats obtinguts i amb la perspectiva que s’incorpori nou professorat al projecte, ens 

plantegem la possibilitat d’ampliar-lo a tots els grups, així com la d’incorporar altres àrees de coneixement al 

projecte (per exemple, Educació Física). 

 

Per tal  de  millorar  el  nivell  d’anglès dels nostres alumnes, s’ha proposat d’impartir diverses matèries en 

aquesta llengua a 2n, 3r i 4t d’ESO. 

 

A  2n  d’ESO  es  farà  la  matèria  de  Química  durant  un  trimestre.  Els continguts en seran: Mescles i 

substàncies químiques. Tipus de mescles. Mètodes de separació de mescles. 

 

A 3r d’ESO es farà tota la part del cos humà (The Human Body) del crèdit comú de Ciències Naturals. 

 

També es farà l’optativa About Science durant tot l’any (Human Body, Learning about Animals, Learning 

about Plants). 

 

En la  matèria de Química també es farà un trimestre en anglès amb els continguts següents: Canvi químic. 

Equació química. 

 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

 

El centre promou que els alumnes participin en projectes europeus, en intercanvis amb d’altres centres 

estrangers i en sortides i viatges a d’altres països. Així doncs, en els últims tres anys s’ha partcipat en un 

projecte Erasmus+ K2 amb un institut d’Amsterdam i un altre d’Heràklion. Actualment estem pendents que 

s’aprovi el nou projecte de socials amb instituts de França, Polònia i Alemanya. També, des de fa molts 

anys, el centre té un intercanvi amb el Karl-Rehbein Gymnasium de Hanau, Alemanya, i l’alumnat d’alemany 

fa estades d’una setmana a Hanau i rep els seus partners a casa. Així mateix, el grup de francès fa estades 

de tres dies a França. 

 

Un cop a l’any, el departament d’anglès, amb el suport de la MERIT SCHOOL, organitza un simulacre 

d’exàmens (mock exams) de la Universitat de Cambridge, per determinar quins alumnes estan preparats per 

presentar-se a les proves de les següents titulacions:  

1) KET, Key English Test, de nivell bàsic (A2).  

2) PET, Preliminary English Test, de nivell intermedi (B1).  

3) FCE, First English Certificate, de nivell intermedi alt (B2). Aquesta titulació pot permetre convalidar 

assignatures d’anglès en alguns graus universitaris.  

Els alumnes són avaluats en les quatre competències (reading, listening, writing and speaking) per orientar-

los pel que fa al nivell assolit, i ajudar-los a decidir si estan preparats per afrontar les proves reals.  

Aquesta prova també serveix per comparar les qualificacions obtingudes durant el curs segons els nostres 

criteris d’avaluació, i les que es podrien obtenir en el cas d’una prova externa.  

La Merit School ofereix també diversos serveis de suport i acompanyament per a aquells alumnes que 

desitgin presentar-se a les proves oficials. 

 

2.4. Organització i gestió 

 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics  

2.4.1.1. Llengua del centre 

 

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

d'aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar els ensenyaments obligatoris cal garantir el ple domini de 

les llengües oficials catalana i castellana. 

El  català, tal com recull la normativa vigent, serà el  vehicle  d’expressió normal  en totes les activitats 

docents i administratives, tant a les internes com a les de projecció externa. Així, serà la llengua de 

comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llengua amb què es redacten els documents i 
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la llengua de relació habitual amb tota  la comunitat educativa i els serveis de suport del centre. Per tant, 

s’hi  farà ús del català als rètols, cartells, murals i a l’ambientació general de l’institut.  

. 

2.4.1.2. Documents de centre 

 

El català ha de ser llengua vehicular i de cohesió social del centre, en les relacions entre els membres de la 

comunitat educativa i també amb l’entorn. El català ha de ser la llengua dels documents administratius, les 

gestions i comunicacions internes i externes, les relacions entre els membres de la comunitat educativa, la 

retolació i l’ambientació de l’institut. En definitiva, s’ha de fer que la llengua catalana sigui la d’ús normal del 

centre. 

El centre vetlla perquè la llengua catalana sigui present a tots els àmbits del centre, tant en l’aprenentatge 

com en la convivència i les comunicacions quotidianes d’àmbit formal o informal.  

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

 

Els textos de les administracions públiques han d’estar lliures d'usos discriminatoris, entre els quals hi ha els 

usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un 

dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil 

imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones. 

Tota la comunitat educativa vetlla per la utilització d’un llenguatge no sexista ni homòfon, així com per la no 

discriminació per raó de sexe . 

El centre s’esforçarà, en conseqüència, a aconseguir una utilització del llenguatge que no representi cap ús 

sexista  ni  androcèntric. Cal treballar amb  l’alumnat per superar tota mena d’estereotips i perquè puguin 

tenir actituds crítiques davant  de continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que 

l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat.  

 

2.4.1.4. Comunicació externa 

 

La llengua catalana és la utilitzada en les comunicacions externes de l’institut llevat de les comunicacions 

amb altres institucions europees i no europees en les quals s’utilitza el castellà, l’anglès, l’alemany o el 

francès, segons calgui.  

Tota la documentació que sorgeixi del centre, sigui quina en sigui la causa i el destí, estarà redactada en 

llengua catalana, i és aquesta versió la que es veurà acompanyada per traduccions puntuals quan 

s’adreci a l’administració espanyola i sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en 

castellà si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format  bilingüe català/castellà. Excepcionalment, 

durant el període d’acollida al centre i sempre que sigui possible, com a protocol de rebuda, es faran 

els comunicats bilingües  en català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes.  

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies 

 

S’ha d’afavorir que la llengua catalana sigui també la llengua de comunicació i relació amb les famílies. 

S’han de preveure mesures per pal·liar les dificultats que pugui generar la manca de coneixements de la 

llengua catalana (i sovint, també de la llengua castellana) entre alguns pares, mares o tutors, sobretot 

nouvinguts. S’han de preveure així protocols de mediació lingüística de traducció i facilitació. En la mesura 

que sigui possible, si es fan períodes transitoris en què es faci servir una altra llengua pont, s’ha de procurar 

facilitar documentació bilingüe, en català i en l’altra llengua, per possibilitar l’exposició progressiva de les 

famílies a la llengua catalana, a fi i efecte que no es trenqui mai el diàleg ni la comunicació. 

El desconeixement del català  per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les 

activitats del centre, però tampoc ha de comportar una renúncia a l’ús del català: és una oportunitat per 

a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i l'extensió de l’ús de la llengua pròpia. 
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2.4.1.6. Activitats extraescolars  

 

La llengua catalana ha de ser també llengua d’ús normal en les activitats extraescolars i s’ha de vetllar 

perquè el personal que desenvolupa aquestes activitats tingui competència lingüística en les dues llengües 

oficials, i no només en una de les dues. També en aquest àmbit cal mantenir l’ús del català com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge normal, en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: 

activitats orals i escrites, exposicions dels professors, material didàctic físic i virtual, llibres de text i activitats 

d'aprenentatge i d'avaluació, reunions, informes i comunicacions, en la interacció entre docents i alumnes i 

en la formació, etc. 

 

2.4.1.6.1. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 

Per potenciar l’ús de la llengua catalana el centre vetllarà perquè les activitats incloses dintre de la 

programació de centre, com ara el treball de síntesi realitzat fora del centre, siguin sempre en català. 

 

2.4.1.7. Llengua i entorn 

 

Es procura aprofitar qualsevol situació que presenti la llengua catalana com a eina de cohesió social. La 

tendència d’ús lingüístic del nostre entorn, però, afavoreix el castellà: és un fet que cal tenir en compte. 

  

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu i alumnat nouvingut  

 
L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial 

addicional d’ensenyament del català. El centre garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà 

perquè aquests alumnes n’adquireixin, el més aviat possible, el nivell llindar. Durant els cursos 2016/17 i 

2017/18 el nombre d’alumnat nouvingut ha augmentat de manera significativa. No han augmentat de la 

mateixa manera els recursos humans de l’aula d’acollida. 

Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar l’ESO aquests alumnes hauran de conèixer tant el 

català com el castellà de manera que siguin capaços de comprendre les dues llengües i de produir 

missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat. La seqüència d’avaluació d’aquests alumnes 

d’incorporació tardana serà la que s’indica als plans individuals corresponents, sigui a l’AA o al batxillerat. 

 

2.4.3. Organització dels recursos humans 

2.4.3.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

 

L’Institut Infanta Isabel d’Aragó, actualment, no contempla un pla de formació de professorat en temes 

lingüístics. Així, no s’ha fet cap diagnosi de les necessitats de formació relacionades amb aquests objectius 

estratègics i de millora de centre. 

 

2.4.4. Organització de la programació curricular 

 

L’establiment d’estructures lingüístiques comunes està pendent de les conclusions de la Comissió 

d’interdisciplinarietat, previstes per al final del curs 2017/18. 

 

2.4.5. Biblioteca escolar 

2.4.5.1.Accés i ús de la informació 

 

La biblioteca compta amb recursos bibliogràfics que ajuden a complementar i ampliar la formació del nostre 

professorat i alumnat.  

La llengua vehicular és sempre el català, per bé que si l’interlocutor no en tingués un domini suficient es 

faria en una altra llengua que entengués. 
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2.4.6. Projecció del centre 

2.4.6.1. Pàgina web del centre 

La pàgina web ofereix la possibilitat de comunicació amb tota la comunitat educativa, ja que pot aportar 

molta informació dirigida a l’alumnat i les famílies. La web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi 

escrits en altres llengües si correspon a activitats fetes en altres llengües curriculars. 

El mateix passa amb els altres mitjans digitals de què disposa el centre. Actualment treballem amb el 

software de clickedu. El clickedu és una plataforma escolar al núvol que inclou la gestió acadèmica, 

administrativa i econòmica, un entorn virtual d’aprenentatge amb connexió a llibres digitals i un entorn privat 

i segur de comunicació amb les famílies. 

S’ha de potenciar, també, l’ús de programari en llengua catalana i la presència d’aquesta llengua en les 

xarxes virtuals, blocs i enllaços del centre. 

 

2.4.6.2.La revista Post 

Post, la revista del centre vinculada a una optativa de 3r d’ESO, permet la participació de tota la comunitat 

educativa. 

La revista, que s’edita tres cops a l’any, és sovint un reflex d’allò que es treballa a les classes. El contingut 

de les revista es compon de treballs elaborats principalment en llengua catalana, però recull també 

aportacions en castellà, anglès i francès. Des de les altres àrees també s’hi col·labora, amb la publicació de 

diferents treballs en què participa l’alumnat sobre els temes més diversos. 

Amb vista als propers anys, s’hi vol promoure una major participació de les famílies per tal d’aconseguir que 

la revista també sigui per a elles un espai de reflexió i informació. 

 

3. Concreció operativa del Projecte Lingüístic de Centre 

El Pla Anual de Centre contindrà regularment un apartat amb la proposta operativa del Projecte Lingüístic 

de Centre, a partir d’un llistat d’actuacions concretes a aplicar al llarg de cada curs. Aquestes actuacions 

consistiran en decisions consensuades entre tots els departaments. 
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