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1 La redacció d’aquest Projecte Lingüístic es basa en la “Guia per a l’elaboració del projecte lingüístic 
de centre” i en el “Model per a la redacció del Projecte Lingüístic” editats pel Departament 
d’Ensenyament després d’haver presentat “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya” 
l’octubre de 2018. 
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1. Presentació del document 

El Projecte Lingüístic (PL) de centre és l’instrument que permet assolir els objectius generals 
referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. Els objectius generals 
del sistema educatiu són: 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 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 (B1 al final 
de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

3. Reconèixer i fer presents a les aules i al centre les llengües familiars dels alumnes 
d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge, en la mesura del possible.  

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. 

 

2. Anàlisi del context 

Salou és un municipi de la comarca del Tarragonès que té una població de 26.2332 
habitants, creat arran d’una sentència del Tribunal Suprem, del 30 d’octubre de 1989, que va 
concedir la independència administrativa de Vila-seca. Al llarg del segle XX ha anat 
consolidant-se com a centre important de turisme, fet que s’observa amb l’augment constant 
de població des de la darrera dècada del segle passat fins arribar a la població que té 
actualment.  

Segons el lloc de naixement, dels 26.233 habitants que té Salou, 10.874 habitants són 
nascuts a Catalunya, 5.725 a la resta de l’estat espanyol, i 9.634 són nascuts a l’estranger. 
La població immigrada és molt elevada i això comporta l’anomenada matrícula viva, que 
pateixen els centres d’ensenyament  al llarg de tot el curs. 

De la darrera enquesta feta a l’institut3 sobre dades sociolingüístiques, tenim els següents 
resultats:  

  

                                                 

2 Segons dades de l’IDESCAT del 2017 (www.idescat.cat) 
3Enquesta realitzada el curs 2014-2015 
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2.1 Alumnat 

a) Llengües familiars: 

 1) La llengua familiar de més del 50% de l’alumnat és el castellà. Es reflecteix que el 
català com a L1 és minoritari globalment: 15% a l’ESO i al Batxillerat, tot i que una mitjana 
del 50% són nascuts a Catalunya.  Només a Cicles Formatius puja una mica, amb el 38%.  

 2) Es fa evident que la presència d’alumnat amb llengües diferents al català i castellà 
és molt elevada, del 28% a l’ESO, i que disminueix a mesura que augmenta el nivell 
acadèmic. 

 3) Remarquem que l’alumnat d’ESO de llengües asiàtiques arriba a un 7%. 

b) Llengua d’ús habitual: 

1) De l’anàlisi extraiem que la llengua catalana parlada s’utilitza molt poc. Normalment en 
situacions acadèmiques. Dins de l’aula arriba fins al 40% en algun grup, però l’habitual es 
mou entre un 15-20%. En canvi, com a llengua escrita arriba a gairebé el 60% entre els que 
l’usen sempre. 

2) El nombre d’alumnat que usa sempre el castellà i gairebé mai el català és alt; sobretot a 
l’ESO; malgrat això, ens fixem que a mesura que passen a cursos superiors i creix el nivell 
d’estudis augmenta també el nombre dels que usen el català en situacions no escolars.  

3) Ressaltem que als cicles formatius hi ha un canvi radical: si a l’ESO i BAT els que usen 
més català o només català es mou entre un 6-10%; en canvi, a CF arriba a un 30%.  

c) Consum lingüístic i cultural fora del centre: 

 1) La situació a l’ESO  confirma el que hem anat veient a la resta de gràfics. Només 
un 9% consumeix més català. La resta gens, o molt poquet. 

 2) Les activitats extraescolars que s’ofereixen al municipi denoten també que hi ha 
més oferta en castellà que en català, tot i que hi ha moltes diferències segons el grup. 

 3) Es torna a ressaltar que a mesura que es fan grans i que el nivell acadèmic puja, 
també consumeixen més en català, sobretot passa això a cicles formatius; però com hem 
remarcat anteriorment, també en aquests cursos el nombre d’alumnat nascut fora de l’Estat 
espanyol no és tan elevat. Aquesta dada és positiva i, possiblement, va  lligat a una oferta 
cultural que dona més opcions a participar en actes en llengua catalana. 

En resum, aquesta radiografia deixa molt clar que, sobretot a l’ESO, cal una bona empenta 
per treballar estratègies d’aprenentatge i habilitats lingüístiques d’una manera transversal al 
llarg del currículum, a més de prioritzar els recursos perquè l’alumnat accedeixi a la llengua 
catalana i la practiqui. Cal aprofitar aquesta anàlisi per reflexionar per què l’alumnat creu que 
s’expressa millor oralment i per escrit en castellà que en català. El grau diferencial entre 
llengua oral en català i castellà és significatiu: 25% en català i 75% en castellà. En canvi en 
la llengua escrita les dues llengües es troben més a prop: 44% en català i 56% en castellà, a 
1r; però a mesura que pugem de grau la diferència és més gran cap al castellà: 4t: 17% 
català; 82% castellà.  

  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Jaume I 

  
PROJECTE LINGÜÍSTIC PL 

 

 

Versió: V3 (En revisió)  
Elaborat: Coordinació LIC  

Data: 14/01/2019  
  Pàgina 6 de 15 

 

2.2 Entorn 

a) Remarquem el gran nombre de llengües que es parlen al municipi donat el gran nombre 
de ciutadans estrangers que hi viuen. Normalment s’utilitza com a llengua franca i de relació 
la castellana. 

b) L’alumnat que es relaciona en català fora de l’escola: amb amics, amb la família, amb 
desconeguts, amb comerciants, es mou en una franja entre el 10-20%.  

Quant a la competència lingüística del professorat, tenir el Certificat de nivell de suficiència 
(C1) és un requisit per formar part de la borsa per treballar al Departament. Amb tot, el 
centre, i atenent al seu Projecte Plurilingüe, ha definit molts perfils professionals docents de 
tipus lingüístic (anglès): una plaça de Geografia i Història, una plaça de Física, dues places 
d’Educació Visual i Plàstica, una d’Educació Física i una de Biologia. Altrament, hi ha més 
assignatures que participen en el projecte per la capacitació del professorat: Tecnologia i 
Música. 

3. Oferta de llengües estrangeres 

Al nostre centre s’ofereixen l’anglès com a primera llengua estrangera i el francès i l’alemany 
com a segones llengües. Totes tenen unes línies metodològiques comunes que es poden 
resumir en quatre grans principis didàctics, els quals configuren l’ensenyament de les 
llengües en un marc plurilingüe: 

 la comprensivitat i la inclusió 
 l’aprenentatge mitjançant l’ús de la llengua 
 l’enfocament comunicatiu 
 l’educació dels valors i les actituds respecte de la llengua. 

Aprendre llengua és: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a 
conèixer. Per tant, aprendre llengües és aprendre molts coneixements i vehicular moltes 
experiències vitals, perquè la llengua ajuda a esdevenir ciutadans i ciutadanes conscients i 
participatius.  

Per això, quan parlem d’ensenyar i aprendre llengua, no parlem d’unes àrees curriculars 
determinades, sinó d’un àmbit de preocupació de totes les persones que participen en 
l’educació. Per exemple, s’ha iniciat el Projecte Plurilingüe des de les matèries de Filosofia 
(a batxillerat), Ètica i Tutoria (a l’ESO i al batxillerat). 

Quant a la primera llengua estrangera, l’anglès, es fan 3 hores a cada curs de l’ESO i al 
batxillerat, menys a 2n ESO, on se'n fan 4. A 1r, 2n i 3r es fan 2 desdoblaments a la 
setmana. A 4t, un desdoblament i a 1r i 2n de BAT, un desdoblament. No es fan 
desdoblaments per nivells sinó que són grups heterogenis, normalment per ordre alfabètic. 
Als cicles formatius es fan 3 hores d’anglès en cada curs (tant mitjà com superior) excepte al 
d’Atenció a persones amb dependència, que se’n fan 4. Als cicles formatius no hi ha 
desdoblaments. Hi ha una auxiliar d'anglès (externa), que dedica unes hores setmanals a 
reforçar l'speaking a tots els nivells, però sobretot ESO i algun cicle formatiu. 
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A francès i alemany es dediquen dues hores setmanals (a 2n i 3r d’ESO) i tres (a 4t d’ESO) 
en la franja de matèries optatives , que es comencen a cursar a 2n de l’ESO. Quan es fa la 
tria les famílies es comprometen a seguir la segona llengua estrangera, si més no, durant 
tots els cursos de l’ESO. Enguany es disposa d’una auxiliar de conversa en alemany 
enviada pel Departament d’Ensenyament. 

Quant a les extraescolars, al centre s’ofereixen tres activitats dins del Projecte Actua!: Cor 
Crescendo, Enforma’t i Robòtica. Aquestes activitats són de participació voluntària, es duen 
a terme els dilluns i els dimecres a la tarda i pretenen complementar i reforçar l’anglès que 
s’aprèn en horari curricular a través de les cançons que es canten en anglès o de les 
instruccions que es donen en les activitats Enforma’t i Robòtica.   

 

4. Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

En aquest apartat es determinen els objectius específics que cal assolir en base als tres 
eixos estratègics següents: 

4.1. El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte 
educatiu plurilingüe 

Pel que fa als usos lingüístics, el centre ha d’assegurar que el català sigui la llengua 
vehicular, d’aprenentatge i de relació amb la comunitat educativa normalment emprada. 

Per garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i per afavorir el desenvolupament del 
plurilingüisme de l’alumnat cal afavorir que les exposicions dels professors, el material 
didàctic físic i virtual, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació  siguin en 
català, i que les interaccions entre docents i alumnes i les activitats administratives i les 
comunicacions orals o escrites amb la resta de la comunitat educativa també ho siguin. 
Establir els usos lingüístics dels docents és essencial ja que, a més d’actuar com a models 
de llengua, determinen la llengua de les interaccions i el model de comunicació del centre. 

La llengua catalana, a partir del cicle superior de primària i a l’educació secundària 
obligatòria, rep el tractament de llengua vehicular en les matèries no lingüístiques. A partir 
d’aquestes etapes l’aprenentatge de la llengua, ara centrat més en contextos acadèmics, 
s’adquireix juntament amb els continguts curriculars corresponents.  

Per això, per millorar el nivell de tots els alumnes en totes les matèries i també per afrontar 
la complexitat i diversitat inherents a qualsevol model d’educació plurilingüe i intercultural 
treballar la llengua des dels continguts és indispensable. Una bona aplicació d’aquest 
enfocament metodològic en general, aconsegueix un alt rendiment en els continguts 
disciplinaris, enriqueix l’habilitat en l’ús de la llengua vehicular, especialment en els alumnes 
que no la tenen com a L1, i desenvolupa les destreses metacognitives, la consciència crítica 
i la perspectiva intercultural dels aprenents. 
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4.2 Les llengües oficials i la primera llengua estrangera 

En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç d’usar normalment i correctament 
el català i el castellà i, com a mínim, una llengua estrangera. Això implica que l’alumnat ha 
d’haver assolit els coneixements orals i escrits que fixa el currículum d’aquesta etapa i que 
es corresponen amb els nivells de coneixement de llengua del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües del Consell d’Europa següents: 

• El nivell B2 en català i en castellà 

• El nivell B1 en la primera llengua estrangera 

Així mateix, i amb la finalitat de garantir el perfeccionament del coneixement i l’ús de les 
llengües per part de l’alumnat, en obtenir el títol de batxillerat cal haver assolit el 
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i de les llengües estrangeres en els 
termes fixats en els corresponents currículums d’etapa i d’acord amb els nivells del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües següents: 

• El nivell C1 en català i en castellà 

• El nivell B2 en la primera llengua estrangera 
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4.2.1. La segona llengua estrangera i les llengües d’origen de l’alumnat 

Els centres han de facilitar a tots els alumnes, durant l’educació obligatòria, l’aprenentatge 
d’almenys una segona llengua estrangera. El PL del nostre institut determina que les 
segones llengües estrangeres curriculars 4  que s’ofereixen són el francès i l’alemany. 
L’objectiu és que l’alumnat assoleixi, com a mínim: 

• El nivell A2 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO 

• El nivell B1 en la segona llengua estrangera al final del batxillerat 

 

4.3 Aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions 
metodològiques i lingüístiques 

Des del centre s’han impulsat una sèrie d’aspectes que ajuden l’alumnat a adquirir les 
llengües oficials i les segones llengües, entre els quals destaquem: 

es fan més grups reduïts i més desdoblaments dels mínims prescriptius per afavorir l'atenció 
a la diversitat i la pràctica de l'expressió oral en la llengua estrangera. 

es participa en diferents concursos literaris per estimular l'aprenentatge del català i el 
castellà i també per atendre la diversitat (part alta).  

hi ha el recurs de l’auxiliar de conversa (anglès i alemany) i ara, com a pla pilot, es farà 
també a català.  

el professorat de totes les àrees està amatent i col·labora per portar a terme els acords de 
centre per aconseguir la reducció de les faltes d'ortografia.  

l’agenda de l’alumne del centre inclou títols en anglès. 

des de l’optativa de Pla lector (1r i 2n de l’ESO) es potencien la lectura i les activitats de 
redacció proposades des dels departaments lingüístics. 

es recomanen l’ús de correctors i diccionaris en línia des de les diferents àrees curriculars. 

es fan recitals de poesia en les llengües oficials, les segones llengües i les llengües d’origen 
de l’alumnat 

es compta amb la intervenció externa d’una actriu i experta en dicció que intervé en el 
batxillerat d’arts escèniques, ofereix eines i recursos per parlar amb públic als alumnes dels 
cicles formatius i  prepara els alumnes de 2n i 4t d’ESO i aula d’acollida per participar en el 
Certamen de lectura en veu alta. 

 

  

                                                 

4 La segona llengua estrangera pot ser curricular, d’abast internacional o familiar de l’alumnat d’origen estranger. Per evitar 
l’estroncament en l’aprenentatge d’una llengua estrangera curricular o no curricular (llengües d’origen) quan s’ha iniciat a 
l’educació primària, cal facilitar la seva continuïtat en centres de secundària de la zona. I, perquè l’aprenentatge d’aquesta 
segona  llengua  sigui  efectiu,  cal  garantir‐ne  l’oferta  en  tots  els  cursos  de  l’educació  secundària.  Una  segona  llengua 
estrangera no curricular pot ser  impartida dins de  l’horari  lectiu si el centre disposa de docents acreditats  (del sistema o 
visitants) per fer‐ho. 
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5. Criteris metodològics i organitzatius per a l’aprenentatge de les 
llengües 

El Projecte Lingüístic inclou les accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa 
per incrementar el domini i l’ús de la llengua catalana dels alumnes que no la tenen com a 
llengua habitual i explicitar els contextos d’ús per a la pràctica de les llengües estrangeres, 
buscant àmbits i espais d’interacció tan presencials com virtuals. Igualment, a banda de les 
accions orientades a garantir la convivència en diversitat i el valor del plurilingüisme, 
determina les estratègies per reconèixer, promoure i fer visibles les llengües dels alumnes 
d’origen estranger i els mecanismes per a la incorporació d’aquestes llengües a l’àmbit 
escolar en la mesura del possible. 

D’altra banda, el Projecte Lingüístic també trasllada als professionals encarregats de la 
gestió d’activitats no docents (activitats extraescolars i les accions d’entorn) la informació 
sobre els usos lingüístics de l’escola. Aquestes activitats faciliten i promouen l’ús de les 
llengües en situacions reals d’aprenentatge i proporcionen un increment significatiu del 
temps d’exposició a aquestes llengües per a la qual cosa tenen un alt valor educatiu, 
motiven els alumnes i afavoreixen la millora de la seva competència comunicativa. 

Les actuacions que l’Institut du a terme per poder assolir aquestes fites són: 

Reunions interdepartamentals per establir criteris comuns.  

Dins del procés de gestió de qualitat i millora del centre, els departaments de l’àmbit 
lingüístic van iniciar un procés de reflexió per establir una programació conjunta i 
interdepartamental. Amb aquest objectiu, es fan reunions periòdiques per acordar 
continguts de manera coordinada. 

 

Reunions amb l’equip directiu i el coordinador LIC per establir les línies generals dels 
criteris i d’organització 

 

Exposicions orals en la programació de la majoria de les matèries 

Per augmentar el grau d’oralitat en les diverses llengües, es fan exposicions orals en 
les diferents matèries. Per avaluar-ho, disposem d’una rúbrica. 

 

Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües 

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació al sistema educatiu 
respon al desenvolupament de la societat del coneixement. Al nostre centre, la incorporació 
de les noves tecnologies es considera ja plenament assolida. La llengua catalana és la d’ús 
principal del programari i dels suports digitals que produeix el centre, a més de les 
publicacions i xarxes socials: e_Jaume I magazine, pàgina web, Facebook i Instagram. 
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Establiment de desdoblaments de llengua per garantir una organització flexible de 
l’alumnat per afavorir aprenentatges més personalitzats: 

a) Desdoblaments de llengua catalana i castellana: 

A 1r i 2n de l’ESO, a les hores de català i castellà, es parteixen els grups per fer-los 
menys nombrosos i oferir una atenció més personalitzada.  A 3r, es crea un únic grup 
de desdoblament de llengües, anomenat grup de taller, on se segueixen uns 
continguts adaptats del currículum. 

b) Desdoblaments d’anglès:  

A 1r, 2n i 3r d’ESO es fan dos desdoblaments per setmana; a 4t i a batxillerat, un per 
setmana. Els desdoblaments no són per nivells, sinó que són grups heterogenis. ES 
disposa d’una auxiliar de conversa externa que dedica 15 hores setmanals a reforçar 
l’oralitat a tots els nivells, preferentment a l’ESO. 

 

Participació en el Projecte Plurilingüe  

Els cursos 2014-15 i 2015-16 es va participar en el Projecte Experimental Plurilingüe 
(Pla Experimental del Departament d’Ensenyament). Els cursos 2016-17 i 2017-18 
és ja un projecte a nivell intern per a promoure l’aprenentatge de l’anglès en 
assignatures com naturals, socials, música, educació visual i plàstica, educació 
física, literatura universal. El curs 2018-19 és ja un projecte intern consolidat que 
incorpora professorat amb perfil CLIL i amplia l’oferta de matèries i cursos: ètica, 
filosofia i tutoria. L’objectiu és aconseguir que els alumnes siguin competents en: 
català, castellà i una o més llengües estrangeres i amb aquest projecte es vol millorar 
la competència oral de l’alumnat (speaking and listening), adquirir nou vocabulari i 
consolidar-lo, complementar la matèria de llengua estrangera i contribuir a la 
Certificació dels nivells B1 i B2. 

 

Optatives de pla lector a 1r i 2n ESO.  

A 1r es fa 1 hora setmanal tot el grup classe. Es treballa sobretot la comprensió 
lectora (lectura d’enunciats i comprensió de textos de diferents tipologies). A 2n es fa 
1 hora setmanal només els alumnes que no fan segona llengua (alemany / francès). 
Es continua amb la mateixa línia de 1r d’ESO.  

 

Eslògan de la biblioteca 

Arran de l’optativa de pla lector que es fa a 1r i 2n d’ESO, els alumnes proposen un 
eslògan que motivi l’alumnat a llegir. Amb aquestes propostes, la resta d’alumnat de 
l’ESO i Batxillerat ha de triar quin és el millor eslògan, que presidirà la biblioteca 
durant el curs escolar corresponent. D’aquesta manera, s’uneix la lectura amb la 
biblioteca i es motiva l’alumnat a llegir, en la llengua que sigui, i a fer ús de la 
biblioteca. 
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Dia de les llengües maternes.  

Per donar visibilitat a les diverses llengües que parlen els alumnes a les aules del 
nostre institut, cada 21 de febrer s’organitza un acte on els alumnes i les diferents 
llengües són les protagonistes del dia. Abans, però, s’ha treballat algun aspecte 
relacionat amb l’acte. S’organitza conjuntament amb l’aula d’acollida, també, per 
donar visibilitat a aquest alumnat i que se sentin protagonistes. 

 

Dia de la poesia 

El 21 de març és el dia de la poesia i cada any es fa la lectura del poema que ha triat 
la Institució de les Lletres Catalanes. Per llegir-lo, triem alumnes les llengües 
maternes dels quals siguin algunes a les quals s’ha traduït el poema i així podem 
treballar directament amb ells. Es treballa l’autor, el poema, la traducció... I també 
conjuntament amb l’aula d’acollida.  

Cada any s’organitza el concurs literari de sant Jordi des dels diversos departaments 
de llengües de l’institut amb l’objectiu de fomentar la creativitat i l’ús correcte de les 
diverses llengües amb les quals han de ser competents. Se’ls motiva a participar-hi 
des de les matèries corresponents. 

 

Sant Jordi (concurs literari) 

 

Participació a: Premis 30 d’octubre / Sambori / Pica Lletres / Premi Coca-cola 

Es participa en diversos concursos i en diferents nivells educatius per tal d’afavorir la 
competència literària i el gust per la lectura i l’escriptura.  

 

Exàmens oficials de llengües estrangeres5: 

a) Llengua anglesa: exàmens oficials a les Escoles d’Idiomes (EOI) s’assessora, es 
prepara i es gestiona la matrícula de l’alumnat de Batxillerat que vol presentar-se a la 
convocatòria per examinar-se dels nivells B1 i B2. 

b) Llengua francesa: exàmens DELF: el seminari de francès prepara i gestiona la 
matrícula de l’alumnat de Batxillerat i ESO que vulgui presentar-se a les proves de 
nivell A1 i A2.  

c) Llengua alemanya: exàmens Goethe: el seminari d’alemany prepara i gestiona la 
matrícula de l’alumnat de Batxillerat i ESO que vulgui presentar-se a la convocatòria 
dels exàmens de nivell A1 i A2. 

                                                 

5  Aquest curs 2018-19 es participa del programa experimental de suport a la certificació dels 
coneixements de llengües estrangeres. Tota la informació es troba en aquest enllaç: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/ambit-
curricular/certificacio-llenguees/ 
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Així doncs, l’aposta que l’Institut fa per consolidar el coneixement, aprenentatge i ús de les 
llengües és clara i ben definidora del nostre projecte educatiu de centre amb una 
implementació cada vegada més gran de les actuacions que, en un món tan canviant i 
europeista, tecnològic com el nostre puguin afavorir les sortides acadèmiques i laborals del 
nostre alumnat. 

 

6. Recursos i accions complementàries 

Per assolir els objectius proposats, a banda de les accions esmentades, es disposen d’una 
sèrie de recursos i accions que complementen les actuacions descrites.  

6.1. Recursos complementaris 

6.1.3  Aula d’acollida 

Disposem d’una aula d’acollida que acull alumnes nouvinguts.  Actualment hi ha un 
professor a jornada sencera i l’aula s’obre un total de 18 hores setmanals. Quan arriba un 
alumne nou, s’inicia el projecte Padrins lingüístics a l’aula, que consisteix a adjudicar 
acompanyants voluntaris a l’alumnat acabat d’arribar. Els padrins en comprometen a parlar-
los sempre en català, acompanyar-los a tot arreu mentre siguin al centre, guiar-los per 
l’edifici, explicar-los les rutines de l’institut, seure al seu costat a l’aula ordinària i donar-los 
un cop de mà sempre que sigui convenient. Els apadrinats han de fer cas de les indicacions 
del padrí i no han d’abusar de la situació privilegiada que tenen de ser apadrinats. Passats 
uns tres mesos, s’acaba l’apadrinament. 

6.1.2 Auxiliar de conversa en anglès, alemany i català  

Els auxiliars de conversa en anglès (i aquest any en alemany) són estudiants universitaris o 
acabats de llicenciar i estudiants d’espanyol que tenen per objectiu reforçar l’oralitat, fer 
pràctiques de conversa, corregir la fonètica i gramàtica, fomentar la motivació i l’interès de 
l’alumnat per la llengua i cultura del seu país i donar suport a l’elaboració i adaptació de 
materials i aportar recursos didàctics autèntics. Enguany s’ha iniciat l’auxiliar de conversa en 
català, per afavorir l'expressió i la fluïdesa oral en llengua catalana. 

6.1.3 Projecte Educatiu de Suport Lingüístic (PESS) 

L’Ajuntament de Salou ofereix classes de català a alumnes nouvinguts de 1r i 2n any de tot 
el municipi. El recurs és com l’Aula d’acollida del centre, però en aquest cas externa, es du a 
terme en horari de tarda, com una extraescolar més, i a les dependències de l’Ajuntament. 

6.1.4 Curs CPNL als pares 

S’ofereix al 1r trimestre de cada curs la possibilitat d’inscriure’s a un curs de català de nivell 
inicial als pares dels alumnes de l’institut. El curs l’ofereix el personal del Servei Local de 
Català del Consorci per la Normalització Lingüística. Molts dels alumnes que fan aquest curs 
inicial de 45 hores continuen després en els cursos generals que s’ofereixen des del Servei 
Local de Català.  
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6.2 Accions complementàries 

6.2.1 Pla educatiu d’entorn 

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les 
múltiples necessitats de la nostra societat. Són un instrument per respondre de manera 
integrada i comunitària a les necessitats educatives, en el nostre cas, del joves de l’institut. 
Entre les diferents activitats que es fan al centre i que tenen repercussió en el Pla Lingüístic 
trobem les classes de tècnica d’expressió oral dirigides a l’ESO i als cicles formatius i l’estudi 
assistit (classes de repàs de les matèries instrumentals dirigides als alumnes de 2n cicle de 
l’ESO que es duen a terme a les tardes i a les dependències de l’institut). 

6.2.2 Projecte Erasmus + 

L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa afavoreix 
la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de 
fomentar l’educació integral de l'alumnat i projectes cooperatius entre diferents centres 
educatius, a més de la millora del coneixement de les llengües dels estats membres. 

6.2.3 Mobilitat i intercanvi amb altres centres:  

literatura de modalitat i clàssiques: s’han iniciat aquest curs els viatges lingüístics i literaris: 
els alumnes de 2n de batxillerat de literatura catalana, de  llatí i grec de l'institut Jaume I, 
juntament amb els de l'institut del Morell i l'institut Fontanilles de les Borges del Camp han fet 
un viatge per terres gironines amb l’objectius de fer unes rutes literàries a partir de les 
lectures que han llegit aquest trimestre: Solitud, de Víctor Català i Vent d'Aram de Joan 
Vinyoli. Pel que fa a l'activitat de llatí i grec, ha consistit en la visita a Empúries, tant a les 
restes de la ciutat romana com la grega.  

segones llengües estrangeres, francès: enguany s’inicia, juntament amb un dels instituts de 
Vila-seca, un intercanvi amb els alumnes que fan com a segona llengua francès. Es durà a 
terme en dues setmanes, una d’estada a casa nostra i una d’estada a França. 

segones llengües estrangeres, alemany: segons l’any, l’alumnat i els recursos de què es 
disposen, s’han organitzat intercanvis amb alumnes de centres alemanys (aquest any no és 
el cas). 
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7. Comunicació interna i relació amb l’entorn 

La llengua vehicular i de comunicació del centre és el català. Tots els impresos que 
s’utilitzen (secretaria, consergeria, tutoria, etc.) estan escrits en la llengua vehicular. Ateses, 
però, les característiques lingüístiques de les famílies del centre, es pot utilitzar el castellà 
per facilitar la comprensió de la informació que es vol traslladar. Si malgrat aquest canvi de 
llengua la comunicació no és fluïda, es pot demanar la intervenció de l’intèrpret de 
l’Ajuntament de Salou per poder dur a terme les entrevistes personals dels pares les 
llengües d’origen dels quals disten molt del català i el castellà. 

En les activitats docents (exposicions, moodle, material, activitats d’avaluació, etc.) també el 
català és la llengua vehicular.  

 

8. Formació i acreditació lingüística del professorat 

Tot el professorat del centre disposa de, com a mínim, el Certificat de nivell de suficiència 
(C1) de català.   

 


