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1. MARC LEGAL. 

 

 Després de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística, un 
seguit de disposicions normatives han vingut a completar les previsions 
d’objectius que s’hi defineixen. Els principis generals que inspiren la 
normalització lingüística a l’ensenyament queden recollides en les 
disposicions següents: 
 

 

        “El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament en tots els nivells educatius.” 
                                                                                  Llei 7/1983, art. 14.1 
 

             
        “El català com a llengua pròpia de l’ensenyament, serà emprada 
de manera progressiva  i  generalitzada, a tots els nivells, graus i cursos 
de l’ensenyame no universitari.” 
                                                           Ordre 8 de setembre 1983, art. 6.1 
 
 
          L’ordre d’11 de novembre de 1988 (DOGC de 23.XI.1988) sobre 
mesures d’incentivació per a la normalització lingüística dels centres 
d’ensenyament secundari, estableix que cada centre haurà de tenir un 
projecte propi de normalització lingüística que anomena Projecte 
Lingüístic de Centre (PLC). 
 

 

          El document “Proposta de Projecte Lingüístic per a 
l’ensenyament secundari”, elaborat per la Direcció General d’Ordenació 
i Innovació  Educativa, estableix el disseny teòric del PLC. La resolució 
de 15 de setembre de 1989 (Full de Disposicions i Actes Administratius 
del Departament d’Ensenyament, núm. 302, d’octubre de 1989) 
determina que a cada centre públic es crearà una Comissió de 
Normalització Lingüística, que actuarà com a agent coordinador i 
impulsor de les activitats de normalització lingüística, entre les quals 
figura la redacció del Projecte Lingüístic de Centre. 
 

 

El Projecte Lingüístic de l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre es 
fonamenta i té en compte la normativa següent:  
 
 La Llei 1/1998 del 7 de gener, de política lingüística, que defineix i 
estableix que els centres d’ensenyament han de fer del català el vehicle 
d’expressió en la activitat docent i administrativa.  
 
 El Decret 213/2002 que estableix l’ordenació curricular de la formació 
bàsica de les persones adultes, defineix que el català s’utilitzarà com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en els diferents cicles d’educació. 
Tanmateix, defineix que la llengua catalana serà la llengua de 
comunicació a totes les assignatures. 
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 L’article 5.3 reconeix que es respectaran els drets lingüístics de 
l’alumnat d’acord amb la legislació vigent. 
L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 
ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català.  
 
 L’article 21.3 diu que el català i el castellà han de tenir garantida una 
presència adequada en el pla d’estudis de manera que l’alumnat pugui 
utilitzar normalment i correctament les dues llengües al final de la seva 
educació.  
 
 La Resolució de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableixen els 
objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les 
competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa 
de centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya  El Decret 
161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.  
 
 Resolució de 7 de maig de 2010, per la qual es modifica la resolució 
de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableixen els objectius i 
continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per 
a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de centres i aules de 
formació de persones adultes, de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 Nota informativa de 25 d’octubre de 2010 del Departament 
d’Educació que estableix els temaris i criteris d’avaluació de les proves 
d’accés a CFGM i CFGS. 
          
 
          El Projecte Lingüístic de Centre tindrà una concreció anual i 
haurà de contemplar la planificació de les diverses formes d’actuació en 
normalització lingüística dins de les activitats del centre. 
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2. COMISSIÓ LINGÚISTICA. 
 

          Aquesta Comissió de Normalització Língüística ha d’ésser l’agent 
dinamitzador intern, que tindrà com a funció específica el disseny i 
l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre. 
 
           La comissió comptarà amb l’assessorament del Servei Tècnic 
d’Inspecció i amb els assessors  de llengua, interculturalitat i cohesió 
social dels Serveis Territorials. 
  
          Per tal d’assegurar l’aplicació i la continuïtat del Projecte 
Lingüístic és convenient que els membres que formin la Comissió 
disposin d’una situació laboral estable al centre. 
 
          Aquesta Comissió actuarà com a element coordinador i impulsor 
de les activitats de normalització lingüística que es portin a terme al 
centre 
 

Funcions. 

 
      La Comissió Lingüística tindrà com a funcions generals: 
 

- Promoure i coordinar les activitats previstes en el Projecte lingüístic de 
Centre. 

 
- Fer el seguiment i l’avaluació respectiva de l’execució del Projecte 
Lingüístic de Centre. 

 
- Coordinar la recollida i la sistematització de dades relacionades amb 
el PLC. 

 
- Proposar les modificacions anuals del PLC. 
 
La Comissió Lingüística de Centre estarà integrada per: 
 

- Un membre de la direcció 
- La coordinació LIC 
- Tutora de l’aula d’acollida (en aquests moments no en 

disposem) 
- Representants del professorat, dels departaments de llengües 

(poden ser de català, castellà, anglès i francès) 
- Representants de l’alumnat, preferentment un per etapa 

(podria buscar-se un alumne integrat que assumís la figura 
d’acompanyant amb els alumnes nouvinguts) 

 
 

          El coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i de cohesió 
social tindrà com a funcions específiques: 
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- Coordinar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització  del 
projecte lingüístic i del pla d’acollida i d’integració. 

                                                                                      
- Coordinar les actuacions  curriculars i no curriculars de caire lingüístic 
i intercultural que el centre duu a terme per facilitar l’acollida de 
l’alumnat nouvingut. 
 
- Coordinar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la 
programació general que concreten el projecte lingüístic i el pla 
d’acollida i integració. 
 

- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que 
promouen l’ús de la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la 
diversitat lingüística i cultural. 
 
- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió    
social dels Serveis Territorials.  
 
- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, 
materials didàctics, TIC...) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua 
catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels 
aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de 
l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 
 

- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de 
treballar conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en 
l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut. 
 
- Divulgació de cursos i activitats diverses d’Ajuntaments i del Consell 
Comarcal.  
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ INICIAL: 
 
(Punt de partida) 
 

3.1  Anàlisi de les característiques sociolingüístiques del centre. 
 
En l’enquesta realitzada a l’alumnat de l’IES JULIO ANTONIO el curs 
2001/02, les dades han estat les següents: un 87,92% empra sempre o 
habitualment el català al centre enfront al 80% que l’emprava el curs 
1998/99. El tant per cent per cursos és el següent: 
 
1r ESO..................................................................92,95% 
2n ESO.................................................................86,33% 
3r ESO..................................................................92,62% 
4t ESO..................................................................80,91% 
1r BATX................................................................91,17% 
2n BATX.............................................................. 89,8% 
CFGM Gestió Administrativa (1r curs).................73,75% 
CFGM Electromecànica de vehicles (1r curs) .....83,33% 
CFGM Electromecànica de vehicles (2n Curs)....93,75% 
 

 

De fet, les dades mostren  que la majoria de l’alumnat empra el català  
a l’institut i els no catalanoparlants s’integren ràpidament en 
l’aprenentatge de la llengua (un símptoma evident d’aquesta afirmació 
és que el nombre d’exempcions de la matèria de Llengua i Literatura 
Catalanes és pràcticament inexistent). 
 

Tot i així, malgrat que la majoria d’alumnes empra el català com a 
llengua d’estudi i de relació, el fet que alguns professors s’expressin en 
castellà en les seves explicacions fa que canviïn de llengua per tal de 
prendre apunts, anotacions, preguntar... 

 

Any rera any es 
nota una 
assimilació de la 
llengua més gran. 
L’alumnat cada 
vegada té un 
solatge més 
important de les 
esctructures del 
català i les 
interferències són, 
potser, més 
escasses. 
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Respecte als àmbits de la vida social en què s’ubica el centre on és 
present el català i el castellà, podem veure que el català i, en grau 
menor, el castellà, són presents en tots els àmbits socials de la 
població. Cal tenir en compte els factors geogràfics (la seva proximitat a 
la zona del Baix Aragó i a l’àrea de Llevant) i els factors econòmics 

(especialment l’afluència d’una important immigració castellanoparlant 
atreta pel treball en les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós) que 
determinen que una important part de la població sigui 
castellanoparlant. Això fa que l’ús del castellà, com a llengua de relació, 
sigui, potser, major que en altres indrets de Catalunya. També ara 
comença a haver-hi presència d’immigrants d’altres cultures, 
principalment del Marroc, Centre Europa i Sud-Amèrica, que s’han 
establert a Móra i a la comarca per a treballar al camp. 
 

A la Ribera d’Ebre, es parla majoritàriament el dialecte nord- occidental. 
L’ús d’aquest dialecte a nivell oral és general. A nivell escrit  la població 
més gran continua essent diglòssica (escriu en castellà) encara que 
durant els últims anys s’han fet molts avenços en l’aprenentatge de la 
llengua catalana. Els ajuntaments i el Consell Comarcal han fet i fan 
cursos de reciclatge per a adults.  
 

L’IES Julio Antonio reflecteix la realitat lingüística de la zona. Per tant la 
llengua vehicular del centre és  el català tant en qüestions internes com 
externes del centre.    
 

Altres dades de l’esmentada enquesta que poden tenir interès són les 
següents: un 69% de l’alumnat té el català com a llengua de relació 
amb els pares; més important encara és el català com a llengua 
emprada amb els amics i al carrer un 78%. Un 70% llegeix habitualment 
llibres en català; els programes de la televisió en català són habituals 
per un 69% dels alumnes, i els habituals oients de la ràdio en català 
representa un 54% dels alumnes. Aquestes dades darreres són 
superiors a les de fa 5 anys; ara sembla que els nostres alumnes 
llegeixen més en català, escolten la ràdio i veuen més televisió en 
català. 
 

3.2  Anàlisi dels recursos humans, materials, econòmics i formals 
del centre. 
 

Les particularitats del centre, pel que fa a nombre d’alumnat i plantilla 
del professorat així com el personal PAS, són les que s’especifiquen al 
PA (Pla Anual) del centre. 
 

S’ha de dir que la majoria de professors del Centre són 
catalanoparlants i fan ús de la llengua pròpia i, a més, la majoria té el 
nivell de català que els permet desenvolupar la seva tasca amb total 
normalitat. Es fan totes les classes, proves i exercicis en català.  Només 
un petit percentatge 6,8 % de professors continua fent les classes en 
castellà. 
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Pel que fa als membre del PAS (2 administratives, 3 bidells i 1 persona 
del servei de neteja) són catalanoparlants i es dirigeixen al personal del 
centre en català. Així mateix, els documents administratius són 
redactats en català. 
 

Pel que fa al material bibliogràfic, i sense comptabilitzar els llibres i 
revistes dels Departaments, la biblioteca del centre (dades del curs 
1996/1997, revistes no comptabilitzades) consta d’uns 9000 volums, 
aproximadament: 28% en català, 62% en castellà, 6% en anglès, 3% 
en francès, 1% altres llengües. Cal comentar que en els primers anys 
de funcionament del centre els llibres adquirits eren exclusivament en 
llengua castellana, la qual cosa fa que, encara que en els últims 12 
anys l’afluència de llibres en català hagi estat molt més nombrosa que 
en els anys anteriors, predominin àmpliament els llibres en castellà. 
 

Respecte als fons de finançament de què disposen els departaments 
de llengües  (i tots en general), fins el curs 1995/1996 a cada 
departament el centre assignava una quantitat fixa. D’aleshores ençà, 
no hi ha quantitat fixa assignada, sinó que el centre cobreix les 
despeses que els departaments van fent durant el curs, per la qual 
cosa, es presenta a Secretaria la factura reglamentària. D’altra banda, 
l’AMPA participa econòmicament i humanament en algunes activitats 
del centre (Setmana Cultural, Teatre). També els Departaments 
s’acullen, quan s’escau, a alguns tipus de subvencions del 
Departament d’Educació i la Diputació. 
 
3.3 Anàlisi de la cultura organitzacional i relacional del centre. 

 
La introducció de la Reforma Educativa (curs 1996/1997) ha representat 
una tasca considerable de programació i coordinació entre les diferents 
àrees. Pel que fa al Departament de llengües, s’ha tingut molt en 
compte la coordinació i planificació de l’aprenentatge d’estructures 
comunes, així com la unificació de la terminologia i establir de forma 
conjunta alguns criteris d’avaluació. 
 
Pel que fa a la cultura relacional del centre, la llengua emprada 
normalment és el català, tant en les sessions de claustre, com en les 
relacions amb els alumnes fora de l’aula i  en les entrevistes familiars. 
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4. DISSENY DEL PLC 

 

          L’ordre d’11 de novembre de 1988 (DOGC de 23.XI.1988) sobre 
mesures d’incentivació per a la normalització lingüística dels centres 
d’ensenyament secundari. 
Tal com estableix el Decret 199/1996 pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic de centres docents públics, el PLC ha de constar de quatre 
parts: 
 

1-El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
 
2-El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 
 
3-Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 
 
4-Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament 
de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i 
individual. 
 

Segons la Proposta Lingüística a l’Ensenyament Secundari, és 
important començar  amb un diagnòstic de les condicions prèvies i una 
recollida de dades dels sectors implicats en el procés educatiu: 
alumnes, pares, centre i entorn. Aquesta serà, doncs, una de les 
primeres tasques a realitzar per tal de poder programar, planificar i 
executar el Projecte lingüístic del Centre, el qual té com a objectiu 
terminal “la catalanització del conjunt de tasques i funcions de tots els 
membres de la comunitat educativa”. La fita és fer de la llengua 
catalana l’eix vertebrador del Sistema Educatiu del Centre. Per això, 
caldrà valorar, analitzar i implicar en el projecte tots els sectors socials 
que participen en el Sistema Educatiu i fixar un conjunt d’objectius que 
tindran la seva aplicació en el Projecte Curricular i en el Projecte 
Educatiu del Centre. 
 

Aquest Projecte lingüístic ha de tenir en compte les disposicions 
normatives, el marc legal en el qual està ubicat i, alhora, les necessitats 
específiques del centre. 
 
 També estan directament relacionats amb el PLC  els següents 
documents: 
 
- NOFC  (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) 
 
- PCC (Projecte Curricular de Centre) 
 
- PA. (Pla Anual) 
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5. OBJECTIUS DEL PLC 
 
Objectius generals. 
 

El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitza com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. El Centre té cura de la llengua catalana en 
tots els seus vessants. Els seus objectius generals són: 
 
 - Procurar una millora de la llengua en totes les qüestions 
acadèmiques i d’aprenentatge. 
 
  - Garantir l’ús del català com a llengua de relació amb el seu entorn. 
 
- Vetllar per la formació dirigida al coneixement de l’entorn cultural i 
social immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la 
cultura i la realitat social catalanes. 
 
- Promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats 
que fomentin l’ús de la llengua catalana i la integració a la cultura 
catalana. 
 
- Regular l’ús de la llengua en els diferents àmbits que potenciï la  
no-discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. 
 
-  Garantir l’ensenyament del català i del castellà en els plans d’estudi, 
de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual 
en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i 
correctament les dues llengües al final de l’educació obligatòria. 
 

Objectius terminals. 

 

Aconseguir que la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió oral i 
escrita en totes les activitats internes i externes del Centre. 
 
Objectius  quant a la Comissió de llengua, interculturalitat i 
cohesió social.  
 
- Assessorar lingüísticament als professors que ho necessitin en 
matèria d’exàmens escrits o altres documents relacionats amb la 
pràctica docent.  
 
- Procurar la participació dels diferents Departaments en les decisions i 
iniciatives de la Comissió. 
 
- Comunicar i promoure les activitats de formació permanent entre el 
sector del professorat i el  personal no docent del Centre.  
 
- Fomentar la dinamització lingüística tot estimulant l’aprenentatge i l’ús 
del català entre  l’alumnat nouvingut. S’ha de  considerar que hauran 
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d’aprendre una segona llengua, que és el castellà, aspecte que no 
afectarà als alumnes de parla castellana.   
 
 
Objectius quant al professorat. 
 
- Treballar per aconseguir consciència sobre la realitat  sociolingüística 
del professorat. 
 

- Procurar l’adequació del nou professorat a les característiques del 
Centre. 
 

- Procurar l’ús de la llengua catalana en totes les activitats 
acadèmiques orals i escrites. 
 
- Informar regularment els Departaments sobre les activitats 
relacionades amb la vida cultural del país: concursos literaris, 
programació teatre, etc. 
 
- Assessorar lingüísticament al professorat en tots els aspectes 
relacionats amb la pràctica docent  que així ho manifestin. 
 
- Aconseguir el compromís de cada Departament d’exigir correcció en 
els exercicis presentats als alumnes. Es tracta que tot el Claustre 
assumeixi  la normalització. 
 
Objectius quant a l’alumnat. 
 
- Aconseguir la consciència sociolingüística de l’alumnat. 
 
- Fomentar l’ús de l’estàndard i el respecte a les variants. 
 
- Promoure la dinamització lingüística. 
 
- Fomentar la cultura catalana. 
 
- Procurar que l’alumne s’expressi, llegeixi, amb correcció en català. 
 
 - Vetllar perquè els alumnes amb dificultats de comprensió i expressió 
en les dues llengües tinguin l’ajuda i el reforç suficient per assolir els 
objectius curriculars bàsics. 
 
En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha de poder comprendre i 
produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, 
en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per 
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos 
implicats en l’ús del llenguatge. 
 
Objectius quant al personal administratiu i de serveis 
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- Facilitar al personal administratiu i de serveis assessorament 
lingüístic. 
 
- Procurar l’ús de llengua catalana en tota la documentació interna del 
Centre. 
 
Objectius quant a la relació del Centre amb l’exterior. 
 
- Aconseguir la participació de l’AMPA a la Comissió Lingüística. 
 
- Procurar l’ús de la llengua catalana en les activitats no acadèmiques. 
 
- Insistir en l’ús de la llengua catalana en tota la documentació externa 
al Centre. 
 
-  Establir contacte amb el Servei de Català del Consell Comarcal.  
 
- Mantenir  contacte amb els organismes relacionats amb la 
normalització lingüística. 
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6. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA  

 
6.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament. Al Centre, s’utilitza normalment com a llengua vehicular 
i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. 
 
El Centre ha de fer del català el vehicle d’expressió normal en llurs 
activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
 
El Centre ha de vetllar  per l’ús habitual de la llengua catalana, com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics 
del centre (llibre, jocs, audiovisuals, programaris, etc.). A més, a les 
àrees o matèries que s’imparteixen en llengua catalana s’empra 
aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites: l’exposició del 
professor, el material didàctic o llibres de text, els exercicis de l’alumne i 
els d’avaluació. 
 
El Centre ha de  fomentar la participació del personal docent en cursos 
d’actualització lingüística i cultura catalana. 
 
El Centre ha de tenir cura de qualitat de la llengua vehicular, i el 
professorat en serà el transmissor del model d’ús per a l’alumnat  
perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 
 
Les àrees s’han d’impartir en llengua catalana excepte la de llengua 
castellana i la de llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, 
l’exposició del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 
activitats d’avaluació seran en llengua catalana sempre i quan sigui 
possible. 
 
Ensenyament secundari obligatori (ESO) i Programes de Formació 
Inicial (PFI). 

 
L’ensenyament del català ha de tenir garantida una presència 
adequada en els plans d’estudi, de manera que tot l’alumnat, qualsevol 
que sigui llur llengua  habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder 
utilitzar normalment i, també, correctament aquesta llengua al final de 
l’educació obligatòria. 
 
El Centre ha de vetllar perquè, en acabar l’ensenyament secundari 
obligatori, l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits 
amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana, fent-los 
servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i 
reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. 
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El Centre ha de vetllar perquè l’alumnat en aquesta etapa educativa 
consolidi el domini oral i escrit de la llengua catalana i adquireixi la 
competència suficient en el seu ús social, juntament amb el 
coneixement d’altres llengües i cultures en un món on la comunicació i 
la participació tenen i tindran cada vegada més importància. 
 
El Centre ha d’implicar els alumnes en el respecte per la diversitat 
lingüística i en la presa de consciència de la riquesa que representa 
aquesta pluralitat. 
 
 
Batxillerat 
 
El Centre ha de vetllar perquè, en acabar les diferents modalitats de 
batxillerat, l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació 
oral i escrita en llengua catalana, i empri els recursos bàsics dels 
llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de 
missatge volgut. 
 
El Centre ha de vetllar perquè l’alumnat tingui un coneixement 
aprofundit de les característiques culturals, històriques, socials i 
lingüístiques que identifiquen Catalunya. 
 
Cicles Formatius de grau mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior  
 

      En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de 
fomentar polítiques de programació i de docència que garanteixin 
perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots 
els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests 
ensenyaments. L’idioma que s’imparteix treballa aspectes relacionats 
amb el mòdul.  

 
El Centre ha de vetllar perquè l’alumnat assoleixi el nivell de llengua 
catalana adient a l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell 
obtingut en l’ensenyament secundari obligatori. 
 
 
6.2 ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL. 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament. Al Centre, s’ha d’utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge de l’educació secundària obligatòria, de la 
formació professional i del batxillerat. 
 
El Centre ha de fer del català el vehicle d’expressió normal de llurs 
activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
 
La llengua catalana ha de ser el vehicle d’expressió normal en el 
Centre, tant en les activitats internes com en les de projecció externa. 
Així mateix, el Director del Centre vetllarà perquè la llengua catalana 
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sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del claustre i del 
consell escolar. 
 
La llengua catalana ha de ser el vehicle d’expressió normal en totes les 
reunions i actes de la comunitat educativa. 
 
El Centre ha de vetllar perquè totes les activitats pedagògiques que es 
realitzin fora del Centre es duguin a terme en llengua catalana. 
 
El Centre ha d’assegurar i incrementar la seva participació en totes les 
activitats organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu 
fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 
 
 
 
6.3 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 
 
D’acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors del 
Centre han de tenir el coneixement adequat a les dues llengües oficials 
a Catalunya, que els permeti la comprensió i la utilització correcta 
d’ambdues llengües en la pràctica docent  habitual, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita. 
 
Tots els professors, excepte els de castellà i llengües estrangeres, han 
d’exercir la seva tasca docent en català, segons la normativa vigent. 
 
El Centre ha d’utilitzar, normalment, la llengua catalana com a llengua 
de comunicació oral i escrita entre tot el professorat, el personal no 
docent i alumnat dins i fora de l’àmbit curricular. 
 
El professor ha de tenir cura  de la qualitat de la llengua emprada per tal 
de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa. 
 
El Centre ha de vetllar  perquè tot el personal del centre (professorat, 
PAS i personal contractat) tingui competència lingüística en català, 
segons la tasca que desenvolupa. Es demanarà a l’AMPA que tingui en 
compte aquest criteri a l’hora de contractar personal de suport. 
 
El Centre ha de fomentar  la participació del personal docent i no docent 
en cursos d’actualització lingüística  i de cultura catalana.  
 
 
6.4 ÀMBIT ADMINISTRATIU 

 
Les actuacions administratives del règim interior del centre com són 
actes, comunicats diversos, horaris, rètols, etc., es redactaran 
normalment en llengua catalana. 
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Les actuacions administratives sol·licitades pel públic al centre es faran 
en català, exceptuant-ne els casos en els quals els usuaris les demanin 
en castellà. 
 
Es vetlla per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les 
comunicacions internes i externes del centre. 
 

7. EL PROCÉS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE DE LA 
LLENGUA CASTELLANA  

 
ESO i PFI 

 
L’ensenyament del castellà té garantida una presència adequada en els 
plans d’estudi, de manera que tots els alumnes, qualsevol que sigui llur 
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar 
normalment i correctament aquesta llengua al final de l’educació 
obligatòria. 
 
El Centre ha de vetllar perquè a l’ensenyament secundari obligatori, 
l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, 
autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent-los servir per 
comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre 
els processos implicats en l’ús del llenguatge. 
 
 
BATXILLERAT 
 
En acabar el batxillerat, els alumnes han de ser capaços d’utilitzar amb 
correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua 
castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, 
literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut. 

 
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR 
 

En l’ensenyament postobligatori, l’administració educativa ha de 
fomentar polítiques de programació i docència que garanteixin 
perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots 
els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests 
ensenyaments.  

 
El Centre ha de vetllar perquè l’alumnat assoleixi el nivell de llengua 
castellana adient a l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell 
obtingut en l’ensenyament secundari obligatori. 
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8. LES DIFERENTS OPCIONS EN REFERÈNCIA A LES LLENGÜES 
ESTRANGERES  

 
L’alumne cursa en tot l’ensenyament secundari obligatori una llengua 
estrangera obligatòriament, i pot optar per una de segona. El Centre 
garantirà la continuïtat d’aquesta segona llengua durant tot 
l’ensenyament. 

 
El Centre mantindrà una línia de coherència i continuïtat amb la llengua 
estudiada per l’alumne/a a l’Educació Primària i també haurà de 
possibilitar l’opció d’una segona llengua estrangera amb garantia de 
continuïtat al llarg de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat. 

 
En el Centre hi ha més d’una línia d’ESO així que es poden impartir 
dues llengües estrangeres com a primera llengua, per tal de garantir la 
continuïtat de la llengua estrangera estudiada a primària pels alumnes. 

 
En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i saber-se 
expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre 
estàndard si més no d’una llengua estrangera. 

 
Els ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà o superior  tindran 
per finalitat proporcionar als alumnes la formació necessària per 
adquirir, si s’escau, la competència lingüística professional en la llengua 
o llengües estrangeres adients a l’àmbit de treball.  
 
El cas dels PFI seria el mateix que el que fa referència als cicles 
formatius de grau mitjà. 
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9. CRITERIS GENERALS PER A LES ADEQUACIONS DEL 
PROCÉS D’ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES A LA 
REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE  
 
9.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 
El Centre té present la importància dels aspectes pedagògics i 
didàctics: continuarà el procés d’ensenyament  aprenentatge de les 
llengües iniciat a l’Educació Primària, tenint en compte el grau de 
competència comunicativa dels alumnes i els hàbits d’ús de totes 
dues llengües. 
 
El Centre té en compte la situació sociolingüística de Catalunya. Pel 
que fa als alumnes no catalanoparlants, s’impulsa la tendència a 
usar el català en el màxim de contextos  possibles, com a expressió 
de la voluntat de normalitzar la llengua del país i d’arrelament a 
Catalunya. En el cas d’alumnes castellanoparlants, s’impulsa l’ús del 
català en el màxim de contextos possibles i la pràctica de les 
actituds de participació en converses en què cada interlocutor fa ús 
de la seva llengua. 
 
L’alumnat que arribi i no tingui el coneixement de la llengua catalana 
se l’adreçarà a l’aula d’acollida respectant, si és possible el castellà 
–si és castellanoparlant – la informàtica, l’educació física, la música i 
les matemàtiques, per a l’aprenentatge de la llengua catalana. En 
aquests moments no disposem d’aquest servei si bé l’acollida la 
realitzem a aules i amb professorat de suport. 
 
El Centre garanteix l’aprenentatge de la llengua catalana i vetlla 
perquè aquests alumnes n’adquireixin, al més aviat possible, el 
nivell llindar. Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar 
l’ensenyament secundari, aquests alumnes hauran de conèixer tant 
el català com el castellà de manera que siguin capaços de 
comprendre’ls i de produir missatges orals i escrits amb propietat, 
autonomia i creativitat. 
 
9.2 ÀMBIT DE  GOVERN INSTITUCIONAL 

 
El Centre vetlla per la difusió entre la comunitat educativa de les 
ofertes institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements 
sobre la cultura catalana i la situació del català en relació amb les 
altres llengües presents en el Centre i en el context on està ubicat. 
 
El Coordinador/a LIC juntament amb el Centre fomentarà la 
participació del col·lectiu escolar en les activitats organitzades per 
les institucions que tenen com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i 
el coneixement de la cultura catalana i la integració, si és el cas. 
 

El Centre demana a l’AMPA l’ús de la llengua en les activitats 
internes i externes. També es demana la seva participació en la 
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difusió de cursos de llengua i cultures catalanes per a les famílies de 
l’escola, perquè aquestes s’impliquin en el procés d’aprenentatge de 
la llengua catalana de llurs fills. 
 
 
9.3 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 
A l’hora de proposar altres hores lectives per completar l’horari lectiu 
dels professors, es procura atendre al màxim les necessitats 
pedagògiques del centre. D’entre aquestes, es prioritza el suport a 
classes de català per als alumnes amb dificultats de comprensió i 
expressió especialment pels que s’acaben d’incorporar al sistema 
educatiu de Catalunya. 
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10. DESENVOLUPAMENT DEL PLC EN EL  PCC  
 
 
Criteris per la seqüenciació dels continguts de la matèria de 
Llengua i Llengües estrangeres. 

 
 

En l’ESO, es fa la següent distribució de les assignatures llengües: 
 

                                  
CATALÀ               

 
CASTELLÀ                

 
IDIOMA 

PRIMER    
CICLE 
 

1r  curs         
     

3h                                                   3h 3h 

2n curs      
        

3h                                                       3h 3h 

SEGON 
CICLE 

3r curs   
            

3h 3h 3h 

4t  curs    
          

3h 3h 3h 

 
 

 
En els grups de TD té prioritat l’expressió oral i escrita sobre altres 
continguts (lèxic, morfosintaxi, etc.). És té en compte les dificultats dels 
alumnes i per això s’intenta que assoleixin només els objectius 
generals.  
 
El Centre ha detectat greu mancances d’aprenentatge entre alguns 
alumnes que cursen l’ESO, per la qual cosa els alumnes s’agrupen en 
grups on s’imparteix la classe en un ritme més lent amb la finalitat que 
els seus alumnes assoleixin els mínims educatius establerts. Aquests 
ensenyaments afecten en totes les àrees, també la de Llengua 
Catalana.  

 
Cada una de les unitats de l’àrea de llengua (català i castellà) està 
dividida en diferents apartats: comprensió lectora, lèxic, morfosintaxi, 
ortografia, tractament de la informació i literatura. A fi de no repetir els 
mateixos continguts, la part de tractament de la informació es fa una 
part a l’àrea de català i altra a l’àrea de castellà. 
 
Així doncs, els principals criteris de seqüenciació dels continguts són: 
 
1- Distribució de continguts homogènia al llarg de l’etapa.   
 
2- Seqüenciació feta tenint en compte els objectius generals a assolir 
(ús correcte del català, del castellà i d’una llengua estrangera, tant 
oralment com per escrit) i les mancances de l’alumnat. 
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3- Seqüenciació feta tenint en compte també la no repetició de 
continguts, i, per  tant, coordinant els continguts de les diferents 
llengües.    
 
4- Prioritzar l’ús del català en aquells casos en què sigui possible, com 
a llengua vehicular i relacional que és. 
 
 
En el batxillerat, les llengües són presents en tots els trimestres i es fa 

la següent distribució: 
 

 
 

 
CATALÀ 

 
CASTELLÀ                     

 
IDIOMA 

1r curs      
                    

2:30h 2:30h 3h 

2n curs     
                   

2h 2h 3h 

 
 
 
 

Així doncs, els principals criteris de seqüenciació dels continguts que 
s’han seguit són: 
 
 1- Distribució de continguts homogènia al llarg dels diferents trimestres. 
 
 2- Seqüenciació feta tenint en compte els objectius generals. 
 
 3- Seqüenciació feta tenint en compte també la no repetició de 
continguts, i, per tant, coordinant els continguts de les diferents 
llengües.    
 
 4- Prioritzar l’ús del català en aquells casos en què sigui possible, com 
a llengua  vehicular i relacional que és. 
 
 
Criteris sobre aspectes organitzatius de les àrees de Llengua 
 
 
Respecte a l’agrupament de l’alumnat, s’ha  de tenir en compte si 
parlem d’una assignatura comuna, d’una optativa o d’un tractament a la 
diversitat (TD). 
    
Els grups tenen una ràtio de 25 a 30 alumnes, aproximadament, quan 
es parla d’assignatures comunes; pel que fa a les optatives, el nombre 
d’alumnes canvia segons els gustos i les necessitats dels alumnes i 
segon la capacitat d’absorció de la matèria en qüestió, però, 
normalment són els de TD (de 10 a 12 alumnes) per possibilitar una 
atenció més específica a les mancances d’aquests alumnes. 
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Caldria establir, però, algun tipus de criteri per treballar les matèries 
instrumentals a les primeres hores del matí, tenint en compte la seva 
importància i la dificultat que representen per a molts alumnes. 
 
Criteris sobre aspectes organitzatius de l’ àrea de llengua catalana 
a l’aula d’acollida 
 

(actualment no en disposem) 
 

Els centres que tinguin un nombre significatiu d’alumnes nouvinguts 
poden posar en funcionament una aula d’acollida i nomenar un/a tutor/a 
d’acollida que se’n resposabilitzi. El tutor/a de l’Aula d’Acollida dedica 
tot el seu horari lectiu a l’aula d’acollida i coordina tots els altres 
professors que li donen suport.  
 
Es preveu un assessorament, la dotació de recursos humans i 
informàtics i un pla de formació específic per al professorat. Aquesta 
dotació es farà en funció de la detecció de necessitats realitzada per 
cada Servei Territorial i a partir dels recursos de què disposi cada 
centre. Per tant, la dotació de recursos per aquestes aules respondrà a 
les necessitats objectives i al compromís explícit del centre a implicar-
se en el procés d’acollida de l’alumnat nouvingut. 
 
El/a tutor/a d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al 
centre. Excepcionalment, la designació podrà recaure en un professor 
amb destinació provisional o interí, a proposta de la direcció del centre 
com a lloc de treball per atendre les diverses necessitats i interessos de 
l’alumnat,  d’acord amb la Resolució ENS/1189/2004. En aquest cas la 
proposta de la direcció del centre comportarà una priorització en 
l’adquisició de la destinació per al curs 2004/2005. 
 
Segons les disposicions de la Normativa de Començament de Curs, 
“els alumnes nouvinguts, un cop detectat el seu nivell a l’avaluació 

inicial, assistiran a l’aula d’acollida un màxim de mitja jornada lectiva 
diària. Durada que podrà anar disminuint a mesura que avanci en els 
aprenentatges ”. 
 
Els alumnes d’incorporació tardana que tenen problemes en el 
coneixement de la llengua catalana van a l’aula d’acollida. Allí tenen 
material preparat  i  una tutora-professora de suport que els ajuda en 
les possibles dificultats. El nombre d’hores i la durada de permanència 
en aquesta aula respon al grau de dificultat que té l’alumne per 
aprendre la llengua catalana i la zona de procedència (Sud-Amèrica, 
Marroc, Països de l’Est...). Si en el país d’origen es parla una llengua 
romànica, normalment, es té menys dificultat en el seu aprenentatge. 
En cap cas l’horari de l’aula d’acollida interfereix en les matèries 
(plàstica, música i educació física) que l’alumnat nouvingut pot 
compartir amb els seus companys de classe, i que facilitarà la seva 
integració en el grup-classe. Una vegada l’alumnat ha adquirit els 
coneixements mínims que li permeten poder seguir, més o menys, les 
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explicacions del professorat, s’incorpora a l’aula-classe més hores per 
tal de facilitar, encara més,  la seva integració. 
 
El professorat que imparteix la llengua catalana als alumnes nouvinguts 
en aquesta aula d’acollida és, majoritàriament, una única professora –
tutora de llengua, que concentra en el seu horari totes les actuacions de 
l’aula d’acollida, per tal de garantir una continuïtat en el seguiment de 
l’aprenentatge de la llengua i, també, per tal de facilitar una millor 
coordinació entre la resta dels professors i serveis que participen en 
aquest procés d’integració i d’acollida de l’alumnat nouvingut (Equip 
Docent, Direcció, Assessora LIC, EAP, S. Socials,etc). Amb tot, com 
que la tutora no pot abastar tot l’horari de l’aula d’acollida, hi ha 
diversos professors/es que, d’una manera voluntària, continuen la tasca 
que la tutora creu necessària. 
 
 
Metodologia i Avaluació 

 
Respecte a la metodologia de l’ensenyament de les llengües, és 
convenient tenir en compte els següents criteris: 
 
1.- S’ha de valorar no només els coneixements lingüístics de l’alumne, 
sinó també la seva actitud davant el fet lingüístic i el seu ús de la 
llengua en la pràctica. A més, cal tenir en compte com evoluciona 
l’alumne durant el curs, si hi ha una millora i com supera les dificultats 
que se li presenten. Per això, és convenient fer una prova o avaluació 
inicial i passar uns qüestionaris o parlar directament amb l’alumne per 
conèixer aquests aspectes. La prova d’avaluació ha d’estar d’acord amb 
els Plans Intensius Individuals (PPII). També per això, cal que a 
l’avaluació es tingui en compte els continguts, l’actitud i els 
procediments. Fóra també necessari que els diferents departaments de 
llengües es posessin d’acord sobre la valoració d’aquests aspectes (la 
qual cosa ja es fa actualment), important a l’hora de realitzar un 
aprenentatge significatiu. Tot plegat, tenint en compte les competències 
bàsiques. 
 
2.- S’ha d’evitar l’anticipació d’aprenentatges (els quals, l’alumne no 
podria assolir plenament), així com la repetició sistemàtica de 
continguts, sobretot, en el cas de les llengües més similars, català i 
castellà, i que presenten nombroses interferències. Això, com ja ha 
estat exposat abans, ja s’intenta evitar. Cal, però, treballar les 
interferències, a fi que quedi ben clar allò que és peculiar de cada 
llengua (les interferències i també les diferències, naturalment). 
 
3.- Respecte al procés d’aprenentatge d’una segona llengua 
estrangera, s’ha de preveure que l’alumne ja ha desenvolupat una sèrie 
d’estratègies d’aprenentatge amb la primera llengua. Això cal tenir-ho 
present a l’hora de plantejar i programar la segona llengua estrangera. 
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4.- Cal fomentar aquelles activitats que poden fer més efectiu 
l’ensenyament aprenentatge de les llengües: lectura, cançó, teatre, joc, 
esports, cinema, etc. i oferir propostes amb un grau de dificultat que 
suposin un repte i que motivin l’alumne a esforçar-se. 
 
 5.- Cal tenir en compte també, en el procés d’aprenentatge, les noves 
tecnologies que ofereixen múltiples possibilitats en el tractament de les 
llengües i que tenen molta acceptació entre els alumnes: processadors 
de textos, aplicacions multimèdia, programes de comunicació, 
programes d’exercitació lingüística, etc. 
 
 
Respecte a l’avaluació dels alumnes, podem establir els següents 
criteris en les àrees de llengües: 
 
1.- L’avaluació és contínua i es fonamenta en el desenvolupament del 
procés maduratiu lingüístic de l’alumne. 
 
2.- L’avaluació és global: es valoren els continguts lingüístics, les 
actituds i els procediments de l’alumne. 
 
3.- L’avaluació és individualitzada, ja que tenim en compte la situació 
lingüística inicial de l’alumne, les seves possibilitats, l’esforç que ha 
realitzat i els resultats que ha obtingut.  
 
4.- L’avaluació comprèn diferents fases: 
 
a -inicial: ens dóna les primeres dades per saber els coneixements 
previs de l’alumne. 
 
b-contínua i formativa: es fa durant el procés d’aprenentatge, avaluant 

i fent conscient del seu  progrés a l’alumne. 
 
c-contínua i sumativa: avalua el nivell obtingut per cada alumne en 
relació a ell mateix i a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge 
proposats en el procés educatiu. 
 
5.- L’avaluació de l’alumne no perd de vista els objectius prioritaris i 
bàsics: l’expressió correcta oralment i per escrit de les llengües. 
 
 6.- L’avaluació dels processos d’aprenentatges dels alumnes 
nouvinguts es durà a terme segons la seva adaptació curricular 
individual, en relació amb els objectius terminals de cada àrea i 
l’assoliment global de les competències bàsiques. Les valoracions finals 
de cicle tindran en compte, si escau, els plans individualitzats que 
s’hagin fet per a cada alumne o alumna.  
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Tractament de les llengües a la resta de les àrees 

 
Tot i que les llengües constitueixen assignatures pròpies, podem dir que 
tot professor/a és professor/a de llengua i, per tant, hauria de valorar i 
avaluar l’ús que en fan els alumnes en la seva àrea. Per això, és 
desitjable que: 
  
-La llengua emprada normalment en les matèries no lingüístiques ha de 
ser el català,  llengua pròpia de Catalunya i també de l’ensenyament. 
 
-El professor tingui en compte no només els continguts de la matèria 
que imparteix, sinó també com els expressen (oralment o per escrit) els 
alumnes. 

 
-Hi  hagi una coordinació entre els professors de llengües i els d’altres 
matèries a l’hora d’establir objectius en l’expressió dels alumnes, per tal 
d’afavorir un ensenyament constructiu i coherent. 
 
-El Centre compti amb un/a  assessor/a LIC al servei dels professors 
per tal d’assessorar, promoure cursos i, en general, ajudar en qualsevol 
tasca o problema lingüístic que es plantegi. 

 
-Tot i no ser de l’àrea de llengua, qualsevol professor que detecti una 
mancança lingüística important ha de donar-la a conèixer per tal que  
l’equip docent li doni el tractament adequat. 
 
-Es fonamentin els continguts interdisciplinaris a fi que l’alumne 
relacioni les llengües amb d’altres àmbits d’expressió i aprengui a 
valorar el seu paper vehicular i relacional. 
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 11. DESENVOLUPAMENT DEL PLC EN LES NOFC  
 

En aquest apartat consten els criteris organitzatius que haurien de 
reflectir els acords a què el Centre hagi arribat en relació a: 

 
1.-La regulació funcional dels òrgans col·legiats del centre, dels 
unipersonals i dels serveis de què disposa. 
 
2.- Els drets i deures dels diferents membres de la comunitat educativa. 
 
 
3.- L’organització i els mecanismes de regulació dels recursos humans, 
materials i funcionals de què disposa el centre. 
 

 
 

Regulació funcional dels òrgans del centre que tenen alguna 
responsabilitat en tot el que fa referència a la llengua. 

 
Òrgans col·legiats de govern 

 
- Consell escolar del Centre: aprova, si s’escau, la creació d’altres 
òrgans de coordinació i els assigna competències (per exemple, la 
figura del coordinador LIC). Estableix directrius per fer el PEC (i, per 
tant, el PLC), l’aprova i n’avalua el compliment. Aprova el pressupost de 
centre, en fa el seguiment i n’aprova la liquidació (per tant, és qui 
aprova les partides econòmiques destinades a l’aplicació del projecte 
lingüístic). Aprova, a proposta de l’equip directiu, les NOFC. Avalua i 
aprova la programació general de l’institut (en el qual s’ha d’incloure els 
continguts anuals del  projecte lingüístic). Avalua  i aprova la memòria 
anual (en la qual s’ha de recollir la valoració de les activitats anuals del 
projecte lingüísitc). Elabora les directrius per a la programació i el 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les 
activitats culturals, esportives i recreatives. Estableix les relacions de 
col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives 
(també hi pot establir criteris de caire lingüístic). Rep informació de PCC 
aprovat (i, per tant, del tractament de les llengües que es fa en el 
centre). 

 
-Claustre de professors: participa amb les seves propostes en 
l’elaboració del projecte educatiu de centre (i, per tant, del projecte 
lingüístic). Estableix criteris per a l’elaboració del projecte curricular (i, 
per tant, del tractament de les llengües), l’aprova, n’avalua l’aplicació i 
en dedueix possibles modificacions. Aporta a l’equip directiu criteris i 
propostes per a l’elaboració de les NOFC. Informa i aporta propostes al 
consell escolar i a l’equip directiu sobre l’organització i la programació 
general del centre (en el qual s’han d’incloure els continguts anuals del 
projecte lingüístic) i per al desenvolupament de les activitats escolars 
complementàries i de les extraescolars. Emet informe favorable sobre la 
proposta d’altres òrgans de coordinació (entre els quals el coordinador 
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LIC) abans que el director no la presenti al consell escolar del centre. 
Informa la memòria anual (en la qual s’ha de recollir la valoració de les 
activitats anuals del projecte lingüístic). 

 
-Equip directiu: Elabora el PEC (i, per tant, el PLC). Elabora la 

programació general de l’institut, tenint en compte les propostes que 
efectuï el claustre (i, per tant, la concreció anual del projecte lingüístic). 

 
 

Òrgans unipersonals de govern 
 

-Director: Vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació 
al projecte educatiu (i, per tant, al projecte lingüístic) i a la programació 
general. Compleix i fa complir les lleis i les normes vigents i vetlla per la 
seva correcta aplicació al centre. Dirigeix i coordina totes les activitats 
del centre d’acord amb les disposicions vigents i sens perjudici de les 
competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. Elabora, amb 
caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general 
del centre (en el qual s’han d’incloure els continguts anuals del projecte 
lingüístic) conjuntament amb l’equip directiu i vetlla per a l’elaboració, 
aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular de centre 
(tenint en compte la relació entre aquest document i el projecte 
lingüístic) i per la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la 
Generalitat. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit a l’institut i 
executa els acords dels òrgans col·legiats del centre adoptats en l’àmbit 
de la seva  competència (i, per tant, ha d’executar els acords presos en 
matèria lingüística). Assigna el professorat als diferents cursos, àrees i 
matèries en la forma més convenient per a l’ensenyament (tenint en 
compte la llengua vehicular i d’aprenentatge i el que disposa el projecte 
lingüístic del centre). Fomenta i coordina la participació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa i els facilita la informació sobre la vida 
del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. 
Elabora, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual 
d’activitats del centre (en la qual s’ha de recollir la valoració de les 
activitats anuals del projecte lingüístic), Nomena el coordinador LIC, 
escoltat el coordinador pedagògic. 

 
-Cap d’estudis: Coordina les activitats escolars reglades i 
complementàries, tant en el si del mateix centre com amb els centres 
de procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen 
l’educació secundària obligatòria de la zona (i, per tant, també ha de 
coordinar les activitats destinades a fomentar la llengua i la cultura 
catalanes). Duu a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució de 
grups (tenint en compte allò que es disposa en la normativa general 
referent a la llengua vehicular i d’aprenentatge i segons el projecte 
lingüístic del centre). 

 
-Secretari: Duu a terme la gestió de l’activitat econòmica i 

administrativa de l’institut, sota el comandament del director, i exerceix, 
per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i 
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serveis adscrits a l’institut (i aplica la normativa lingüística vigent dins 
d’aquest àmbit), quan el director així ho determini. Elabora el projecte 
de pressupost del centre (en el qual s’ha de preveure una partida 
econòmica destinada a l’aplicació del projecte lingüístic). 
 
.Coordinador pedagògic: Coordina l’elaboració i l’actualització del 
projecte curricular, i vetlla per la seva concreció en les diferents àrees i 
matèries de cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen en l’institut 
(tenint en compte també la relació entre el projecte curricular i el 
projecte lingüístic): Vetlla per a l’elaboració d’adequacions i 
modificacions curriculars necessàries per atendre la diversitat (alumnes 
amb necessitats educatives especials, alumnes d’incorporació tardana, 
etc.) Vetlla per a l’adequada selecció dels llibres de text, del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que 
s’imparteixin a l’institut, juntament amb els caps de departament 
(segons el projecte lingüístic del centre). 

 
Altres òrgans que les NOFC del centre pot determinar 
 
-Coordinador LIC: assessora l’equip directiu en l’elaboració del 
Projecte Lingüístic. Assessora el claustre en el tractament de les 
Llengües en l’elaboració del PCC. Assessora l’equip directiu en la 
programació d’activitats relacionades amb la concreció del PL. 
Organitza els cursos i seminaris necessaris per a la normalització 
lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del 
centre. Coordina l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i 
l’educació intercultural. 
 
-El/la tutor/a d’acollida: (En aquests moments no disposem d’aquest 

servei) Es coordina amb el servei d’interpretació /orientació i media 
entre el centre i la família. Realitza avaluacions inicials i col·labora en 
l’elaboració d’adaptacions curriculars. Gestiona l’aula d’acollida. Aplica 
metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social. 
Promou la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 
referència. Col·labora en la sensibilització i introducció de l’educació 
intercultural al procés educatiu. Es coordina amb la resta de 
professorat, especialment amb el-la coordinador-a lingüística i el tutor 
del grup de referència on s’ha adscrit l’alumnat i amb els professionals 
especialistes (EAP, psicopedagog/a, mestre/a de pedagogia terapèutica 
). 
 
 

 
Drets i deures dels diferents membres de la comunitat educativa. 

 
-Alumnes: tenen dret a rebre una informació que els permeti 

aconseguir el ple desenvolupament de la seva pròpia personalitat. Per 
tal de fer efectiu aquest dret, la formació dels estudiants haurà de 
comprendre la formació dirigida al coneixement del seu entorn cultural i 
social immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la 
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cultura i la realitat social catalanes (DECRET 226/1990). Si es produeix 
l’ingrés al centre d’un alumne amb dificultats de comprensió del català, 
cal vetllar perquè aquest s’hi senti acollit i cal establir estratègies que li 
facilitin la possibilitat de comunicar-se en llengua catalana. (Doc. Tract. 
Lleng. Sec.). 
 
-Professorat: ha de ser transmissor del model d’ús de la llengua per a 

l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid (Doc. Tract. 
Lleng. Sec.). Per a l’assignació de matèries i grups als professors, serà 
criteri prioritari el compliment de la normativa sobre les matèries 
impartides en català. En qualsevol cas, el professorat que s’incorpori als 
centres públics d’ensenyament secundari haurà d’exercir la docència en 
llengua catalana, d’acord amb PL o amb el Projecte de Normalització 
Lingüística, excepte per a les matèries de llengua i literatura castellana i 
llengües estrangeres (resolució de 14 juny de 1995). 

 
 

Organització  i mecanismes de regulació dels recursos humans, 
materials i funcionals de què disposa el  Centre. 
 
Tot i que el Centre disposa de recursos materials i funcionals bastant 
considerables, en molts casos estan  infrautilitzats perquè hi manca 
organització i coneixement dels mateixos, per la qual cosa creiem 
convenient que: 
 
1- Els departaments facin un inventari del material del qual es disposa 
per utilitzar-lo i per determinar i programar les adquisicions necessàries 
al començament del curs escolar. 
 
 2- El centre assigni anualment part del pressupost als departaments 
perquè sàpiguen de quant poden disposar per a la renovació de 
material. 
 
  3- El professorat faci una actualització dels seus coneixements pel que 
fa a l’ús de les noves tecnologies i la seva aplicació, concretament, en 
àmbit de les llengües. 
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12. DESENVOLUPAMENT DEL PLC EN EL PA 
 
12.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
Podem veure les actuacions que es desenvolupen al llarg del curs al PA 
(Pla Anual) i a la Memòria Anual (MA).  
 
Aquestes actuacions responen als següents criteris: 
 
1.-Organització i potenciació d’activitats que propiciïn el coneixement de 
l’entorn lingüístic i sociolingüístic, per tal de fer reflexionar a l’alumne i 
donar a conèixer la situació de la comunitat catalana i de la llengua 
catalana. Amb aquesta finalitat, el centre ha organitzat tot un seguit de 
sortides i de viatges. 

 
 

2.-Potenciació i seguiment de les activitats encarades a incentivar l’ús 
de la llengua catalana i  la cultura. 
 

 
12.2 ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL 
 
Podem dividir les actuacions del curs en aquest àmbit en els següents 
apartats: 
 
1.- Planificació d’activitats conjuntes de caràcter i de lleure que tinguin 
finalitats lingüístiques amb altres institucions de l’àmbit lingüístic català.  
 
2.- Establiment de contacte amb els centres de Normalització 
Lingüística del districte, de la població o comarca amb la finalitat 
d’informar tota la comunitat educativa sobre les campanyes de 
catalanització que es duguin a terme a l’entorn del centre.  
 

 
12. 3 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 

El servei de revisió i assessorament de textos  va a càrrec, normalment, 
o bé dels  professors de català del centre o bé de la coordinadora LIC. 
 

 
12.4 ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 
El servei lingüístic del centre està sempre a la disposició del personal 
administratiu per donar-li assessorament lingüístic. 
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13. RESUM DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA 

 

 

 

ÚS DE LA LLENGUA CATALANA AL CARRER
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COMPRENSIÓ ESCRITA DE LA LLENGUA CATALANA
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EXPRESSIÓ ORAL DE LA LLENGUA CATALANA
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INSUFICIENT

EXPRESSIÓ ESCRITA DE LA LLENGUA CATALANA

62%
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SUFICIENT
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El català a l’entorn.  
 

 

Coneixement del Català segons sexe i edat als pobles de la Ribera 
d’Ebre 

 L'entén  El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

2 anys 
i més 

M. Ebre 4.380 4.039 3.881 2.891 73 4.453 

M. Nova 2.641 2.283 2.191 1.524 130 2.771 
Miravet 760 728 685 370 2 762 

Tivissa 1.725 1.612 1.439 969 23 1.748 

Garcia 505 471 465 26 86 511 
Ginestar 818 791 699 565 5 823 

Benissanet 1.024 924 823 439 13 1037 
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14. AVALUACIÓ I MILLORA DEL PLC. 
 
 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre queda sotmès a la legalitat vigent i 
serà susceptible de modificació a través de la revisió periòdica del 
Projecte Educatiu de Centre, a proposta de la coordinació lingüística, de 
la coordinació pedagògica i posterior aprovació pel Consell Escolar del 
centre. 
 
Les corresponents revisions, a comptar des del curs 2013-14, 
s’especifiquen a continuació. 
 


