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PRESENTACIÓ 

Aquest Projecte Lingüístic és conforme a la Llei 1/1998 de política 

lingüística i als decrets 95/192, 332/194 i 82/1996 de la Generalitat de 

Catalunya. El Projecte Lingüístic de Centre ha de ser aprovat pel Claustre i pel 

Consell Escolar. 

En aquest projecte s’establiran els principis que han de regir en l’ús de la 

llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de relació en tots els àmbits 

del centre, l’organització i el tractament de les llengües al currículums i els 

criteris d’adequació a la realitat sociolingüística de l’institut. 

Cal que sigui un document viu i útil i, per tant, haurà de ser revisat amb 

la periodicitat que calgui. A partir d’aquestes revisions es podran establir, quan 

convingui, uns objectius de millora que s’avaluaran i seran recollits en el Pla 

Anual de Centre.  
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1. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 

1.1. PROFESSORAT 

 El professorat utilitza el català en les seves reunions, però sense 

perjudici que algú utilitzi el castellà si ho considera oportú. Les notificacions 

dels professors als alumnes o a l’exterior (famílies), es fan majoritàriament en 

català.  

 S’observa que, de vegades, alguns professors canvien de llengua, del 

català al castellà, amb els alumnes si aquests se’ls adrecen en castellà. Passa 

el mateix en les reunions amb els pares. En aquest àmbit, cal avançar cap a un 

ús més estès del català, atenent sempre, es clar, els casos d’alumnes 

nouvinguts, de manera que sigui possible la comunicació amb ells i amb les 

seves famílies. Però cal ser conscients que l’ús del català a l’escola de forma 

habitual és l’única garantia perquè comencin a aprendre la nostra llengua. 

 

1.2. PERSONAL NO DOCENT 

 El personal no docent està format pels conserges, el personal de 

Secretaria, del bar i de la biblioteca. La llengua d’atenció al públic oficialment és 

el català. I així es fa, amb l’excepció d’algun treballador que no té el suficient 

domini oral del català, o el costum i l’espontaneïtat de fer-ho.  

 Per raons en cada cas molt clares i comprensibles, segurament es farà 

molt difícil de variar aquesta situació;  però caldrà que es vetlli perquè en els 

casos de noves incorporacions o relleus de personal s’asseguri un coneixement 

suficient del català oral i escrit.  

 

1.3. AMPA 

 L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del nostre institut és un fidel 

reflex dels comentaris fets referits als usos i hàbits lingüístics dels nostres 

alumnes (apartat següent). Per tant, la major part de comentaris que farem en 

aquell punt, que desenvoluparem més, són també aplicables als seus pares. 
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Amb una diferència, però: en la majoria de casos, mentre els alumnes han estat 

escolaritzats en català, generalment, des del primer moment de la seva 

assistència a l’escola, pel que fa els seus  pares, això no s’ha donat. 

 Per tant, mentre els alumnes tenen prou bagatge per canviar de llengua 

quan convé, no s’esdevé el mateix amb els pares, els quals, a més, tenen més 

dificultat per a l’aprenentatge a causa de l’edat: com se sap bastant 

generalment, el moment d’aprendre bé els idiomes i tenir els recursos suficients 

per adaptar-se al canvi lingüístic és durant la infantesa i la joventut, ja que una 

persona adulta, com més anys té, més rígides esdevenen les seves estructures 

mentals, fins i tot físiques (moviments dels òrgans fonadors per tal d’aprendre a 

produir sons nous), i, com a conseqüència, menys fàcil tenen l’aprenentatge i 

l’ús del canvi, o l’adaptació, envers altres llengües.  

 Per tot això, suggerim que sigui la mateixa AMPA qui dissenyi una 

estratègia amb la finalitat que l’ús del català guanyi terreny en el si de la 

mateixa organització, que pugui facilitar un ús més ampli que l’existent 

actualment en les comunicacions entre pares i professors. També fóra 

convenient que l’AMPA organitzés, juntament amb l’Ajuntament i altres 

organismes locals, classes de llengua catalana, eminentment de caràcter oral, 

adreçades als pares nouvinguts, sigui quin sigui llur origen. 

 

1.4. ALUMNAT 

 Els alumnes utilitzen tant el català com el castellà en les seves reunions 

(delegats, tutoria, i en les activitats orals de tipus acadèmic) i activitats 

quotidianes.  

 A l’inici del curs 2006-2007 es va fer una enquesta als alumnes 

matriculats a primer d’ESO sobre les llengües habituals d’ús a l’àmbit familiar 

amb el següent resultat: Català: 21, castellà: 14, català i castellà: 36, altres: 5 

(italià, anglès, francès, rus, àrab). Són les úniques dades estadístiques de que 

disposem. 

 Tot i així,  es pot deduir que: 
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- L’alumnat, en general, té un bon nivell de comprensió de la llengua 

catalana. 

- L’alumnat, en general, no té un nivell d’expressió en català que es 

correspongui al que mostren en la comprensió. 

- L’ús del català escrit és bastant correcte, però amb un nivell inferior al 

desitjat. 

 Aquestes dades haurien de ser precisades a partir d’una enquesta 

d’investigació, atès que estem parlant, fins ara, d’apreciacions que no estan 

basades en dades objectives.  

 De tot l’exposat, es desprèn que caldria estudiar maneres de dinamitzar 

l’ús del català entre els alumnes que tenen dificultat en l’expressió oral. Ens 

podríem acollir a campanyes externes, com la dels voluntaris per la llengua, o a 

d’altres de creació pròpia, que es podrien endegar a partir de la col·laboració 

amb entitats externes i alumnes conscienciats i sensibilitzats en aquest tema.  

 

2.  ÀMBIT ADMINISTRATIU 

 A l’institut, la retolació de les dependències del centre, la documentació 

administrativa, les actes, els llibres de registre, les actes i els informes de les 

avaluacions, així com la correspondència i altra documentació similar es 

desenvolupen  en català. 

 S’atén preferentment en català les famílies nouvingudes, però si hi ha 

dificultats en la comunicació en aquesta llengua, es fa en aquella que permeti el 

diàleg. 

 Les altres comunicacions diverses (notificacions, comunicacions a les 

famílies, telèfon, etc.), generalment es fan en català. 

 Atès que els professors haurien de ser permanentment un bon model 

lingüístic, caldrà vetllar per tot allò que afecta les comunicacions entre el 

professorat i els alumnes (notes internes, exàmens, etc.)  

 Es vetllarà també per una correcció lingüística en els textos 

administratius de l’Institut. En aquest sentit, caldrà revisar l’ús de documents 
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que procedeixen de fora de l’Institut, atès que no és pas infreqüent que arribin 

amb faltes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques.  

 

3.  ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL 

 

3.1. ÒRGANS COL·LEGIATS  

Les convocatòries de reunions dels diferents òrgans col·legiats (Equip 

directiu, equips docents, departaments, Claustre i Consell Escolar), el 

desenvolupament de les mateixes i les actes corresponents es fan en català.  

 

3.2. COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA 

 Es compta amb la figura del Coordinador Lingüístic d’Interculturalitat i 

Cohesió Social (CLIC). Enguany, per la baixa per malaltia de la professora, les 

seves funcions han estat interinament assumides per dos àmbits diferents: la 

de Coordinació lingüística, pel Departament de Llengua i Literatura Catalanes, 

a través del seu cap de departament, i la d’Interculturalitat i Cohesió Social pels 

professors encarregats de l’Aula d’Acollida.  

 

3.3. RELACIONS AMB L’EXTERIOR 

En les relacions amb l’exterior (Ajuntament, empreses, Centre de Salut, 

Policia local, campanyes diverses...) la llengua escrita utilitzada és el català.  

 

4. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

4.1. LLENGUA CATALANA 

 El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge, tal i com està previst 

en la legislació i normativa vigents. Això, tanmateix, no nega que en alguns 

àmbits determinats, l’ús habitual del català, per raons diverses, no estigui tot el 

normalitzat que fóra de desitjar. 
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 S’utilitzaran els materials didàctics, els llibres de text i de consulta, els 

diccionaris, els mapes, etc., en versió catalana.  

 Sempre que sigui possible, cal relacionar els continguts de les diferents 

àrees amb referents catalans . 

 Cal continuar dotant  la biblioteca del centre de llibres de consulta, 

prioritàriament en català, de les principals obres de la literatura catalana i 

d’obres estrangeres traduïdes al català (si no hi ha traducció en català o cal per 

motius docents, aquestes obres hi seran en castellà). 

 Les obres de literatura castellana hi seran en castellà. Se seguirà, 

sempre que sigui possible, el mateix criteri en obres de les altres  llengües que 

s’estudiïn a l’Institut. 

 Tot el professorat exigirà correcció lingüística en els treballs i exercicis 

dels alumnes i procurarà emprar la llengua catalana (oral i escrita) amb el 

màxim de correcció. 

 Pel que fa a l’exempció de cursar la matèria de llengua catalana, ens 

atindrem a la normativa vigent. 

 

4.2. LLENGUA CASTELLANA 

 Els continguts que tenen relació amb les llengües es tractaran abans en 

llengua catalana, ja que és la llengua vehicular i d’aprenentatge, com  està 

previst per llei. És a dir, les adquisicions que l’alumnat ha fet a partir de les 

activitats en català s’aniran transferint a les altres llengües per tal d’evitar 

repeticions innecessàries. Per tant, les programacions de llengua catalana i de 

llengua castellana haurien d’anar  coordinades. Per desenvolupar aquesta 

coordinació, els caps de ambdós departaments lingüístics tenen fixada una 

hora al seu horari setmanal.  Es disposa d’un document de continguts comuns, 

que ha difós el Departament d’Educació a partir de les programacions de 

Secundària. 
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 En l’ensenyament de la llengua castellana s’incidirà principalment en els 

aspectes que són diferencials, que presenten alguna dificultat o que li són 

propis. 

 L’alumnat d’ESO i de Batxillerat ha d’assolir un bon domini de la llengua 

castellana i ha de saber-s’hi expressar amb fluïdesa i correcció, tant oralment 

com per escrit, d’acord amb els nivells de coneixements propis de cada 

ensenyament. 

 En el cas dels estudis de Cicles Formatius, el centre vetllarà perquè 

l’alumnat assoleixi també en llengua castellana el vocabulari  adient a 

l’especialització que realitza. 

 

4.3. LLENGÜES ESTRANGERES 

 Els alumnes del Manolo Hugué tenen la possibilitat de triar entre anglès i 

francès com a primera llengua estrangera. Els alumnes poden canviar d’opció 

en canviar de cicle sempre que ho sol·licitin correctament i demostrin tenir el 

nivell adequat. L’italià, l’alemany, l’anglès i el francès es poden també introduir 

com a segona llengua estrangera, normalment en el batxillerat, i sempre que ho 

permeti l’organització general del centre. 

 Les llengües estrangeres s’impartiran en la mateixa llengua estrangera 

en la mesura que es pugui i, en el seu defecte, quedarà com a llengua 

subsidiària la llengua catalana (diccionaris, traduccions, explicacions 

complementàries, etc.). Sempre que es pugui, es faran activitats lectives i 

complementàries per tal de potenciar el coneixement d’aquestes llengües i per 

ampliar-ne el seu ús (participació en activitats culturals, representacions 

teatrals, etc). En aquesta línia, es potencien cada vegada més els intercanvis 

entre alumnes del centre i alumnes d’altres països, tant de forma presencial 

(Alemanya, França, Itàlia) com telemàticament (correu electrònic, webs, blogs, 

etc) quan l’intercanvi presencial no és possible. El centre també participa en 

projectes que fomenten l’aprenentatge actiu de les llengües estrangeres, com 

per exemple el projecte Orator (integració significativa de les TIC a l’aula) i el 

Pla experimental de llengües estrangeres (ús de la llengua anglesa com a mitjà 

d’aprenentatge d’assignatures no lingüístiques) i promou la participació 
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d’alumnes en diferents concursos (concurs d’oratòria) i en la sol·licitud de 

beques per assistir a cursos a l’estranger. 

 La línia pedagògica que s’ha de seguir en l’ensenyament de les llengües 

es basa en l’enfocament comunicatiu i actiu i en la pràctica de les diferents 

habilitats (lectura, escriptura, comprensió i expressió orals), sense excloure 

l’ensenyament de la gramàtica i altres aspectes formals de la llengua, com 

l’estudi de la morfologia i la sintaxi. Seguint la normativa actual es fan 

desdoblaments en els grups de més de 20 alumnes, per tal de poder atendre 

les diferents tipologies d’alumnes i permetre la pràctica de les diferents 

destreses.  

 Es potenciarà la comprensió i expressió escrites a través de la pràctica 

habitual, amb l’ús de textos propis de la vida quotidiana de l’alumnat (diaris, 

revistes, etc.). En l’ensenyament de la literatura es donarà importància a 

l’aplicació pràctica dels continguts a partir de la lectura, la comprensió i la 

redacció de textos. Estan establertes lectures obligatòries, graduades  i en 

versió original, per a cadascun dels cursos que es fan conjuntament amb els 

alumnes, a l’aula o a casa, segons el nivell. 

 Es potenciarà el treball de comprensió i expressió orals a partir 

d’activitats teatrals, pel·lícules, debats, exposicions orals, exercicis de 

comprensió lectora, etc., per tal de garantir un bon aprenentatge del registre 

oral de la llengua. 

L’alumnat ha d’assolir el domini suficient de la primera llengua 

estrangera, i si s’escau, de la segona, de manera que pugui usar-la en 

situacions quotidianes i comprendre els textos i les publicacions més habituals 

en aquestes llengües, segons els descriptors del Marc de Referència Europeu 

de les llengües. 
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5. RECURSOS PER A L’APRENENTATGE DE LES LLENGUES  

PER PART DELS ALUMNES NOUVINGUTS 

 

 El centre incentivarà l’ús del català entre l’alumnat en el màxim de 

contextos possibles: en la preparació i execució d’activitats extraescolars 

(excursions, estades de crèdits de síntesi...), culturals (concursos, obres de 

teatre, revista del centre), d’esbarjo, etc. 

 Per tal de facilitar la integració dels alumnes d’incorporació tardana al 

sistema educatiu de Catalunya, es potenciarà que la comunitat educativa usi la 

llengua en el màxim possible de situacions comunicatives. 

 En acabar l’ensenyament secundari, aquests alumnes hauran de 

conèixer tant el català com el castellà, de manera que siguin capaços de 

comprendre les dues llengües i de produir missatges orals i escrits amb 

propietat, autonomia i creativitat. 

 L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 

ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català, tal i com 

està previst per la normativa vigent. El centre garantirà l’aprenentatge de la 

llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes n’adquireixin, al més aviat 

possible, el nivell llindar. L’aula d’acollida que té t l’Institut serà el principal marc 

de referència en aquest terreny. 

 Així mateix, quan sigui necessari, els alumnes nouvinguts que ho 

necessitin tindran un suport especial de llengua castellana, per tal d’aconseguir 

els objectius suara citats. 

 Quan els alumnes nouvinguts tinguin un nivell suficient de comprensió 

del català per poder seguir les explicacions del professor, s’incorporaran a les 

classes de llengua estrangera (anglès o francès) del seu grup. 
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6. PROPOSTES 

 Proposem la creació de la figura del tutor d’acolliment per als alumnes 

nouvinguts. Es tractaria de crear a  l’institut un servei de voluntariat lingüístic 

que  permetés que cada alumne nouvingut tingués un –o més d’un– company, 

preferiblement del mateix grup, que s’assegués amb ell per tal d’ajudar-lo en 

l’ús del català, i que, alhora, també pogués compartir algunes hores no 

acadèmiques per tal de permetre-li un contacte més intens amb la llengua 

catalana, en estones d’estudi i d’oci. És tractaria que el company-guia que es 

contempla al Pla d’Acollida tingués també aquesta funció lingüística.  

 Caldria estudiar de quina manera es pot organitzar aquest voluntariat i 

quins incentius rebria l’alumne voluntari;  per exemple, que al voluntariat li 

valgués com un crèdit variable, o que se li tingués en compte a les 

qualificacions de llengua catalana i de tutoria. 

 En quant a futures enquestes, caldrà definir quines són les dades 

estadístiques que es necessiten  al centre per prendre decisions sobre l’ús de 

les llengües i  la tasca docent.  

 

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2007 
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