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0. Introducció 
 

0.1. Presentació del document 
 
El projecte lingüístic que teniu a les mans parteix de la realitat escolar, lingüística i 
cultural de l’Institut La Serra.  

 
El nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu fan necessària la 
revisió i l’actualització del nostre projecte lingüístic.  

 
Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la 
comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
llengües als diferents àmbits del centre. Com a document de gestió del centre, és un 
instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre i personal 
aliè al servei del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’ús i l’aprenentatge 
de les diferents llengües al centre.  
 
Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment 
tots els aspectes d’ús de les llengües del centre. Tanmateix, serà revisat periòdicament 
per tal de fer efectius els objectius de millora que seran recollits a la programació anual 
i avaluats en la memòria anual. La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i 
pel seu coneixement per part de tota la comunitat educativa. 
 
0.2 Principis pedagògics que regeixen el tractament de les llengües. 
 
a. Enfocament comunicatiu de la llengua 
 
La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és 
un instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres 
d’entendre la realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics, i 
també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però sobretot, la llengua 
és un dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, un mitjà 
de comunicació que es troba al servei del nostre creixement com a persones. 
 
Aquest enfocament parteix del principi psicopedagògic que les llengües s’aprenen en 
contextos reals d’ús a través de la interacció amb altres parlants. En conseqüència, com 
a metodologia, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals d’ús de les diferents 
llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització obligatòria.  
 
b. Aprenentatge per competències 
 
El nou currículum adopta una estructura per competències que destaca la necessitat 
que totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les 
competències bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització.  Així, 
totes les àrees curriculars són responsables del desenvolupament de la competència 
comunicativa lingüística i audiovisual, independentment que en l’àmbit lingüístic es 
treballi de manera singular aquesta competència. Per tant, la llengua és un eix 
transversal que cal desenvolupar de manera sistemàtica a través de totes les àrees 
curriculars. 
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L’aprenentatge del llenguatge acadèmic, íntimament relacionat amb la llengua escrita, 
és també responsabilitat de totes les àrees curriculars, i queda explicitat al nou 
currículum en moltes de les competències bàsiques; en concret, la competència 
comunicativa lingüística i audiovisual, la competència de tractament de la informació i 
competència digital, i la competència d’aprendre a aprendre. En conseqüència, el 
desenvolupament de les estratègies de la comprensió lectora i de la composició escrita 
ha de ser contemplat en la programació de totes matèries. 
  
c. Competència plurilingüe 
 
En la societat actual resulta també imprescindible ser capaç de comunicar-se 
eficaçment en més d’una llengua. En aquest sentit, es fa necessari dominar alguna 
llengua estrangera, que ens permeti comunicar-nos, amb diferents graus de domini, 
amb persones d’altres contextos lingüístics. 
  
d. Identitat, respecte i cohesió 
 
Una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat, 
i a partir d’un lligam emocional amb els parlants i la comunitat de la nova llengua. En 
aquest sentit, es fa necessari abordar els usos i les actituds lingüístiques si volem la 
continuïtat de la llengua catalana i, alhora, si volem que esdevingui element de cohesió 
social. 
 
 
1. Les llengües en el centre 
 
1.1. Les llengües en el PEC 
 
4.- Promourem iniciatives per fomentar en l’alumnat actituds positives vers el 
desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, i vers el coneixement i la 
conservació del nostre patrimoni cultural, històric i lingüístic dins un marc respectuós 
vers les altres cultures. 
 
7.- Fomentarem l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el 
respecte a la diversitat de cultures. 
 
13.- En el procés d’aprenentatge de les llengües, prioritzarem les habilitats 
comunicatives i fomentarem l’aprenentatge dels idiomes.  
 
1.2. Principis bàsics curriculars 
 
a. El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà com a llengua vehicular 
d’aprenentatge i com a vehicle d’expressió en totes les activitats docents i 
administratives, tant internes com externes. 
 
b. En finalitzar l’educació obligatòria, el nostre alumnat ha de ser competent en l’ús de 
la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa i, si vol ha de poder 
comunicar-se adequadament en una segona llengua estrangera. 
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c. Les noves orientacions en l’aprenentatge de les llengües i les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació proposen una profunda reflexió entorn a com ensenyar 
llengua. Cal pensar, doncs, en una metodologia que promogui l’aprenentatge 
significatiu de les llengües; en aquest sentit pot ser útil promoure projectes i programes 
plurilingües, intercanvis per potenciar l’ús de la llengua catalana, la castellana i les 
llengües estrangeres; fomentar la lectura en totes les llengües i promoure l’interès per 
la llengua oral. 
 
d. Atesa la diversitat lingüística i cultural que aporta una part significativa del nostre 
alumnat, el centre disposarà de les mesures més adients per acollir l’alumnat 
nouvingut, especialment en l’aspecte lingüístic, i per descobrir i reconèixer la riquesa 
de les diferents cultures.  
 
 
2. Sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge  de les llengües en el centre 
 
2.1. La llengua catalana  

 
2.1.1. La llengua catalana: llengua vehicular i d’aprenentatge 
  

El català serà la llengua vehicular de les activitats d’ensenyament i aprenentatge del 
centre i la llengua en què es desenvoluparà la resta d’activitats acadèmiques, 
administratives i extraescolars o les pròpies dels serveis escolars.  
 
El català serà la llengua de referència en l’ensenyament d’altres llengües, tot establint 
acords per relacionar les estratègies didàctiques. 
 
Amb tot, per tal que l’ús de la llengua catalana no quedi limitat a un ús acadèmic i 
administratiu haurà de ser la llengua de tot el context educatiu que envolti el procés 
d’aprenentatge: de l’espai comunicatiu, del material i dels recursos,. 

 
2.1.2. La llengua catalana: llengua de cohesió i convivència 

 
Amb la voluntat que la llengua catalana sigui una eina de cohesió i d’integració entre 
totes les persones del centre caldrà vetllar i fer el seguiment escaient perquè s’utilitzi 
en tots els àmbits de convivència i de comunicació, especialment en els que participi 
l’alumnat. En aquest sentit, la programació anual preveurà actuacions per impulsar l’ús 
del català en els àmbits no formals o no acadèmics.  
 

2.1.3. L’ensenyament- aprenentatge de la llengua catalana 
 
2.1.3.1. La llengua catalana: L1  

 
Atès el context sociolingüístic de l’alumnat del centre, l’ensenyament de la llengua 
catalana es farà com a Llengua 1 (L1), encara que no sigui la llengua materna de 
l’alumnat. Per tant, la metodologia i les estratègies d’aprenentatge es decidiran 
d’acord amb aquest principi. 
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2.1.3.2. L’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut  
 
El centre treballarà per garantir que l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema 
educatiu català, en acabar l’educació secundària, conegui les dues llengües oficials: la 
llengua catalana i la llengua castellana. Aquesta voluntat estarà condicionada a l’edat i 
el moment d’arribada de l’alumnat. 
 
Ara bé, atès que la llengua catalana és la llengua vehicular de l’ensenyament, el centre 
prioritzarà l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
La direcció del centre establirà les mesures organitzatives pertinents per a l’acollida i 
l’atenció lingüística d’aquest alumnat, per tal de facilitar-li l’accés a l’aprenentatge de 
la llengua vehicular. Aquestes mesures hauran de donar suport a l’aula d’acollida i, en 
cas que no es disposa d’aquest recurs, hauran de suplir-lo. 
 
La direcció del centre elaborarà un pla d’acollida on es recolliran i es sistematitzaran el 
conjunt d’actuacions i mesures organitzatives i curriculars que posarà en funcionament 
per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. Aquest document inclourà 
també els protocols d’acollida i d’incorporació a l’aula d’acollida i els protocols 
d’incorporació a l’aula ordinària. El pla d’acollida preveurà els mecanismes d’avaluació 
de la seva aplicació i s’haurà d’actualitzar quan es produeixin canvis quantitatius i 
qualitatius significatius en l’escolarització d’alumnat nouvingut. 
 
El departament de Llengua catalana i literatura en coordinació, si s’escau, amb el 
professorat de l’aula d’acollida definirà la seqüència d’aprenentatge, les estratègies 
didàctiques i metodològiques més adients i positives perquè l’alumnat aprengui la 
llengua. Alhora dissenyarà les opcions més viables per promoure i incentivar 
l’autoaprenentatge; opcions que haurà d’assumir la direcció del centre. 
 
Tots els departaments didàctics comunicaran al professorat de l’aula d’acollida de les 
necessitats lingüístiques (estructures, terminologia,...) que cal treballar a l’aula per 
avançar en la integració de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària i, d’aquesta manera, 
facilitar la instrucció en totes les àrees. Alhora, tots els departaments didàctics hauran 
d’acordar les mesures metodològiques i les adaptacions individuals més adients per tal 
d’anar incorporant a l’aula ordinària l’alumnat nouvingut que ja ha assolit, a l’aula 
d’acollida, l’aprenentatge inicial de la llengua catalana o per atendre l’alumnat 
nouvingut que, per motius diversos, assisteix directament a l’aula ordinària. En cas 
d’adaptacions individuals, s’utilitzarà el PI. 
 
La incorporació de l’aprenentatge de la llengua castellana, davant la seva presència i el 
seu pes en la nostra societat, s’iniciarà posteriorment, quan l’alumnat tingui un domini 
bàsic de la llengua catalana. 
 
L’aula d’acollida o les mesures organitzatives destinades a l’acollida lingüística de 
l’alumnat nouvingut tindran en compte a l’hora de definir les metodologies i les 
estratègies didàctiques a aplicar si l’alumnat coneix una de les dues llengües oficials. 
 
En tots els casos, però, tant en l’aula ordinària com en l’aula d’acollida, per tal de 
facilitar l’aprenentatge de la llengua vehicular, la llengua de comunicació amb 
l’alumnat nouvingut serà la llengua catalana; així com també del material didàctic. De 
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la mateixa manera, ho serà en l’àmbit administratiu, en els serveis escolars i en les 
activitats complementàries. 
 
 
2.2. La llengua castellana  
 

2.2.1. L’ensenyament- aprenentatge de la llengua castellana 
 

El centre acordarà una distribució curricular comuna entre la llengua catalana i la 
llengua castellana que asseguri una distribució coherent i progressiva de l’aprenentatge 
per tal de garantir que l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria sigui competent en 
les dues llengües oficials. 
 
Els departaments de Llengua castellana i literatura i de Llengua catalana i literatura en 
el termini de dos anys hauran d’acordar: 

- Criteris de coherència metodològica i de seqüència d’aprenentatge. 
- Criteris de distribució curricular per tal de no repetir els continguts comuns. 
- Acord sobre l’ús d’una terminologia lingüística i literària comuna. 

 
Des del departament de Llengua castellana i literatura es vetllarà per l’aprenentatge 
de les formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes per l’alumnat. 
 

2.2.2. Introducció de la llengua castellana a l’alumnat nouvingut 
 
La incorporació de l’aprenentatge de la llengua castellana s’iniciarà quan l’alumnat 
tingui un domini bàsic de la llengua catalana. 
 
Per acord de la comissió d’atenció a la diversitat i del professorat de l’aula d’acollida, 
es podran acordar mesures d’atenció individualitzada en llengua castellana. 
 
2.3. Les llengües estrangeres 
 
 2.3.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç de comunicar-se en una 
llengua estrangera, com a mínim. Alhora, ha de poder accedir, si vol, a informacions i 
coneixements en altres llengües. Aquest aprenentatge lingüístic li ha de servir com una 
porta d’accés al coneixement d’altres realitats culturals i socials tot valorant la llengua 
pròpia. 
 
El centre ofertarà com a primera llengua estrangera la llengua anglesa. I com a segona 
llengua estrangera, la llengua francesa. Sense menystenir la possibilitat d’impartir 
altres llengües (estrangeres o de l’estat espanyol) en horari lectiu o extraescolar i de 
facilitar que l’alumnat de nacionalitat estrangera (i també el conjunt de l’alumnat) 
pugui conèixer les cultures i les llengües d’origen; sempre i quan es disposi dels recursos 
humans i organitzatius adients. 
 
El centre iniciarà l’ensenyament-aprenentatge de la segona estrangera a1r curs d’ESO, 
malgrat hi hagi alumnes que ja han iniciat aquest procés a l’Educació Primària. Aquesta 
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oferta es planificarà de forma integral, coherent i progressiva al llarg de tota l’etapa i, 
si es dóna la demanda suficient (5 alumnes), es farà extensiva a Batxillerat. 
 
D’acord amb els criteris acordats pels responsables pedagògics del centre, l’alumnat 
que vulgui iniciar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera ha de tenir un domini 
òptim de les llengües oficials i de la primera llengua estrangera. La direcció del centre, 
d’acord amb l’assessorament dels responsables pedagògics, podrà vetar la matrícula a 
l’aprenentatge de la segona llengua estrangera. 
 
La direcció del centre, amb l’acord del Departament de Llengües estrangeres, podrà 
proposar al claustre la reducció de les hores de Llengua estrangera en els Programes de 
diversificació curricular, sempre i quan es compti amb el vistiplau del Departament 
d’Educació. Aquesta reducció, però, no ha de modificar l’objectiu que l’alumnat avanci 
en la seva capacitat de comunicar-se en una llengua estrangera ni l’enfocament 
comunicatiu de l’aprenentatge de llengües. 
 
 2.3.2. Desplegament curricular 
  
El departament de Llengües estrangeres haurà d’incloure en la seva programació, a més 
d’una distribució coherent i progressiva dels continguts, la creació de contextos d’ús 
que donin un valor significatiu a l’aprenentatge i a l’ús de la llengua en la seva dimensió 
comunicativa, activitats que condueixin a un producte final i que requereixin 
agrupaments d’alumnes de diversa tipologia (activitats individuals, en parelles, per 
grups,...). De la mateixa manera, hauran de donar resposta als diferents estils i ritmes 
d’aprenentatge. 
 
El centre, per tal de afavorir l’assoliment de l’objectiu previst, preveurà per a l’àrea de 
les llengües estrangeres aquells recursos organitzatius (desdoblaments, grups flexibles, 
reducció de ràtio,...) de què també disposin les llengües catalana i castellana. Aquests 
recursos s’hauran de destinar a l’atenció dels diferents nivells d’aprenentatge i al 
treball de la llengua oral. 
 
 2.3.3. Metodologia i recursos materials 
 
Per poder afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa, durant tota l’ ESO una de les 
tres hores lectives, com a mínim, s’impartirà desdoblada. En aquesta sessió es 
treballaran els mateixos continguts però, si convé, seguint ritmes diferents i sempre 
tenint en compte la tipologia de l’alumnat. En aquests desdoblaments es donarà un 
èmfasi especial a la competència oral, a partir del treball en parelles o petits grups amb 
activitats molt pautades on l’alumnat utilitzi l’anglès per comunicar-se. 
A Batxillerat es dedicarà una de les tres hores setmanals a treballar en “corners”:  el 
laboratori d’idiomes es distribueix en 4 racons; en cada un d’ells, l’alumnat en grups de 
4-5 persones  treballarà de manera autònoma una habilitat diferent: reading, listening i  
writing. A excepció del racó de speaking on els alumnes interactuaran entre ells seguint 
les instruccions del professor/a.  
 
La selecció de materials didàctics haurà de contemplar la coherència i la continuïtat 
metodològica i la possibilitat que l’alumnat disposi de recursos addicionals variats per 
treballar, reforçar o avançar, en l’aprenentatge de la llengua. S’atendrà la diversitat, 
també a partir de l’oferta i/o de l’ús de materials didàctics diferents. 
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En cas de proposar materials didàctics digitals complementaris, caldrà assegurar-se que 
tot l’alumnat hi tindrà accés o, en cas contrari, preveure material alternatiu. 
 
Si el nivell de competència lingüística d’un alumne/a o d’un grup d’alumnes és 
satisfactori, se l’orientarà en la lectura d’adaptacions d’obres literàries en llengua 
estrangera, amb la voluntat de millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita i 
d’afavorir el desenvolupament de la competència artística i cultural. 
 
El centre ha de posar a la disposició del professorat de llengües estrangeres recursos 
TAC i audiovisuals no únicament com a recursos facilitadors de l’aprenentatge sinó 
també com a estratègia per a l’atenció a la diversitat. El professorat, compromès en 
l’ús d’aquests recursos, els ha d’utilitzar també per fomentar la competència del 
tractament de la informació i l’ús de les noves tecnologies (expressió escrita, 
organització i correcció textual, autonomia, presentació de textos, comprensió oral, 
diversificació de documents, cerca,...) 
 
El professorat utilitzarà la llengua estrangera en la seva relació, formal i informal, amb 
l’alumnat. Amb la voluntat de col·laborar amb la creació d’un espai d’ús de la llengua 
estrangera més ampli es podrà utilitzar en altres espais comunicatius del centre: 
revista, pàgina web, blog, teatre, exposicions,... i es facilitaran contactes amb altres 
centres.  
 
 2.3.4. Projectes d’innovació educativa, intercanvis i mobilitat 
 
Amb la voluntat d’avançar en la millora metodològica i en un treball integrat de 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres, el Departament de Llengües estrangeres 
podrà impulsar la participació en projectes d’innovació educativa que facin referència a 
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i la cooperació amb àrees no lingüístiques. 
 
Com a activitats complementàries encaminades a millorar la competència lingüística de 
l’alumnat, a ampliar la seva visió multicultural i plurilingüe, es promouran intercanvis 
epistolars, telemàtics o presencials a través de programes europeus, intercanvis 
bilaterals, colònies o estades lingüístics dins o fora del calendari escolar. En aquest 
sentit el centre prioritzarà la participació en projectes plurilingües o intercanvis 
lingüístics en les llengües estrangeres que s’estudiïn en el centre. 
 

2.3.5. Ús d’una llengua estrangera en matèries no lingüístiques 
 
La direcció del centre podrà promoure l’ús d’una llengua estrangera com a llengua 
vehicular d’una matèria no lingüística o d’un bloc curricular si s’ajusta a criteris de 
coherència en l’itinerari formatiu, garantia de continuïtat lingüística i no discriminació 
de l’alumnat. A més, l’ús de la llengua estrangera no ha de dificultat l’accés als 
coneixements propis de la matèria. 
 
També, el professorat pot utilitzar a l’aula recursos complementaris en llengua 
estrangera per tal de reforçar la dimensió plurilingüe del procés d’aprenentatge. 
 
 
 



   

10 
 

2.4. Habilitats lingüístiques: llengua oral i llengua escrita 
 
L’aprenentatge de la llengua comporta un treball global i des de totes les àrees de les 
quatre habilitats lingüístiques: comprensió i expressió orals, comprensió i expressió 
escrita. Al llarg dels darrers temps, i condicionats per una visió academicista de 
l’ensenyament secundari, hem limitat excessivament l’aprenentatge lingüístic a la 
llengua escrita; però actualment, donat l’enfocament comunicatiu amb què cal 
ensenyar la llengua hem de promoure més l’aprenentatge de la llengua oral. I en aquest 
sentit, el treball de la llengua oral, com a objectiu o com a suport, haurà d’estar 
present en les programacions, activitats i criteris d’avaluació de totes les àrees. 
S’incidirà en aquelles activitats que permeten treballar conjuntament la llengua oral i 
la llengua escrita: exposicions, entrevistes, dramatitzacions o teatre, lectura 
expressiva,.... I també en un metodologia que estimula l‘expressió oral i escrita. 
 
Els treballs, individuals i col·lectius, i especialment, els treballs de síntesi, els projectes 
o treballs de recerca hauran d’incloure activitats d’expressió oral i escrita, l’avaluació 
de les quals haurà de ser significativa en el conjunt de la qualificació del treball. 
L’exigència serà progressiva, d’acord amb el nivell individual i de grup, però la 
participació del professorat en la correcció del text haurà de minvar a mesura que 
s’avanci en l’etapa. 
 
Serà un criteri bàsic de tot el professorat del centre vetllar que l’alumnat assoleixi un 
bon domini de l’expressió perquè estigui preparat per saber expressar-se de manera 
coherent i raonada. 
 
2.5. Varietats lingüístiques 
 
Tot i que, en acabar l’ensenyament obligatori, l’alumnat ha de tenir un bon 
coneixement de la variant estàndard de la llengua catalana, s’introduiran, al llarg de 
l’educació obligatòria característiques pròpies del català de la zona. De la mateixa 
manera, encara que es treballi bàsicament la variant estàndard del castellà, 
s’introduiran referència a altra variants especialment si són presents al centre. 
 
2.6. Continuïtat i coherència entre etapes 
 
A través de la coordinació pedagògica del centre, s’establiran els canals de coordinació 
quant a metodologia, currículum, nivell d’aprenentatge i usos lingüístics amb les escoles 
de Primària i entre l’ESO i el Batxillerat. En aquest sentit, i respecte a la coordinació 
Primària i Secundària, es planificaran sessions de treball periòdiques al llarg del curs 
acadèmic. 
 
La coordinació quant al treball i l’assoliment de la competència lingüística i comunicativa 
formarà part del programa anual dels equips docents. 

 
 

3. Usos i actituds lingüístiques  
 
El centre organitzarà activitats que tinguin com a finalitat, per una banda, potenciar 
l’ús de la llengua catalana en tant que llengua habitual de relació i, per una altra, 
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modificar aquelles actituds lingüístiques de menysteniment i de renúncia de la llengua 
catalana i, conseqüentment, de les altres llengües. 
  
El professorat de llengua treballarà explícitament en l’adopció, per part de l’alumnat, 
d’actituds positives vers la pròpia llengua i vers la diversitat lingüística existent en el 
marc d’un projecte curricular que contempla la dimensió plurilingüe i multicultural de 
l’entorn social. La resta de professorat hi col·laborarà des de les àrees, especialment en 
l’ús de la llengua catalana com la llengua d’ús habitual en el marc educatiu del centre. 
 
A més, la realitat multicultural del centre i del seu entorn i el respecte per la diversitat 
haurà d’estar present en la proposta d’activitats complementàries i de tutoria; amb 
l’objectiu d’afavorir l’autoestima de l’alumnat i d’enriquir les activitats ordinàries. 
 
 
4. Recursos i materials didàctics  
 
4.1. Materials didàctics 
 
Els materials didàctics, entesos com tots aquells recursos que poden servir per crear 
situacions d'aprenentatge, de les àrees lingüístiques seran en la llengua corresponent (i 
tenir la llengua catalana com a llengua de referència) i, a més de garantir la coherència 
amb el currículum oficial, hauran de respondre a aquests criteris: 
- Respondre a l’aprenentatge comunicatiu de la llengua. 
- Facilitar la coordinació entre llengua catalana i llengua castellana. 
- Proposar activitats que fomentin el treball de les diferents habilitats lingüístiques. 
- Oferir un tractament coherent i progressiu de la dimensió literària. 
- Tenir present la realitat multicultural. 
- Fer un ús no sexista del llenguatge. 
 
Els materials didàctics, entesos com tots aquells recursos que poden servir per crear 
situacions d'aprenentatge, de les àrees no lingüístiques seran en llengua catalana i, a 
més de garantir la coherència amb el currículum oficial de la matèria, hauran de 
contemplar el treball transversal quant a l’assoliment de la competència lingüística i 
comunicativa, tenir present la realitat multicultural i fer un ús no sexista del 
llenguatge. 
 
En cas de recursos digitals (llibres digitals,...), s’utilitzaran, per defecte, en llengua 
catalana. 
 
4.2. TIC-TAC 
 
El programari i els suports digitals de tots els recursos informàtics i telemàtics seran en 
llengua catalana, tant els destinats als serveis administratius o complementaris com els 
destinats a tasques docents, directes o complementàries. 
 
Els recursos que puguin utilitzar diferents llengües, es programaran, per defecte, en 
llengua catalana. 
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5. Organització i gestió 
 
5.1. Organització dels usos lingüístics  
 

5.1.1. Usos lingüístics interns 
 
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general serà en llengua catalana, llevat 
d’aquells que corresponguin a activitats relacionades amb altres llengües curriculars. La 
documentació administrativa i acadèmica, els instruments de gestió i totes les 
comunicacions internes i externes seran en llengua catalana. Amb aquesta llengua 
també es farà l’atenció directa al públic, personalment o telefònicament. 
 

5.1.2. Usos lingüístics externs 
 
També s’utilitzarà la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades 
a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici 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, i durant el període d’acollida al centre (24 mesos), es faran 
comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes, si es 
disposa de servei de traducció. El desconeixement del català per part d’algunes famílies 
no ha de suposar que quedin excloses de la vida del centre, però tampoc no ha de 
comportar una renúncia a l’ús de la llengua; en tot cas, s’ha d’entendre com una 
oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i 
extensió del català. En aquest sentit, els professionals de centre s’adreçaran 
habitualment, per escrit i oralment, en català a les famílies de tot l’alumnat. 
 

5.1.3. Recursos de projecció del centre 
 
La pàgina web,el blog, la revista i altres publicacions escolars seran en llengua catalana 
tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en 
altres llengües curriculars. 
 
També s’utilitzaran aquests recursos per treballar amb l’alumnat els diferents registres 
lingüístics i els diferents tipus de text. 
 
5.2. Ús no sexista del llenguatge  
 
Els professionals del centre i sobretot els qui emetin documentació administrativa i 
acadèmica tindran especial cura en no utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. 
En aquest sentit, es donarà compliment a l’art......... que estableix que el centre 
delegarà en una persona del consell escolar aquesta tasca. 
 
5.3. Serveis d’educació no formal  
 
Els adults responsables de l’organització i la realització de serveis escolars 
complementaris (menjador, transport, estudi assistit,...) i de les activitats extraescolars 
s’adreçaran sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació, tant en situacions 
formals com informals. Així mateix, ho faran les empreses que presten servei directe en 
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el centre. La documentació escrita i la retolació d’aquestes empreses hauran de ser en 
català. 
 
Aquesta obligació afecta tant als professionals o empreses contractades directament pel 
centre, als seus treballadors-res com a les contractades per l’AMPA, Associació 
Esportiva, Consell Comarcal o qualsevol entitat vinculada al centre o a l’Administració 
Pública. Per aconseguir-ho, es notificarà aquesta disposició a tot el personal i empreses 
que presten serveis en el centre i/o per al centre;  la direcció garantirà la coordinació 
amb les persones que duen a terme aquestes activitats i els mecanismes oportuns per 
facilitar-los la formació i portarà a terme l’avaluació del seu compliment. 
 
5.4. La biblioteca escolar  
 
La biblioteca escolar ha de funcionar en el marc del programa “Biblioteca escolar 
PUNTedu”. Ha de ser un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al 
desenvolupament de les àrees curriculars i al foment de la lectura. També, ha de ser 
una via d’accés a tot tipus d’informació, en qualsevol format, i a l’abast de l’alumnat, 
del professorat i de tota la comunitat educativa. 
 
La llengua dels documents serà preferentment la catalana però també el fons ha de 
tenir en compte les llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. En 
aquest sentit, la biblioteca haurà de comptar amb recursos bibliogràfics de ficció, de 
coneixements i d’informació en les llengües curriculars i, si s’escau, en les llengües de 
la nova immigració. 
 
En tant que competència transversal, el treball de la competència informacional, i la 
seva aportació en l’aprenentatge de les llengües, ha de ser assumit per tot el 
professorat i inclòs dins les programacions curriculars. Per tant, la lectura, l’accés, l’ús 
i el tractament de la informació han de ser activitats ordinàries en totes les matèries. 
La biblioteca, com espai de suport, ha de treballar amb estreta col·laboració amb el 
professorat per avançar en aquest objectiu. 
 
La dinamització de la biblioteca escolar, que correrà a càrrec d’un docent o d’un 
professional especialista, comprèn la planificació i el desenvolupament de diferents 
propostes i activitats de foment de la lectura (aprenentatge de la lectura, aprenentatge 
a través de la lectura, formació d’usuaris i gust per llegir) i el desenvolupament del pla 
de lectura del centre, que contemplarà totes les llengües curriculars. 
 

 
6. Abast del Projecte Lingüístic 
 
Tot allò recollit en aquest Projecte lingüístic de centre es fa extensiu a l’AMPA i a les 
associacions creades en el marc de l’Institut (Associacions esportives, culturals, 
d’alumnat,...). 
 
 
7. Concreció operativa el projecte lingüístic en el Pla anual 
 
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 
declaració dels criteris generals adoptats pel que fa referència al tractament de les 
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llengües en el centre. Com a document marc que és, cal que es faci operatiu a través de 
concrecions en el projecte curricular, les programacions d’aula, i les programacions 
anuals del centre. 
  
La programació anual concretarà les actuacions que el centre prioritza en relació als 
criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions anuals especificaran les 
actuacions que es preveuen dur a terme, amb una proposta de temporització i amb 
indicadors que han de permetre fer-ne el seguiment.   

 
 
 

Desembre 2015 
 


