
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Miramar  
  
 Tel. 93 647 43 35 
Av. Miramar, 15 e-mail: iesmiramar@xtec.cat 
08840 Viladecans http://agora.xtec.cat/iesmiramar/intranet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE 
LINGÜÍSTIC 

Institut Miramar - 08045860 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

Índex 
 

 

1. Presentació 5 

1.1. Marc conceptual 5 

1.2. Marc normatiu 6 

2. Anàlisi del context 7 

2.1. Dades sociolingüístiques 7 

2.2. Bagatge lingüístic de l’alumnat i necessitats individuals vinculades als seus resultats 

acadèmics 8 

2.3. Competència lingüística del professorat i del PAS 8 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 9 

3.1. Català 9 

3.2. Castellà 10 

3.3. Anglès 10 

3.4. Alemany 11 

3.5. Llengües clàssiques: Llatí i Grec 12 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 13 

4.1. Coordinació de les àrees de llengua 13 

4.2. Optativa de centre de comprensió lectora 13 

4.3. Pla de Lectura de Centre (PLEC) 14 

4.4. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials 16 

4.5. Acollida a l’alumnat nouvingut 16 

5. Recursos i accions complementàries 17 

5.1. Recursos i suports addicionals 17 

5.2. Accions complementàries 17 

6. Comunicació interna i relació amb l’entorn 18 

6.1. Àmbit relacional 18 

6.2. Àmbit administratiu 18 

6.3. Àmbit institucional 18 

7. Formació i l’acreditació lingüística del professorat 20 

8. Difusió del Projecte Lingüístic de Centre 21 

 
 



 
 



 

5 
 

1. Presentació 

 

1.1. Marc conceptual 

 

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja 

que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els 

aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de 

competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a dir, la 

competència comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament personal i curricular, i a 

l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes. El Projecte Educatiu del Centre 

hi dedica, mitjançant el Projecte Lingüístic, una atenció especial.  

En el nou context multilingüe de la nostra societat, el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’ha 

d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, 

hi ha en un centre educatiu, i ha d’explicitar:  

 El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 El tractament de les llengües, tant les curriculars com les de la nova immigració, en espais 

d’educació formal o no formal del centre. 

 Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

A l’hora de redactar el PLC, cal tenir en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, pel que 

fa a les qüestions lingüístiques, que assenyalen que el centres han vetllar per tal que: 

 El català a tot Catalunya, tret de l'Aran, i l'occità, denominat aranès, a l'Aran, com a llengües 

pròpies, siguin les llengües normalment emprades com a llengües vehiculars i d'aprenentatge 

del sistema educatiu. 

 L'alumnat, en finalitzar els ensenyaments obligatoris, tingui un domini ple de les llengües oficials 

catalana i castellana (nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües al final 

de l’ESO, i C2 al final del batxillerat). 

 La documentació que expedeix el centre s'ajusti al que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la 

Llei d'educació. 

 L'alumnat sigui competent, com a mínim, en una llengua estrangera (nivell A2-B1 del MECR al 

final de l’ESO i B1-B2 al final del batxillerat; tingui l'oportunitat d'aprendre'n una segona 

(alemany, en el cas del nostre centre), i desenvolupi una competència plurilingüe i intercultural 

que generi actituds positives i de respecte envers la diversitat lingüística i cultural. 

 Sigui efectiva la coordinació entre el professorat de llengua, i entre aquest professorat i el 

d'altres matèries, amb l'objectiu que l'alumnat desenvolupi la seva competència lingüística de 

manera integrada i global, a través de totes les àrees i matèries. 



 

6 
 

Com a part del PEC, el PLC ha de promoure entre tot l’alumnat: 

 El respecte cap a totes les llengües. 

 La valoració positiva de la diversitat lingüística. 

 La desaparició dels prejudicis lingüístics. 

 La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 

 

 

1.2. Marc normatiu 

 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre s'ajusta al marc normatiu següent: 

 LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de 

Catalunya, articles del 9 al 18. (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 

 DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017) 

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria. (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015) 

 DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: article 5.1. (DOGC núm. 

5686, de 5.8.2010) 
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2. Anàlisi del context 

 

2.1. Dades sociolingüístiques 

 

L’Institut Miramar, situat al barri del Torrent Ballester de Viladecans (Baix Llobregat), és un centre 

de secundària que ofereix els ensenyaments d’ESO i Batxillerat. Les dades referents a l’ús del català 

dintre de la zona d’influència del nostre institut no són gaire diferents de les generals de la població 

proporcionades per l’Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT), que són aquestes: 

 

 
L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l’entén 

Població de 

2 anys i més 

2011 59394 41339 46731 32407 3678 63072 

2001 50488 33161 35178 21786 4779 55267 

1996 47109 29760 29885 17362 4986 52095 

1991 40303 21215 23359 12031 6936 47239 

 

Font: 

1991: Idescat. Cens de població. 

1996: Idescat. Estadística de població. 

2001-2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 

Malgrat que la majoria de la gent afirma que entén i sap parlar el català, la realitat és que la llengua 

d’ús habitual a la població és el castellà i que la utilització del català és clarament minoritària, tot i 

que continua visible en la retolació dels espais públics i dels comerços i negocis.  

També cal destacar que d’un temps ençà, s’ha produït un augment de la població de l’entorn, amb 

una part considerable de població estrangera, principalment d’origen hispanoparlant o magrebí. 

 Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total 

2017 74 20 71 241 38 0 107 551 

2016 60 12 65 198 40 0 126 501 

2015 47 9 60 101 33 0 157 407 

2014 52 9 56 75 32 0 154 378 

2013 44 11 29 61 38 0 122 305 
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2012 37 10 27 82 20 0 171 347 

2011 74 14 39 91 46 0 121 385 

2010 35 14 63 92 27 0 111 342 

 

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 

 

 

 2.2. Bagatge lingüístic de l’alumnat i necessitats individuals vinculades als seus 

resultats acadèmics 
 

Pràcticament tot l’alumnat (llevat del nouvingut) coneix el català perquè és la llengua vehicular a 

les escoles de primària i l’han sentit als organismes oficials i en alguns mitjans de comunicació. Per 

això, per a la major part d'ells, és normal que l'ensenyament al nostre centre es faci en català.  

Tanmateix, malgrat que els alumnes tenen per costum prendre els apunts en català (si la classe es 

fa en català), quan la comunicació és oral, encara que es tracti de situacions d'una certa formalitat 

(preguntes a classe, converses entre professors i alumnes relatives a la tutoria, etc.), és clarament 

més freqüent l'ús del castellà i hi ha un petit percentatge de nois i noies que fins i tot ofereixen una 

certa resistència a l'ús del català, en part per inseguretat. 

En el temps d’esbarjo, la llengua utilitzada per l’alumnat és quasi exclusivament la castellana. 

En l’actualitat, el centre no disposa d’aula d’acollida, per la qual cosa els alumnes nouvinguts són 

introduïts a la llengua catalana a partir de mesures ordinàries de què disposa el centre: 

 Hores de suport individualitzat 

 Pla de suport individualitzat 

 Atenció en grup reduït a les matèries instruments i anglès 

 Seguiment tutorial individualitzat 

 Seguiment per part de la Comissió d’atenció a la diversitat 

 

 

2.3. Competència lingüística del professorat i del PAS 
 

Tant el professorat com el personal d’administració i serveis disposa de la titulació necessària per 

expressar-se oralment i per escrit en llengua catalana. Nogensmenys, cal reconèixer que un sector 

del professorat opta per utilitzar preferentment el castellà com a llengua de comunicació amb els 

seus alumnes, malgrat que els exàmens els facin en català. Serà necessari revertir aquesta tendència 

per evitar entrar en contradicció amb la normativa que explicita que el català és la llengua vehicular 

del nostre sistema educatiu i que cal potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 

L’objectiu principal del nostre Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és garantir el domini oral i escrit 

equilibrat, per part de l’alumnat, del català i del castellà, llengües oficials de la nostra comunitat. 

Aquest objectiu, si tenim en compte les circumstàncies sociolingüístiques del nostre alumnat, obliga 

a un suport més decidit a la presència de la llengua catalana. 

Així mateix, entenem com a centre que cal elaborar un PLC que possibiliti que l’alumnat esdevingui 

obert a les diferents situacions canviants de la societat multilingüe i multicultural, de manera que, 

quan acabi l’ensenyament, pugui interactuar amb l’entorn, acollir i acceptar totes aquelles persones 

que en formen part (o que en volen formar) i que, alhora, se senti capaç de participar en el marc 

més ampli de la Unió Europea o d’altres societats. 

Per tot això, en aquest apartat es defineixen el paper de la llengua catalana com a eix vertebrador 

d’un projecte lingüístic plurilingüe, els criteris per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i 

els usos lingüístics en el centre, i també els aspectes d’organització i de gestió que tinguin 

repercussions metodològiques i lingüístiques. 

 

 

3.1. Català 
 

El català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. 

La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre, i és el vehicle 

d’expressió de les diferents activitats acadèmiques que s’hi realitzen. 

Totes les àrees s’impartiran en llengua catalana, excepte Llengua castellana i literatura, Anglès i 

Alemany. En conseqüència, les activitats orals i escrites, l’exposició del professorat, el material 

didàctic, els llibres de text i les activitats d’avaluació seran en català. Els departaments vetllaran per 

la presència oral i escrita del català en totes les matèries que imparteixin i, a la vegada, tindran cura 

de familiaritzar l’alumnat amb el llenguatge científic o tècnic que s’empri. Això no obsta perquè 

també s’ofereixi –pel seu valor aclaridor i pedagògic- la traducció a altres llengües dels mots 

pertanyents al registre cientificotècnic. 

Pel que fa a les llengües estrangeres i clàssiques, la llengua de referència en les activitats de 

vocabulari i en les traduccions serà el català. Així mateix, els diccionaris bilingües que es facin servir 

seran anglès-català, alemany-català, llatí-català i grec-català (en aquests dos darrers casos, per 

motius d’estalvi econòmic s'accepten les edicions llatí-espanyol i grec-espanyol si l'alumne/a en pot 

disposar d’un exemplar gratuït per mitjà d’un familiar o conegut). 

A Batxillerat, el treball de recerca es redactarà en català, a excepció dels treballs tutoritzats pels 

departaments de castellà o de llengües estrangeres. En tots els casos, la correcció, tant ortogràfica 

com gramatical, i l’expressió seran objecte de valoració a l’hora de qualificar els treballs. 
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En acabar l’ensenyament secundari obligatori , l’alumnat haurà d’haver assolit el domini funcional 

efectiu o d’usuari experimentat de la llengua catalana (nivell C1 del Marc europeu comú de 

referència per a les llengües), que li permeti relacionar-se sense problemes en qualsevol de les 

habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o escrita. Aquesta exigència esdevé requisit 

imprescindible perquè l’alumnat pugui acreditar l’etapa.  

En els estudis de Batxillerat, l’objectiu final de l’etapa és que l’alumnat sigui capaç d’emprar amb 

correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua catalana i d’utilitzar els recursos 

bàsics dels llenguatges tècnic, literari, científic i icònic adequats al tipus de missatge emès (nivell C2 

del MECR). 

L’alumnat, quan finalitzi l’etapa de batxillerat, ha de tenir un coneixement prou ample de les 

característiques culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 

 

 

3.2. Castellà 
 

La majoria de l'alumnat matriculat al centre té com a llengua materna el castellà, la qual cosa facilita 

l’aprenentatge d’aquesta matèria, com es pot comprovar a l’hora de comparar els resultats 

obtinguts a les proves de competències bàsiques de 4t, sempre per damunt de la mitjana de 

Catalunya en el cas del castellà, però habitualment per sota en el cas del català. 

En acabar l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat ha d’haver assolit el domini funcional 

efectiu o d’usuari experimentat de la llengua castellana (nivell C1 del Marc europeu comú de 

referència per a les llengües), que li permeti relacionar-se sense problemes en qualsevol de les 

habilitats de comprensió i expressió, ja segui oral o escrita. Aquesta exigència esdevé requisit 

imprescindible per acreditar l’etapa. 

Pel que fa al Batxillerat, l’objectiu serà que, en acabar les diferents modalitats de batxillerat, 

l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua castellana i empri 

els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge 

volgut (nivell C2 del MECR). 

 

 

3.3. Anglès 
 

L’INS Miramar té com a primera llengua estrangera l’anglès, la llengua global de comunicació per 

excel·lència. El seu ús com a llengua vehicular a l’aula és un fet gairebé obligatori per tal de 

potenciar-la entre l’alumnat. Per aquesta raó, el professorat de la matèria intentarà parlar sempre 

en anglès, tant en situacions formals com informals, sense renunciar a emprar la llengua catalana 

com a llengua de relació quan ho consideri oportú. 

En acabar l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat ha d’haver assolit el domini mínim 

necessari per entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge 

per satisfer les seves necessitats en llengua anglesa (nivell A2-B1 del Marc europeu comú de 
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referència per a les llengües). Aquesta exigència esdevé requisit imprescindible per a que l’alumne 

pugui acreditar l’etapa. 

Pel que fa al Batxillerat, l’objectiu serà que, en acabar les diferents modalitats de batxillerat, 

l’alumnat utilitzi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua anglesa i empri 

els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge 

volgut (nivell B1-B2 del MECR). 

Des del curs 2014-15, el centre participa en el Projecte Sharing to Learn, que té com a objectiu 

principal afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la 

millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i 

pluriculturals a l’alumnat participant. Altres objectius vinculats al projecte són:  

 Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.  

 Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals 

entre poblacions escolars de l’entorn.  

 Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de 

secundària a valors propis de la vida en societat.  

 Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.  

 Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.  

 Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els implicats 

del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.  

En l’actualitat el centre col·labora en aquest projecte amb els seus tres centres de referència de 

primària (ESC El Garrofer, ESC Montserratina i Col·legi Santo Tomás) i amb el centre concertat Escola 

Teide.  

De ara al futur, és també un objectiu de centre participar en programes d’intercanvi amb altres 

centres d’ensenyament europeus, bé de manera presencial o bé utilitzant les tecnologies de la 

informació (eTwinning).  

 

 

3.4. Alemany 
 

L’alemany és la segona llengua estrangera, escollida pel seu pes en el marc de la Unió Europea, ja 

que pensem que el seu coneixement esdevé un valor afegit molt important en la formació del nostre 

alumnat.  

L’alemany té presència a tots els cursos d’ESO i s’intenta que l’alumnat assoleixi un nivell A2 en 

acabar l’educació secundària obligatòria. Els alumnes que ho desitgen poden continuar els estudis 

al Batxillerat. 

L’INS Miramar té una llarga tradició de participació en intercanvis amb instituts alemanys. Després 

de nou edicions consecutives d’intercanvi amb el Gymnasium Haigerloch, des del curs 2017-18 el 

centre realitza anualment un intercanvi amb el St. Raphael Gymnasium de la localitat de Heidelberg. 

També disposa d’un grup de teatre en alemany, “Die Marionetten”. 
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El centre pertany des del curs 2015-16 a la xarxa d’escoles PASCH, sigles de la iniciativa “Les escoles, 

sòcies per al futur”, que interconnecta mundialment uns 1.800 centres escolars on l’alemany 

gaudeix d’una especial rellevància, i que té com a objectiu principal despertar en els estudiants 

estrangers d’alemany un interès persistent per l’Alemanya moderna i pel seu idioma. 

Malgrat ser el primer institut públic de Catalunya (i 10è a tota Espanya) amb la consideració de 

centre associat PASCH per part del govern alemany, l’institut no rep cap ajuda per part del 

Departament d’Educació, ni tan sols en forma de dotació de més professorat. 

 

 

3.5. Llengües clàssiques: Llatí i Grec 
 

El coneixement de les llengües clàssiques afavoreix la comprensió de la cultura i la llengua pròpies. 

A més, resseguir les fonts i arrels lingüístiques hel·lèniques i romàniques és fonamental per a la 

formació lingüística de l’alumnat. Per tant, el centre garantirà l’estudi del llatí i del grec, tant a l’ESO 

(optativa de Cultura clàssica a 3r i optativa de Llatí a 4t) com en el Batxillerat. 

Quan per raons organitzatives l’alumnat no pugui cursar la matèria de Grec al Batxillerat de manera 

presencial, el centre l’oferirà a través de l’Institut Obert de Catalunya, sempre d’acord amb la 

normativa vigent. 
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de 
les llengües 

 

 

En aquest apartat es concreten les actuacions principals que es duran a terme per assolir els 

objectius finals. 

 

 

4.1. Coordinació de les àrees de llengua 
 

Els Departaments de Llengua Catalana i Literatura i de Llengua Castellana i Literatura hauran de 

garantir la coherència en l’ensenyament-aprenentatge de les estructures comunes a ambdues 

llengües tenint presents les recomanacions del Departament d’Educació: 

 Coordinar els continguts i la repetició d’estructures lingüístiques. 

 Introduir els aprenentatges de manera coherent, treballant primer en llengua catalana aquells 

continguts que són comuns a ambdues llengües. 

 Atendre els continguts específics de cada matèria, incidint en els aspectes, les normes, els usos, 

els moviments i autors literaris, etc. que els són propis i distintius. 

 Ampliar la coordinació a les altres llengües del currículum (anglès, alemany, llatí i grec), 

especialment en el Batxillerat. 

De la mateixa manera, els Caps de Departament de Llengua Catalana i literatura, Llengua Castellana 

i Literatura i Llengües Estrangeres es reuniran periòdicament per tal de treballar de forma semblant 

les estructures lingüístiques, d'estalviar repeticions i de remarcar didàcticament semblances i 

diferències. 

 

 

4.2. Optativa de centre de comprensió lectora 
 

El centre ofereix a 1r d’ESO una matèria optativa obligatòria de comprensió lectora per a tot 

l’alumnat que no cursa la matèria d’Alemany, amb quatre objectius clars: 

 Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 

 Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística (comprensió lectora, 

expressió escrita, comprensió i expressió oral). 

 Capacitar en l’ús de la informació per adquirir nous coneixement (aprenentatge significatiu). 

 Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes de 

1r d’ESO i afavorir així l’èxit educatiu.  
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4.3. Pla de Lectura de Centre (PLEC) 
 

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i 

desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en la 

tasca de tot el professorat. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia de 

centre (aspectes organitzatius i didàctics), l’Institut Miramar considera necessari disposar d’un Pla 

de lectura de centre (PLEC) adaptat a les necessitats del seu alumnat. 

El nostre PLEC, que es detalla a continuació, és el document de referència per a tota la comunitat 

educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació 

d’estratègies, recursos– que ens proposem per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. 

Els eixos de la competència lectora que volem desenvolupar amb aquest PLEC són saber llegir, llegir 

per aprendre i gust per llegir. 

 

Descripció general Els alumnes realitzen una hora setmanal de lectura individual. La 
selecció del llibre és particular i el porten de casa. En el cas  que els 
alumnes no portin el seu llibre, el professor encarregat de l’aula en 
aquella hora oferirà algunes possibilitats de lectura de les previstes per 
aquests casos. 
Es contempla la possibilitat de crear un blog perquè els alumnes hi 
participin i facin la valoració de les seves lectures. 

Origen i justificació 
de la iniciativa 

Incentivar el contacte amb els llibres, fomentar el gust per la lectura i 
que els alumnes assoleixin l’hàbit lector. 
Fomentar que els alumnes tinguin la iniciativa de llegir a partir del seus 
interessos personals i no solament com a obligació. 
Aprendre el valor del silenci i la concentració. 
Incrementar la velocitat lectora. 
Transmetre als alumnes algunes de les característiques positives de la 
lectura: ampliar vocabulari, fixar normes ortogràfiques i millorar per 
tan l’expressió escrita. 

Durada i situació en 
l’horari dels alumnes 

1 hora en franges diverses els dilluns, dimecres i divendres. 

Decisions 
organitzatives 
relacionades amb 
l’horari: 

Es farà un quadrant de lectura setmanal rotatori perquè l’hora de 
lectura no coincideixi sempre amb la mateixa matèria, de tal manera 
que la primera setmana es farà els dilluns a 1a hora, la segona el dilluns 
a 2a hora, la tercera el dilluns a 3a hora, i així successivament, durant 
les franges dels dilluns, dimecres i divendres. 

Alumnat implicat Curs 2018-19: 1r d’ESO; curs 2019-20: 1r i 2n d’ESO; curs 2020-21: 1r, 
3n i 3r d’ESO; a partir del curs 2021-22: tota l’etapa d’ESO. 

Implicació dels 
Departaments no 
lingüístics) 

Es necessita la implicació de tots els departaments per assumir la 
vigilància de l’hora de lectura setmanal. 
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Activitat/s que 
desenvolupa 
l’alumnat en 
aquesta estona 
diària 

Els alumnes i els professors llegeixen en silenci la lectura que han 

portat de casa o que han escollit de les que ofereix el centre. 

Funció i actuació del 
professorat durant 
el temps de lectura 

Els professors comparteixen amb els alumnes l’estona de la lectura en 

silenci, mentre vigilen que l’activitat es desenvolupi correctament i es 

respectin els materials. 

Tipus de fons que es 
posa a disposició 
dels alumnes 
(gèneres i 
temàtiques) 

Llibres (novel·la) en català, castellà i anglès.  

Revistes divulgatives (ciència, història, literatura, esports, etc.). 

Còmics. 

Enciclopèdies il·lustrades. 

Procedència 
d’aquest fons 

Mostres enviades per les editorials  

Compra de llibres per part del centre 

Renovació periòdica 
del fons (freqüència 
i criteris) 

En la mesura que es pugui es podrà incrementar el fons de llibres de 

préstec tenint en compte les valoracions positives de llibre que els 

alumnes aportin. 

S’incentivarà el mercat d’intercanvi de llibres entre els alumnes. 

Situació física 
d’aquest fons (aules, 
biblioteca del 
centre, altres) 

Els llibres i revistes es troben en una aula que fa la funció de biblioteca 

de centre.  

Tipus de seguiment 
que s’efectua 

Fitxa de registre a cada aula, en la qual els alumnes han d’apuntar el 

títol dels llibres que van llegint. Han d’alternar entre llibres de les 

diferents llengües. 

Breu valoració del llibre una vegada que s’ha finalitzat la lectura i que 

es lliurarà al professor de llengua corresponent perquè ho tingui en 

compte. 

Coneixement i 
implicació de les 
famílies 

S’informarà a les famílies a les reunions de començament de curs i al 

nostre web. 
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4.4. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
 

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) és l'àmbit adient per concretar els criteris i les prioritats 

per a l'atenció a la diversitat dels alumnes; organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels 

recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades; fer el seguiment de l'evolució dels 

alumnes amb necessitats educatives especials i específiques i elaborar les propostes, si escauen, 

dels plans individualitzats, tenint en compte les consideracions i valoracions dels professors, els 

Equips Docents, els Departaments i el Claustre de Professors.  

En aquesta atenció a la diversitat, s’atendrà especialment a les necessitats lingüístiques de l’alumnat 

i es potenciarà el desenvolupament de la comprensió oral i lectora i de l’expressió oral i escrita. És 

a dir, es prioritzarà l’aprenentatge de les llengües en els aspectes més comunicatius i funcionals, 

sense insistir gaire en els aspectes de coneixement gramatical i de sistematització dels continguts.  

Per fer això, es comptarà amb el suport del professorat d’atenció a la diversitat (d’acord amb 

l’assignació d’hores de suport que tingui el centre), les adaptacions curriculars individualitzades o 

els plans de suport individualitzats, els suggeriments i la coordinació dels equips docents, i l’actuació 

dels serveis externs educatius (EAP, CREDA, Serveis Socials, etc.). 

 

 

4.5. Acollida a l’alumnat nouvingut 
 

En no disposar d’aula d’acollida, l’alumnat nouvingut serà atès inicialment pel professorat del 

Departament d’Orientació, el qual supervisarà el Pla d’acollida i d’integració per a alumnes 

d’incorporació tardana. Tenen dret a aquesta atenció els nois i les noies amb menys de dos anys al 

sistema educatiu català. 

L’equip docent avaluarà l’alumnat tenint en compte el pla de suport individualitzat elaborat pels 

diferents departaments, fent èmfasi en la progressió de l’alumne/a i sobretot en aspectes 

d’integració, socialització i actitud. Al butlletí s’especificarà que és una nota d’adaptació i, si cal, s’hi 

afegirà un informe de seguiment. 

L’exempció de la matèria de Llengua Catalana i Literatura s’efectuarà en tot moment d’acord amb 

la normativa legal vigent, però no eximirà l’alumnat nouvingut de l’assistència a les classes de català, 

ni comportarà el canvi de la llengua catalana com a llengua vehicular en la resta de matèries. 
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5. Recursos i accions complementàries 

 

5.1. Recursos i suports addicionals 
 

En l’actualitat el centre no disposa de cap recurs o suport addicional per part del Departament 

d’Educació. Així doncs, no hi ha cap aula d’acollida ni cap auxiliar o assistent lingüístic, ni tampoc té 

a l’abast l’opció de comptar amb serveis de traducció quan necessita comunicar-se amb famílies 

que no poden expressar-se mínimament en les llengües vehiculars de Catalunya, com per exemple 

algunes d’origen xinès. 

L’Ajuntament de Viladecans disposa d’una única intèrpret d’àrab que permet almenys garantir una 

atenció personalitzada correcta a les famílies d’origen magrebí que no entenen el català ni el 

castellà.  

 

 

5.2. Accions complementàries 
 

El centre es planteja de cara al futur engegar iniciatives orientades a augmentar l’exposició de 

l’alumnat a les llengües objecte d’aprenentatge i vinculades a activitats educatives que impliquin la 

col·laboració amb altres institucions com ara les pròpies dels programes ERASMUS+, eTwinning o 

d’intercanvi amb un centre de parla anglesa. 
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6. Comunicació interna i relació amb l’entorn 

 

6.1. Àmbit relacional 
 

Les converses entre el professorat del centre es fan normalment en català. L’objectiu del centre és 

que les interaccions amb l’alumnat també siguin en aquesta llengua. 

Es procurarà que les entrevistes i reunions amb les famílies siguin en català. Però si es dóna el cas 

que la família té dificultats per entendre-la, es pot emprar una altra llengua que li faciliti la 

comprensió del missatge. 

Tots els membres de la nostra comunitat educativa han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni 

androcèntric. Cal que es treballi amb l’alumnat perquè puguin superar tota mena d'estereotips i 

tenir actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe 

o que l'associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat.  

 

 

6.2. Àmbit administratiu 
 

El català és la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. 

El català és la llengua del centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, 

comunicacions a pares i mares, les certificacions i qualsevol altre acte administratiu del centre. 

L’atenció al públic es fa en aquesta llengua. 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català. El centre esdevé un 

referent d’ús de la llengua. 

Així mateix, el maquinari i el programari informàtic adquirits hauran d’estar configurats per al seu 

funcionament en llengua catalana, sempre que sigui possible. 

El centre també vetllarà per evitar un ús sexista i androcèntric de la llengua en l’àmbit administratiu 

en tots els seus escrits, utilitzant alhora la forma masculina i femenina o bé utilitzant substantius de 

significació genèrica, com es detalla a la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

6.3. Àmbit institucional 
 

Totes les reunions del centre (de tutoria, equips docents, departaments, claustre, consell escolar, 

juntes d’avaluació, comissions, etc..) es fan en català. 

http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
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La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres institucions, 

empreses o estaments amb qui treballem habitualment. 

La documentació adreçada a persones físiques o jurídiques de l’àmbit lingüístic del català es fa en 

aquesta llengua. La documentació adreçada fora del nostre entorn lingüístic es redacta en la llengua 

corresponent, bé com a original, bé acompanyant-la com a traducció del corresponent original en 

llengua catalana. 
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7. Formació i l’acreditació lingüística del professorat 

 

Els tres perfils de l’àmbit lingüístic que un equip directiu pot considerar d’acord amb els objectius 

del seu projecte lingüístic són: 

 Lingüístic en llengua estrangera (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) 

 Lectura i biblioteca escolar 

 Immersió i suport lingüístic 

No obstant això, el centre no contempla en aquests moments la creació de llocs de treball específics 

amb perfil professional.
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8. Difusió del Projecte Lingüístic de Centre 

 

Un cop aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar, la Direcció del centre donarà a conèixer el PLC per 

mitjà una còpia del document en format electrònic a tots els membres del claustre, del PAS, del 

Consell Escolar,  a la presidenta de l’Associació d’estudiants i a la Inspecció d’Educació. 

Com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre, és un document amb voluntat de 

permanència i estabilitat en el temps. Tanmateix, podrà ser modificat quan es doni una d’aquestes 

circumstàncies:  

 Que es produeixi un canvi en la normativa del Departament d’Educació.  

 Que algun sector de la comunitat educativa proposi la modificació d’algun redactat del text:  

a.  Els representants en el Consell Escolar del professorat, del personal no docent, dels pares i 

mares, de l’alumnat o del municipi faran la proposta a través del Consell Escolar. Perquè la 

modificació sigui acceptada, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta del Consell 

Escolar.  

b. El claustre de Professorat, com a òrgan col·legiat, pot fer propostes de modificació del PLC 

al Consell Escolar a través dels seus representants. En aquest cas, caldrà que una majoria 

absoluta del claustre aprovi la proposta en sessió extraordinària i amb aquest punt com a 

únic punt de l’ordre del dia.  

La Direcció comunicarà immediatament a la comunitat educativa de l’INS Miramar qualsevol 

modificació del text aprovada pel Consell Escolar per mitjà d’una circular informativa. 

 



 

 
 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Miramar  
  
 Tel. 93 647 43 35 
Av. Miramar, 15 e-mail: iesmiramar@xtec.cat 
08840 Viladecans http://agora.xtec.cat/iesmiramar/intranet 

 
 

 

Resolució del director del centre educatiu INS Miramar, de Viladecans, per la qual aprova 

l’actualització del Projecte Lingüístic de Centre. 

 

Com a director del centre INS Miramar, de Viladecans, i en aplicació de les competències que 

estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei 

orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la 

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 

dels centres per al curs 2018-2019, i amb la valoració positiva del consell escolar del centre, segons 

consta a l’acta de la sessió de data 9 de gener de 2019,  

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar l’actualització del Projecte Lingüístic de Centre de l’Institut Miramar, que s’adjunta 

a l’annex d’aquesta resolució. 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 

comunitat educativa. Així mateix, aquest document estarà a disposició de l’Administració 

educativa. 

 

 

Viladecans, 9 de gener de 2019  

 

 

El director 

  

Xavier Salamí San Juan 

 

 

ANNEX 

Projecte Lingüístic de Centre

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_14_15.pdf


 

 
 

 


