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1. MARC LEGAL 
 
El marc jurídic de la llengua catalana és determinat per la Constitució 

espanyola de 1978 i per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.  
La primera, tot reconeixent la diversitat dels pobles que integren l’Estat 

espanyol, estableix a l’article 3 que “el castellà és la llengua espanyola 
oficial de l’Estat”. A més diu que “les altres llengües espanyoles seran 
també oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els 

seus estatuts”. 
 

L’Estatut d’Autonomia de 2006 disposa en els articles 6 i 35:  
 
ARTICLE 6: LA LLENGUA PRÒPIA I LES LLENGÜES OFICIALS 

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la 
llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua 

normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament.  

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, 
que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen 
el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de 

Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics 
de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar 

l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb 
el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de 
qualsevol de les dues llengües.  

3. La Generalitat i l'Estat han d'emprendre les accions necessàries per al 
reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea i la 

presència i la utilització del català en els organismes internacionals i 
en els tractats internacionals de contingut cultural o lingüístic.  

4. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les 

altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni 
lingüístic amb Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l'Estat, 

segons que correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres 
mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del 
català.  

5. La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia 
d'aquest territori i és oficial a Catalunya, d'acord amb el que 

estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.  

ARTICLE 35: DRETS I DEURES EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT 

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, 
d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar 

normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament universitari i en el no universitari.  

2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en 

l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de 
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conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en 
finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua 
habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del català 

i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans 
d'estudis.  

3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups 
classe diferents per raó de llur llengua habitual.  

4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al 

sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport 
lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb 

normalitat l'ensenyament.  
5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a 

expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. 

El decret 143/2007, de 26 de juny, disposa el següent pel que fa a la 
llengua catalana. 

Article 4: 

 “4.1 El català,  com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat 
normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en 

les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i 
escrites de l'alumnat i del professorat,  exposicions del professorat, llibres 

de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i 
comunicacions amb les famílies.  
4.2 L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir 

que tot l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar 
l'educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 

manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 
missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi 

determinat en el projecte educatiu. 
Durant l'educació secundària es farà un  tractament metodològic de les dues 
llengües oficials tenint en compte el context sociolingüístic,  per garantir el 

coneixement de les dues llengües per part de tot l'alumnat, 
 independentment de les llengües familiars.  

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts 
d'àrees no  lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits 
d'admissió d'alumnes als centres que imparteixin  continguts  d'àrees  no 

lingüístiques en una llengua estrangera 
podran ser diferents per aquesta raó.  

4.3 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu,  un 
projecte lingüístic propi, en què adaptaran aquests principis generals i la 
normativa a la realitat sociolingüística de l'entorn i al mateix temps hi 

garantiran la continuïtat i la coherència de l'ensenyament de les llengües 
estrangeres iniciades a primària 

4.4 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a 
totes les persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les 
comunicacions del centre siguin en aquesta llengua.  Aquestes pautes d'ús 

han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a implementar 
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canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, 
s'arbitraran mesures de traducció per al període d'acollida de les famílies.  
4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran l'acollida personalitzada 

de l'alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè 
aquest alumnat pugui continuar,  o iniciar si escau,  el procés 

d'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana.  
4.6 Per l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics 
d'immersió en llengua catalana amb la finalitat d'intensificarne 

l'aprenentatge i garantirne el coneixement.” 
 

El Decret 142/ 2008 afegeix en el seu article 4: 
“3. Les administracions educatives poden autoritzar que una part de les 
matèries del currículum s'imparteixin en llengües estrangeres sense que 

això comporti modificar els aspectes bàsics  el currículum  regulats  en 
aquest Decret. En aquest cas, han de procurar que al llarg de tots dos 

cursos l'alumnat adquireixi la terminologia bàsica de les matèries en 
ambdues llengües.  
4.  Els centres que imparteixen una part de les matèries del currículum en 

llengües estrangeres han d'aplicar, en tot cas,  els criteris per a l'admissió 
de l'alumnat que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'educació, els quals no poden incloure requisits lingüístics.  
5. Els centres establiran mesures d'ús de la llengua que possibilitin  a 
l'alumnat adquirir eines i recursos per implementar canvis per a l'ús d'un 

llenguatge no sexista ni androcèntric.  
 

També caldrà tenir en compte com a marc de referència el que determinin 
les instruccions d’inici de cada curs escolar. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es considera un document 

inclòs en el Projecte Educatiu de Centre. 
 

El PLC es defineix com una declaració de principis referida al tractament 
general de la llengua a l’Institut Miquel Martí i Pol (català, castellà,  llengües 
estrangeres), tant pel que fa referència al seu ús normal com al seu 

ensenyament. 
 

Les característiques d’aquest document són: 
 

 La legalitat ha de ser sempre el seu marc de referència. 

 Ha d’existir una adequació entre les competències comunicatives i 

lingüístiques del professorat del centre en relació a la llengua 

vehicular i la realitat de l’entorn. 

 Vinculant per part de tots els components de la comunitat 

educativa. 

 Global en la seva aplicació en els procés ensenyament-aprenentatge 

dels diferents cursos i cicles, així com en la gestió educativa i 

administrativa del centre. 

 Obert a les adaptacions necessàries. 

L'Institut Miquel Martí i Pol treballa des de 1979 en l'educació del jovent de 
Cornellà i de la comarca del Baix Llobregat. En un començament és un 
centre de formació professional i des de l'aplicació de la LOGSE es defineix 
com un centre que imparteix ESO, batxillerat i cicles formatius de les 

famílies d'electricitat, electrònica, fusta i moble i sanitària, amb una oferta 
que pot abastar l'alumnat de tot Catalunya. 

Al 2001 el centre accepta un projecte d’agrupament d’alumnes sords i 

comença a rebre alumnes sords de la seva àrea d’influència que utilitzen la 
llengua oral com a mitjà de comunicació. Aquest fet suposa aprofundir en la 

reflexió sobre l’atenció a la diversitat com a marc general i, alhora, en el 
tractament de la llengua específicament en aquest col·lectiu. 

Es declara un centre públic, aconfessional, no sexista, interclassista i 
interètnic, que fomenta els valors, les normes i actituds que caracteritzen 

una societat plural, democràtica i solidària. Imparteix una educació integral 
i de qualitat en mitjans i professorat. En resum: un ensenyament igualitari, 

integrador i humanista. 

Per poder valorar la realitat sociolingüística del centre s’ha tingut en compte 
els resultats de l’enquesta realitzada en l’antic Projecte Lingüístic i s’ha fet 
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un seguiment dels recursos disponibles en el centre respecte a la utilització 
de la llengua en els diferents àmbits d’actuació.  
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3. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
 

En aquest apartat es tracta de valorar quina és la realitat sociolingüística del 
centre. Per poder-ho fer, s’ha recorregut al resultat d’enquestes anteriors 

realitzades en el PLC inicial i s’ha fet un seguiment dels recursos disponibles 
en el centre i el registre de les pràctiques clarament observables i 
constatades. 
 

3.1. ALUMNAT 

 
El primer aspecte que interessa aclarir és quina és la llengua d’ús de 
l’alumnat del centre en diferents àmbits comunicatius. Els àmbits que, a 

priori, són més fàcilment objectivables són els relatius a la llengua familiar, 
la llengua de relació amb els amics, la llengua de relació amb els companys 

del centre, i la llengua d’algun dels productes culturals que consumeixen, 
com la televisió. En general, la llengua utilitzada en aquests àmbits és la 
llengua castellana majoritàriament.  

També pot considerar-se força significativa la llengua que tria l’alumnat per 
adreçar-se al professorat a l’aula o al centre, independentment de la llengua 

que usin  els interlocutors. Aquest aspecte proporciona un seguit 
d’informació molt rellevant pel que fa a possibilitats d’intervenció o 
elaboració de determinades estratègies per poder intervenir en les 

dinàmiques lingüístiques de l’alumnat. Cal destacar que l’alumnat d’ESO i 
Batxillerat s’adreça majoritàriament al professorat en la llengua que aquest 

utilitza (generalment la llengua catalana) mentre que entre l’alumnat de 
Cicles Formatius s’usa majoritàriament la llengua castellana. 

 

Caldrà tenir en compte, en les estratègies que es puguin derivar d’aquest 
Projecte Lingüístic, la situació sociolingüística de l’entorn del centre. La 

majoria dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà utilitzen el castellà com a 
llengua d’ús habitual, i els darrers anys s’ha incrementant la diversitat 

lingüística de la població de manera que tant a ESO/Batxillerat com a Cicles 
hi ha alumnat d’altres nacionalitats que parlen altres llengües diferents al 
castellà o català, com la comunitat marroquina o, en menor grau, la 

romanesa. Tot i així, la majoria de nacionalitats estrangeres són sud-
americanes, on destaquen països com Bolívia, Equador, Colòmbia, Perú i 

Xile.  

3.2. Entorn 

L’Institut Miquel Martí i Pol es troba situat a Cornellà de Llobregat, al Baix 

Llobregat. Cornellà de Llobregat és una població de més de 80.000 
habitants formada per diferents comunitats lingüístiques. D’una banda, hi 

ha els parlants catalanoparlants, de l’altre els parlants castallanoparlants; i, 
finalment, hi ha altres comunitats lingüístiques provinents d’altres països. 
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Cornellà va rebre un onada d’immigració dels anys 60 de gent provinent 
d’Andalusia o altres parts del territori espanyol, que va originar que el 
castellà sigui, majoritàriament, la llengua d’ús social.  

 

A finals dels anys 90 Cornellà va rebre la nova immigració de països 

provinents del Sud-amèrica , Marroc o, últimament, països de l’Est, com 
Romania, Rússia, Ucraïna o Polònia. També té una comunitat xinesa i 
paquistanesa. A causa de la quantitat de nouvinguts estrangers, a Cornellà 

es va crear l’EBE (Espai de Benvinguda Educativa) que va estar en 
funcionament fins el curs 2014. Aquest espai recollia l’alumnat nouvingut 

abans d’entrar a les aules d’acollida. L’arribada d’immigració estrangera s’ha 
aturat avui dia a causa del context econòmic i, fins i tot, moltes famílies 
estan retornant als països d’origen.  

 

A Cornellà, hi ha cinc instituts públics, tots amb aules d’acollida. El nostre 

centre ofereix 4 línies a Secundària, dues a Batxillerat, un PFI i Cicles 
Formatius de sanitat, electricitat i fusta. En total, més de 1000 alumnes i de 
100 professors/es com a plantilla.  

 

3.3. LLENGUA DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL CENTRE 

3.3.1. Llengua de les activitas acadèmiques i dels materials docents 
 
S’han recollit les dades referents a la llengua usada en les diferents 

matèries i nivells, excepte en les matèries de llengua catalana i literatura i 
llengua castellana i literatura; també s’hi han inclòs les llengües 

estrangeres, ja que es considera que sempre hi ha una llengua pont per fer 
aclariments i precisions de les explicacions. La tutoria de l’alumnat també és 

una activitat acadèmica, així com els materials del pla d’acció tutorial. 
 
La llengua dels llibres de text i dels materials utilitzats en el 

desenvolupament de les activitats acadèmiques és el català per a l’ESO i el 
Batxillerat, a excepció de les matèries de castellà i de llengües estrangeres, 

tot i que s’han detectat diferències entre diferents matèries i nivells 
educatius. Pel que fa a Cicles Formatius, veiem que aquesta majoria de la 
llengua catalana disminueix. 

 
3.3.2. Llengua de les activitats extraescolars i complementàries 

 
S’entén per activitats extraescolars totes aquelles que organitza el centre 
fora del curículum reglat de les diferents matèries. Es tracta, doncs, de 

totes aquelles activitats complementàries que incideixen en el procés de 
formació de l’alumnat, ja siguin ensenyaments no reglats, coneixements 

transversals o activitats complementàries i lúdiques organitzades pel centre. 
S’ha constatat que l’ús de la llengua catalana és majoritari en aquestes 
activitats, tot i que en algun cas s’ha detectat l’ús de la llengua castellana i 
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serà un dels objectius d’aquest Projecte Lingüístic vetllar per evitar aquesta 
pràctica. 

 

3.3.3. Llengua de la vida orgànica del centre 
 

Es tracta de la llengua en què es fan les reunions de diferents instàncies del 
centre, ja siguin dels professionals implicats, com de les diverses activitats 
adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat 

educativa que hi intervenen.  
 

Pel que fa a les reunions dels professionals del centre hi ha els claustres de 
professorat, les reunions de seminaris i departaments, els equips docents i 
de nivell, les comissions de treball, de coordinació interdepartamental o 

pedagògiques, les d’Equip Directiu i les que es tenen amb els altres serveis i 
cossos del departament d’educació i altres institucions o centres relacionats 

amb l’educació. 
 
En relació amb les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres 

instàncies de la comunitat educativa, hi hauria les Jornades de Portes 
Obertes, les reunions de delegats de l’alumnat, les reunions de l’AMPA, les 

comunicacions amb les famílies i altres institucions, el Consell escolar de 
centre i aquelles comissions i instàncies de treball educatiu externes en què 
el centre participa. 

Es pot dir que totes les comunicacions del centre, tant a nivell oral com 
escrit, es fan majoritàriament en català, fet que evidencia que el català és 

la llengua vehicular en la vida orgànica del centre. 
 

3.3.4. Llengua de projecció del centre 
 
En totes les activitats d’expressió i difusió externa i promoció del centre, 

com són: la publicitat del centre i les comunicacions que s’usen amb altres 
instàncies de l’entorn del centre, institucions municipals, associacions, 

empreses i altres entitats amb qui col·laborem amb diferents finalitats,  la 
llengua catalana és la llengua d’ús habitual.  
 

3.4. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 

- Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en 

tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit. 
 
- Assegurar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de 

normalització de la llengua al centre. 
 

- Aconseguir l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la 
llengua i  la cultura catalanes. 

 

- Promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats 
(festes, tradicions, costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a 

la cultura catalana. 
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- Planificar i revisar activitats que garanteixin i promoguin el coneixement 
de la llengua i la cultura catalanes per part de tota la comunitat educativa. 
 

 

La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 

4.1.1.La llengua, vehicle de comunicació i convivència 

 
Segons la normativa vigent, el català és la llengua vehicular en el centre, 

tant en l’aprenentatge com en les diferents activitats que hi hagi. El català 
és la llengua de cohesió. Es vetllarà, per tant, que no sigui només la llengua 
d’aprenentatge per tal que es pugui desenvolupar en altres àmbits i usos. 

 
4.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

El català, a més de llengua vehicular i de treball habitual, també és objecte 
d’ensenyament i aprenentatge en el centre, i és el referent pel que fa als 
continguts lingüístics i literaris comuns de les matèries de llengua. 

 
• Llengua oral  

El nou Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estableix la 
importància del domini de l’expressió oral i interacció. Són dues 
competències importants per al desenvolupament d’una llengua. L’alumnat 

ha de saber parlar, escoltar, entendre i dialogar.  
 

Des de la matèria de català, es fa un treball important per desenvolupar la 
llengua oral. A més, es vetllarà perquè les altres matèries afavoreixin la 

llengua oral, mitjançant, tant a secundària com a cicles, exposicions orals o 
jornades realitzades per l’alumnat. 
 

• Llengua escrita  
La llengua escrita també serà objecte del currículum i es desenvoluparà a 

totes les àrees, especialment a Secundària. D’un banda, el centre compte 
amb el projecte ILEC que impulsa la millora en la comprensió lectora a 
través d’estratègies lectores. Aquest projecte es du a terme de 1r a 4t 

d’ESO i es desenvolupa de manera transversal en diferents matèries, com 
català, socials i naturals. 

 
De l’altra banda, el centre potencia el gust per la lectura. Disposa d’una 
biblioteca del projecte PUNTEDU, la qual està oberta a l’hora de l’esbarjo i, 

també, a través del Pla Estratègic del centre, a les tardes. La biblioteca 
disposa d’un fons bibliogràfic important i desenvolupa diferents activitats, 

com ara, Jo recomano, concurs d’enigmes, panera de Nadal, o ajuda a 
portar altres projectes de l’Ajuntament, com la confecció dels punts de 
llibres o l’activitat Lectures poc recomanades, entre d’altres.  

 
Pel que fa a l’expressió escrita, el centre treballa aquesta habilitat a partir 

de la matèria de català, però també de les altres assignatures, ja sigui amb 
treballs o exàmens.  
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Per promoure el gust per escriure, el centre promou el concurs de Sant 
Jordi per a tot l’alumnat del centre, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

També ha creat el 2014 el Premi Poesia Jove Miquel Martí i Pol adreçat a 
l’alumnat de sisè de primària a totes les escoles públiques de Cornellà per 

promoure la poesia.  
 
És important destacar que s’ofereixen dues optatives per millorar tant la 

comprensió lectora a 1r d’ESO com l’expressió escrita a 2n d’ESO.  
 

• Relació llengua oral i llengua escrita  
L’Institut promou tant la llengua oral com l’escrita, però no són tractades 
per separat, sinó que en conjunt. Es treballen les cinc habilitats 

lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita i interacció). 
En alguns casos, aquesta relació entre llengua oral i escrita es fa més 

evident com en la realització d’obres de teatre per Sant Jordi o la confecció 
de diferent material audiovisual de l’alumnat. 
 

• La llengua en les diverses àrees  
La llengua vehicular i d’ús en la resta de matèries és el català, excepte en 

castellà, anglès i francès.  
 
• Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

El centre procura la continuïtat pedagògica entres cicles i nivells. Així, per 
exemple, l’ILEC es desenvolupa durant els quatre cursos o l’expressió 

escrita i oral es fa també a tota la secundària.  
 

En relació a la coherència el centre disposa de les reunions d’Equip Docent, 
dels blocs i del traspàs d’informació d’un curs a un altre, sempre en llengua 
catalana. El traspàs de primària a secundària es fa durant tot el curs i la 

llengua d’ús és el català. 
 

• Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua  
vehicular:  
El centre disposa d’una aula d’acollida per facilitat l’adaptació i integració de 

l’alumnat nouvingut al sistema educatiu. L’aula d’acollida consta d’alumnat 
romànic (que estan dos anys com a màxim a acollida) i no romànic (que 

estan 3 anys a acollida). 
L’objectiu de l’aula d’acollida a nivell lingüística és l’adquisició del català a 
un nivell inicial, A1 i A2, en el qual l’alumnat es capaç de desenvolupar 

situacions comunicatives bàsiques, com, anar al metge o comprar. Es 
treballen totes les habilitats lingüístiques, però, especialment, es treballa 

l’oralitat per tal que puguin expressar-se i comprendre, a la vegada, el 
professorat d’altres matèries.  
 

El centre estableix un sistema d’incorporació gradual als aprenentatges 
lingüístics de l’alumnat nouvingut, a partir de les següents tipologies: alumnat 

d’origen castellanoparlant i no castellanoparlant. L’alumnat d’origen 
castellanoparlant hauria d’assistir  a les classes de castellà a l’aula ordinària. 
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L’alumnat d’origen no castellanoparlant, romànic o no romànic, quan hagi 
assolit el nivell llindar de llengua catalana i pugui incorporar-se a l’aula 
ordinària plenament, iniciarà l’estudi del castellà, amb tractament de segona 

llengua, per a la qual cosa caldrà fer-li l’adaptació curricular adequada. 
 

Pel que fa a l’idioma estranger del centre, si l’alumne ja l’ha estudiat al seu 
país d’origen, caldrà que el segueixi a l’aula ordinària des del moment de la 
seva incorporació al centre, mentre que aquells que no l’hagin estudiat mai, 

caldrà esperar que surtin de l’aula d’acollida/agrupament específic i se’ls 
faci una adaptació adequada al seu nivell d’idioma 

 
- Alumnat que desconeix les dues llengües oficials  
L’aula d’acollida atén l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials. Cal 

diferenciar, però, entre els romànics i els no-romànics. Per a l’alumnat que 
té una llengua romànica, com el portuguès o el romanès, l’adquisició de la 

llengua és molt més fàcil que no pas per a l’alumnat no romànic. 
 
Amb l’alumnat no romànic, bàsicament xinesos, marroquins o llengües de 

l’est com el rus o el polonès, es fa un treball més concret de vocabulari, ja 
que no sempre tenen les mateixes arrels i es treballa també la sintaxi.  

 
- Alumnat sud-americà de parla hispana  
L’alumnat de parla hispana aconsegueix aprendre la llengua catalana amb 

facilitat, especialment les habilitats de comprensió oral i escrita. Ara bé, el 
fet que el castellà sigui usat per la majoria de l’alumnat i, que, per tant, es 

poden fer entendre sense cap problema, afavoreix sovint a què no parlin en 
català. S’ha de promoure, doncs, entre l’alumnat que parla el castellà l’ús 

del català i la importància que té com a llengua vehicular en l’ensenyament. 
 
• Alumnat sord 

 
Entre l’alumnat sord hi ha diferències molt importants segons la pèrdua 

auditiva que presenten, la seva història escolar, el seu nivell de 
desenvolupament general, etc. i, per tant, cal un plantejament i una 
adaptació individual per a cadascun. 

 
Entre aquest alumnat, n’hi ha que està en procés d’assoliment de la llengua 

catalana en arribar a l’etapa de l’E.S.O. i, per tant, cal assegurar aquest 
assoliment mitjançant l’adaptació curricular i l’atenció individual 
 

Cal evitar que les dificultats lingüístiques i de comunicació dificultin l’accés 
al currículum de la resta d’àrees. Per això s’han d’utilitzar estratègies 

metodològiques i didàctiques (recursos visuals, anticipació de continguts...) 
i garantir l’arribada de la informació. 
És molt important assegurar la comunicació i la rebuda de la informació de 

funcionament del centre. Aleshores, cal utilitzar sempre el suport visual, 
gràfic i la informació escrita. 
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Tot i les dificultats que representa l’aprenentatge d’una segona llengua, 
l’alumnat hauria d’assolir una competència bàsica del castellà ja que té una 
presència important en el mòn laboral i en el del coneixement. 

 
L’aprenentatge de la tercera llengua (anglès) per part d’aquest alumnat 

presenta grans dificultats i és per això que cal realitzar adaptacions basades 
en dos principis: priorització de la comprensió vers l’expressió i priorització 
de les activitats escrites vers les orals. 

 
Per altra banda, segons les necessitats de l'alumnat sord i les possibilitats de 

dedicació i organització, es pot incorporar alguna actuació en llengua de signes 
catalana (LSC) per tal de facilitar l'accés a la informació oral, o per donar a 
conèixer la seva existència, tant a l'alumnat sord que es comunica oralment 

com a la resta d'alumnat oïdor. 
 
• Atenció de la diversitat  

L’atenció a la diversitat reforça les competències bàsiques, entre d’altres, la 
competència comunicativa, ja que permet treballar la comprensió i 

l’expressió de manera més concreta per tal que l’alumnat pugui millorar les 
competències. A l’Institut la diversitat es recull de la següent manera 

- Desdoblaments a català 

- Agrupaments flexibles a les àrees instrumentals a 1r i 2n 
d’ESO. Això permet treballar de manera més concreta 

- SIEI 
- Atenció individualitzada 

 

Depenent de cada curs, es creen nous recursos per ajudar a assolir les 
competències bàsiques. A més, no cal oblidar l’aula d’acollida i l’alumnat 

sord. 
 
• Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua  

El centre promou l’ús de la llengua amb diferents activitats al llarg de l’any. 
En totes les celebracions, la llengua vehicular és el català, com el Nadal o el 

Carnestoltes. Hi ha, però, dues celebracions que promouen el català com, 
és la castanyada, amb una activitat prèvia referent a un poema del poeta 
en què es commemori l’any o de Sant Jordi. A Sant Jordi, hi ha el concurs 

literari i jocs lingüístics, com el picalletres. 
 

La biblioteca desenvolupa tot un seguit d’activitats pel gust de la lectura, 
utilitzant com a llengua d’ús el català. A més, participa en diferents 
activitats de lectura promogudes per les biblioteques de Cornellà o 

l’Ajuntament. 
 

• Avaluació del coneixement de la llengua  
Durant el curs, s’aplicaran els criteris d’avaluació marcats pel Departament 
de Llengües. En relació a l’aula d’acollida, alumnat sord o altres alumnes 

amb dificultats d’aprenentatge o bé tindran un Pla Individual (PI) en les 
matèries lingüístiques o bé tindran adaptacions curriculars. 
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• Materials didàctics   
Els llibres de text, a excepció de castellà, anglès i francès, seran en català. 
S’intentarà en la mesura que sigui possible que tot el material (fitxes, 

vídeos, àudios, entrevistes, etc) de la resta de matèries sigui en català.  
 

Cal apuntar que el material usat a Cicles no sempre es troba en català i, 
molts manuals, per exemple, de sanitat estan en castellà o anglès. 
 

4.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  
 

•Informació multimèdia  
Es vetllarà perquè el material multimèdia sigui en català. Els ordinadors del 
centre contenen programari en català. El programa de gestió de faltes, 

comunicació interna i gestió de documents està en català.  
 

• Usos lingüístics  
Tot el professorat, no només el de català, treballa pel desenvolupament dels 
usos lingüístics de l’alumnat. 

 
• Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  

Actualment, el centre té un nombre important d’alumnat provinent d’altres 
països. S’ha de promoure, doncs, el respecte a la diversitat lingüística i 
cultural de cada alumne/a. A més, a les matèries de llengües, s’estudia la 

diversitat lingüística. 
 

• Català i llengües d’origen  
El centre ha de vetllar pel català i, al mateix temps, per les llengües 

d’origen de cada alumne/a. Es poden realitzar activitats culturals. L’aula 
d’acollida ha d’acollir les diferents llengües i, per aquest motiu, realitza 
diferents activitats de coneixement de les altres llengües d’origen o 

culturals, amb l’aprenentatge de noves paraules, lectura amb les llengües 
d’origen, exposicions sobre els països d’orígens o la celebració de festes 

amb diferents menjars del món. La comunicació amb les famílies es pot 
arribar a fer en la llengua d’origen i català a la vegada, per tal que les 
famílies ho puguin entendre. 

 
4.2. La llengua castellana  

4.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana:  
• Introducció de la llengua castellana  
La majoria de l’alumnat del centre és castellanoparlant i utilitza gairebé en 

tots els usos el castellà. Això no vol dir, però, que el coneixement de la 
llengua castellana sigui correcte. Per aquest motiu, el Departament de 

Llengües i tot el centre vetllarà perquè el castellà sigui desenvolupat i 
l’alumnat assoleixi les habilitats lingüístiques en castellà. 
 

 
• Llengua oral  
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Igual que en català, es fa un treball important en les destreses lingüístiques 
orals en castellà, per tal que l’alumnat pugui entendre, expressar-se i 
interactuar correctament. 

 
• Llengua escrita  

El professorat de castellà realitza diferents activitats per millorar la 
comprensió i expressió escrita. D’una banda, fa la lectura de llibres, articles, 
contes o altres textos. De l’altra, treballa diferents modalitats d’expressió 

escrita, sobretot a partir de models textuals o literaris o bé la creació de 
textos a partir d’imatges o música.   

 
• Activitats d’ús  
El professorat de llengua castellana vetlla perquè hi hagi diferents contextos 

i situacions comunicatives per treballar la llengua castellana en tots els seus 
usos. També treballa el castellà amb les noves tecnologies, les TIC, fent ús 

a l’aula per millorar la comprensió i expressió. 
 
• Castellà a les àrees no lingüístiques  

En les altres matèries la llengua vehicular és el català, de manera que el 
castellà es troba en present, sovint, en el material escrit o audiovisual de 

caràcter específic, especialment a Cicles Formatius. 
 
• Alumnat nouvingut  

L’alumnat nouvingut amb llengües diferents a la castellana està a l’Aula 
d’Acollida normalment. Ara bé, s’intenta que tot l’alumnat nouvingut faci 

castellà. Es tracta aquesta matèria amb material específic d’aprenentatge 
de llengua espanyola per a estrangers o material de diversitat. 

 
4.3. Altres llengües 
En el nou marc polític lingüístic europeu, el centre potencia totes les 

llengües, ja sigui el català o castellà, ja sigui les diferents llengües 
estrangeres. Actualment, el centre ofereix anglès en tots els cursos, 

matèries no lingüístiques fetes en anglès com a llengua d’ús, francès i 
alemany, a més del llatí i grec. 
   

4.3.1. Llengües estrangeres 
• Estratègies generals  

- Desplegament curricular  
a) Anglès. Segons el currículum vigent, es fa anglès des de 1r d’ESO a 2n 
de Batxillerat i a Cicles Formatius de Sanitat, Electricitat i Fusta.  

Hi ha dues alternatives a la religió d’una hora setmanal que es fan en 
anglès. A 1r d’ESO hi ha Music in English i a segon d’ESO es fa Història de la 

religió. A 4t d’ESO hi ha l’alternativa de Speaking per millorar la conversa 
en anglès. 
b) Francès. Es realitza francès de 1r a 4t d’ESO a partir de les optatives. 

L’alumnat que cursa francès realitza aquesta optativa durant la secundària a 
no ser que demani i justifiqui un canvi d’optativa.  
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c) Alemany. L’alemany es comença a 3r d’ESO amb una alternativa a la 
religió d’una hora setmanal. A 4t d’ESO hi ha l’optativa d’alemany amb 3 
hores setmanals. 

 
-Metodologia  

La metodologia emprada a l’ensenyament de les llengües es realitza 
sobretot en els cursos inicials al desenvolupament de les diferents 
situacions comunicatives. Es realitzen, doncs, moltes activitats orals en 

grups o per parelles. Es treballen les quatre habilitats lingüístiques. 
En l’àmbit d’anglès es fa un esforç important en la millora de l’expressió 

escrita, amb diferents tècniques perquè l’alumnat aprengui dels errors que 
realitza. 
 

- Materials didàctics  
Els materials didàctics utilitzats són, en general, el llibre de text, el llibre de 

text amb exercicis (workbook), diccionaris, dossiers elaborats pel 
professorat o diferents fitxes. 
 

- Recursos tecnològics  
En l’aprenentatge de les llengües estrangeres, els recursos tecnològics són 

força utilitzats. S’utilitza tot tipus de material audiovisual que millori la 
comprensió, diferents webs d’exercicis o el mateix llibre de text per 
repassar o millorar els coneixements gramaticals i la realització de material 

audiovisual fet per l’alumnat que en millora l’expressió. 
 

- Ús a l’aula  
La llengua d’ús a l’aula serà en la mesura que sigui possible la llengua que 

s’aprèn, això és, anglès, francès o alemany. Així es millora la comprensió 
oral. 
 

• Estratègies d’ampliació d’oferta  
- Avançament de l’ensenyament  

A partir dels resultats de les competències bàsiques, s’està treballant per a 
la millora de la comprensió i expressió oral i escrita en anglès. En els últims 
resultats de les Proves de Diagnosi de 3r i les Proves de Competència de 4t 

hi ha hagut una millora i s’ha de continuar treballant. 
 

- Aprenentatge intregrat  
Per tal que l’aprenentatge de l’anglès sigui significatiu, el centre realitza 
diferents activitats en anglès. D’una banda, hi ha les alternatives  de Music 

in English, Història de les religions i Speaking. De l’altra, les pel·lícules o 
documentals que es veuen a diferents matèries o a les tutories es posarà en 

versió original subtitulada. 
Per últim, una hora setmanal de l’esbarjo es realitza un club d’anglès on a 
través de jocs es parla en anglès durant mitja hora: Speaking Club. 

El centre participarà també en diferents activitats a l’estranger o en 
diferents projectes que millorin les competències en llengües estrangeres 

juntament amb altres instituts.  
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Totes les llengües de l’institut queden recollides en un bloc on queden 
registrades les activitats més significatives que es duen a terme en les 
diferents llengües. 

 
• Projectes i programes plurilingües  

El centre participa del projecte plurilingüístic d’Euromania, un projecte 
d’intercomprensió escrita en llengües romàniques. 
 

4.3.2. Altres llengües oficials  
• Occità, llengua oficial de Catalunya  

L’occità és tractat en el projecte d’Euromania, on es llegeixen alguns textos 
en aquesta llengua.  
• Altres llengües oficials de l’Estat  

El gallec és tractat en el projecte d’Euromania, on es llegeixen alguns textos 
en aquesta llengua.  

 
4.3.3.Llengües complementàries procedents de la nova immigració  
La nova immigració ha portat noves llengües a la realitat plurilingüista del 

centre, com ara, el darija (varietat dialectal de l’àrab marroquí), el berber, 
el xinès, el rus, entre d’altres. Aquestes llengües s’han de veure reflectides 

en la mesura que sigui possible, com a les tutories o a les diferents 
activitats tutorials que es puguin fer.  
 

4.4. Organització i gestió  
 

4.4.1. Organització dels usos lingüístics  
• Llengua del centre  

El català és la llengua de comunicació al centre en totes les activitats 
docents i administratives. Així, serà la llengua de comunicació habitual amb 
l’alumnat, les famílies i la comunicat educativa. Es farà ús del català als 

rètols, cartells i murals del centre. 
 

• Documents del centre  
La documentació del centre, ja sigui interior o exterior, es farà en català, ja 
que és la llengua vehicular en el centre. 

 
• Ús no sexista del llenguatge  

La documentació procurarà utilitzar un llenguatge no sexista i no 
androcèntric. Cal treballar per superar estereotips per la qual cosa es 
treballarà a les diferents àrees el llenguatge no sexista. 

 
 

• Comunicació externa  
La comunicació externa serà en català, a no ser que la documentació sigui 
enviada a l’administració espanyola en que en aquest cas es farà en format 

bilingüe.  
En l’acollida de l’alumnat nouvingut es farà arribar la documentació de les 

avaluacions en català i la llengua d’origen.  
 



 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Miquel Martí i Pol   

Coordinació LIC  

 

 Elaborat: Coordinació LIC PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
2018 Pendent Renovació.doc 

Novembre 2018 Pàgina 19/25 

 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

• Llengua de relació amb famílies  
La llengua vehicular del centre serà el català, llevat dels casos on la  comu-
nicació  amb les famílies no sigui possible  en aquesta llengua, com  és el 

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

del centre, però tampoc ha de comportar una renúncia a  l’ús del català: és 
una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat  i  per  a  la 
normalització i l'extensió del seu ús. 

 
• educació no formal  

Les activitats fora del centre o activitats tutorials es demanaran que siguin 
fetes en català. Això inclou les sortides pedagògiques, les xerrades o les 
conferències.  

 
• Llengua i l’entorn  

L’entorn del centre és castellanoparlant. Per aquest motiu, s’afavoriran totes 
les activitats possibles per promoure el català en les activitats de l’entorn. El 
centre disposa del Pla Català de l’Esport i d’una bibliotecària a les tardes 

que dinamitzaran activitats en català. 
 

El personal del PAS i el bar del centre han d’afavorir també l’ús de la llengua 
catalana. En el cas de la cantina del centre, la retolació, el menú o qualsevol 
altre tipus de document ha d’estar en català. 

 
4.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu  

La competència comunicativa present a totes les matèries treballa la 
competència plurilingüe, de manera que es fa present en totes les 

assignatures. 
 
• Actituds lingüístiques  

Cal afavorir una actitud positiva cap a totes les llengües del centre, des del 
les estipulades pel currículum a totes les altres llengües provinents de la 

nova immigració. 
  
• Mediació lingüística (traducció i facilitació)  

Les famílies que desconeixen el català, castellà o anglès, s’intentarà 
aconseguir un mediador lingüístic, ja sigui un/a alumne/a que conegui 

aquella llengua, ja sigui un servei de mediació lingüística extern. 
 
 

4.4.3. Alumnat nouvingut  
Es vetllarà per ampliar i mantenir les llengües d’origen de l’alumnat 

nouvingut.  
 
4.4.4. Organització dels recursos humans  

• Pla de formació de centre  
El centre dinamitza formació de centre per al professorat i es vetlla perquè 

sigui en català. 
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4.4.5. Organització de la programació curricular  
• Coordinació cicles i nivells  

La coordinació entre cicles i nivells es fan en català. Existeix la Coordinació 
Lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social que vetllarà perquè les 

activitats i la llengua d’ús del centre sigui el català així com afavorir 
l’aprenentatge i l’enriquiment cultural d’aprendre altres llengües.  
 

• Estructures lingüístiques comunes 
El departament de llengües ha elaborat els criteris d’avaluació conjunts i 

aplica, per exemple, els mateixos criteris en l’ortografia tant a castellà com 
a anglès.   
El centre ha elaborat uns criteris de pautes per als treballs escrits i està 

treballant la manera de treballar les exposicions orals a partir del 
departament de tecnologies.  

Per als cursos següents, s’està duent a terme a nivell departamental 
diferents activitats per millorar la comprensió i expressió escrita. 
Els treballs de síntesi i projectes de recerca s’elaboren en català, a excepció 

de la part dedicada al castellà o a l’anglès. En els treballs de recerca es 
vetllarà perquè la llengua del treball i de les exposicions orals sigui en 

català, excepte aquells treballs d’investigació sobre un àmbit de llengua 
castellana o anglesa. 
 

• Projectes d’innovació 
El curs 2011-12 es va començar al centre un projecte d’innovació: l’ILEC. 

Consisteix en l’aprenentatge d’estratègies lectores per millorar la 
comprensió lectora. Llengua catalana explica l’estratègia i la practica i 

després socials o naturals aplica la mateixa estratègia. Es tracta d’un 
projecte interdisciplinar per millorar la lectura i, per tant, l’habilitat lectora. 
 

4.4.6. Biblioteca escolar  
La Biblioteca escolar va participar del Projecte PuntEdu, es va dotar de 

llibres i utilitza el programa ePergam.  
 
• Accés i ús de la informació  

La biblioteca del centre està oberta a l’hora de l’esbarjo i a les tardes. 
Durant el matí, a l’hora de l’esbarjo, l’alumnat hi té accés i pot utilitzar la 

biblioteca. A les tardes, està oberta a tota la comunitat educativa i a 
l’entorn de Cornellà de Llobregat. La biblioteca té uns fons bibliogràfic en 
català i castellà, i procura tenir també llibres de lectura en altres llengües, 

com l’anglès o el francès o les llengües d’origen de l’alumnat, com, el rus, 
àrab o xinès. 

 
La biblioteca realitza diferents activitats per millorar el gust per la lectura i 
aprendre en l’ús i tractament de la informació. Així, per exemple, dinamitza 

activitats amb l’alumnat voluntari i realitza diferents activitats perquè 
l’alumnat participi  i faci ús de la biblioteca, com el concurs cada any 

d’enigmes.  
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La biblioteca també participa amb altres projectes de l’Ajuntament o altre 
biblioteques de la ciutat. Així, participa del taller de Lectures poc 
recomanades, de les diferents activitats comuns amb d’altres biblioteques, 

de la mostra de punts de llibre o de l’elaboració d’un tríptic amb els altres 
instituts de Cornellà per recomanar lectures per Nadal i Sant Jordi. 

 
• Pla de lectura  
El centre té un Pla de lectura per millorar el gust per la lectura i treballa en 

la creació d’una hora de lectura.  
 

4.4.7. Projecció del centre  
• Pàgina web del centre  
El centre disposa d’una pàgina web, elaborada en català, que es renova 

constantment amb la informació sobre el centre i les sortides que es 
realitzen.  

Alguns departaments utilitzen blocs i/o moodle, on la llengua d’ús és el 
català. 
Per la comunicació interna del professorat, el centre utilitza un programa de 

gestió interna, anomenat Isotools en català. 
 

• Revista  
L’alumnat d’Aula Oberta de secundària realitza anualment una revista, 
elaborada en català, castellà i anglès sobre les actuacions, sortides o 

informació relacionada amb el centre. 
 

• Exposicions  
El centre realitza exposicions, sobretot a Batxillerat i Cicles, a partir dels 

treballs de Recerca o de les Jornades de Sostenibilitat procurant que la 
llengua d’ús sigui el català. 
 

4.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  
S’ha creat un compte Twitter que permet interactuar en català amb les 

famílies i la comunitat educativa tant a Secundària com a Cicles Formatius. 
 
 

 
4.4.9. Intercanvis i mobilitat  

El centre promourà activitats d’intercanvi i de mobilitat, ja sigui de l’alumnat 
o del professorat per afavorir un context plurilingüista.  
 

4.4.10. Dimensió internacional del centre  
 

En el nou enfocament plurilingüista, el centre intentarà realitzar diferents 
projectes de caràcter europeu o nacional que promoguin l’ús de les diferents 
llengües utilitzades a l’institut.  
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5. Concrecació operativa del projecte 
 

Punts febles a 
millorar 

Objectiu Proposta d’actuació Responsables Temporització Indicadors 

L’alumnat utilitza poc el 
català com a llengua 
d’ús social 

Mantenir i vetllar que 
el català sigui la 
llengua vehicular del 

centre 

Utilitzar el català dins i 
fora de l’aula 

Claustre Tot el curs Observació 
diària 

L’alumnat necessita 

millorar la comprensió 
en llengua catalana 

Millorar la 

comprensió lectora 
en llengua catalana 

Ensenyar estratègies 

lectores 
Desenvolupar i 

mantenir el projecte 
ILES 

Professorat 

llengua 
catalana i 

professorat 
que participa a 
l’ILEC 

Tot el curs  Proves de 

competències 
bàsiques i de 

diagnosi 

L’alumnat s’expressa 
incorrectament en 

castellà, malgrat sigui 
la llengua d’ús habitual 

Millorar l’expressió i 
interacció en llengua 

castellana 

Realitzar tasques i 
activitats d’expressió 

oral i escrita 

Professorat de 
llengua 

castellana 

Tot el curs Proves de 
competències 

bàsiques i de 
diagnosi 

L’alumnat no domina bé 
l’anglès 

Millorar la 
comprensió i 

expressió en llengua 
anglesa 

Realitzar tasques i 
activitats d’expressió 

oral i escrita 

Professorat de 
llengua 

anglesa 

Tot el curs Proves de 
competències 

bàsiques i de 
diagnosi 

Totes les àrees no 

lingüístiques són 
models de llengua 

Aconseguir que les 

àrees no lingüístiques 
ajudin en la 

comprensió lectora i 
expressió escrita 

Trobar punts comuns i 

activitats conjuntes per 
treballar de manera 

sistemàtica la lectura i 
l’expressió escrita 

Professorat 

d’ESO 

Tot el curs Proves de 

competències 
bàsiques i de 

diagnosi 

No sempre s’apliquen 
les estratègies 
correctes perquè 

Vetllar perquè 
l’alumnat sord pugui 
entendre tots els 

Recordar el document 
orientatiu realitzar pel 
CREDA del centre 

Claustre Tot el curs Observació 
diària 
Valoració per 
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l’alumnat sord pugui 
entendre, especialment 

en les sortides o 
activitats diferents 
(jornades, diades, 

conferències, etc) 

contextos 
comunicatius 

part de 
l’alumnat 

sord 

L’alumnat d’acollida 

sovint no comprèn les 
matèries per falta de 

coneixement del català 

Aconseguir que 

l’alumnat nouvingut 
assoleixi competència 

en les dues llengües 
oficials. 
Adaptar els materials 

i continguts perquè 
pugui entendre 

qualsevol matèria 

Realitzar el PI o les 

adaptacions curriculars 

Professorat 

Aula d’Acollida 
Equip Docent 

Tot el curs Avaluacions 

Les llengües d’origen no 

sempre es veuen 
reflectides 

Vetllar perquè les 

llengües d’origen 
siguin conegudes per 
la comunitat 

educativa 

Realitzar activitats 

tutorials per treballar el 
plurilingüisme 
Realitzar jornades o 

activitats lingüístiques 
on s’integrin totes les 

llengües 

Claustre Tot el curs Nombre 

d’activitats 
relacionades 
amb les 

llengües 
d’origen 

El català s’utilitza poc 

fora de la classe 

Ampliar l’ús social del 

català 

Realitzar i dinamitzar 

totes les activitats de 
lleure o jornades en 
català. 

Utilitzar el català en les 
reunions amb les 

famílies 
 

Claustre Tot el curs Enquestes de 

satisfacció de 
final de curs 
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El centre participa poc 
en projectes 

d’intercanvi lingüístics o 
projectes lingüístics 

Afavorir la 
participació en 

projectes de caràcter 
lingüístic 

Participar en projectes 
lingüístics 

Professorat de 
llengües 

Tot el curs Nombre de 
projectes als 

quals es 
participa 

El centre participa del 
projecte Euromania, 
però el nombre 

d’activitats i incidència 
és poc 

Incrementar les 
activitats i partipació 
en el projecte 

Euromania 

Augmentar el nombre 
d’activitats i 
sistemitzar-ho en 

diferents cursos 

Professorat 
implicat en el 
projecte 

Tot el curs Nombre 
d’activitats 

El centre ha de 
redissenyar l’hora de 

lectura per incrementar 
el gust per la lectura 

Realitzar l’hora de 
lectura 

Dissenyar una hora de 
lectura amb diferents 

activitats per 
dinamitzar la lectura 

Bibliotecari 
Coordinació 

Pedagògica 
Equip ILEC 

Propers cursos Enquesta de 
satisfacció 

 
 

Durant el curs 18-19 es procedirà a l’adaptació del PL a la realitat actual del 

centre
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