
 

 
 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC INSTITUT MONTSERRAT ROIG   Curs 2018-2019 
 
1.Anàlisi del context 

 
-Dades sociolingüístiques: 
L’Institut Montserrat Roig està situat en una zona urbana a Sant Andreu de la Barca, 
municipi del Baix LLobregat que forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Sant Andreu de la Barca té una població d’uns 27.000 habitants aproximadament. 
L'alumnat del centre és aproximadament d’uns 613 alumnes. 

 

-Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals vinculades als 
seus resultats acadèmics: 

Per a poder analitzar el bagatge lingüístic de l’alumnat i poder establir quines són 
les seves necessitats a nivell lingüístic, els professors i les professores que formen 
part del grup IMPULSOR AVANCEM cap a l’ensenyament integrat de les llengües 
van dissenyar un qüestionari i el va passar als aproximadament 610 alumnes que hi 
han al centre. S’ha de tenir en compte que no tots els alumnes van respondre. 

Així, segons un sondeig realitzat a l’alumnat de l’institut durant el curs 2017-18, 
podem parlar de les següents xifres. 

Dels 327 alumnes que  van contestar a la pregunta  “Quin idioma parles a casa?”un 
93% (305 alumnes)  parla castellà a casa. 

D’aquest número d’alumnes un 41% (135) parlen també català a casa. 

La resta d’alumnes parla diferents llengües com ara anglès, àrab o amazic (8%), 
xinès (3%) o francès (2%). 

Aquestes xifres corresponen a la realitat de l’onada d'immigració que ha tingut la 
població en els últims vint anys. 

 

La majoria dels alumnes enquestats ha respost que prefereix la llengua castellana 
com a llengua en els seus moments d’oci, ja sigui per a veure pel·lícules, llegir, jugar 
a videojocs o estar connectat al mòbil o bé a l’ordinador. 

La segona llengua emprada en aquestes situacions és la llengua anglesa  i en tercer 
lloc, en percentatges molt semblants, trobem la llengua catalana. 

Quant a la llengua que fan servir per a comunicar-se amb els companys i al pati la 
majoria dels alumnes enquestats ha respost que fa servir la llengua castellana amb 
un 98%  i un 20% d’ aquest percentatge també  ho fa indistintament en català. 

 

En relació amb les llengües que estudien fora del centre, un 53% dels alumnes 
enquestats ha respost que cap i un 35%  dels enquestats ha respost que estudia 
anglès fora del centre.  Per últim,  a la pregunta sobre la participació en estades 
lingüístiques a l’estranger, un 88% d’alumnes ha respost de manera negativa. 



 

  
-Competència lingüística del professorat: 
De la mateixa manera que es va enquestar l’alumnat, també es va passar una 
enquesta al professorat per tal d’estudiar quina era la competència lingüística del 
professorat. 
Sobre un sondeig realitzat als 55 membres del claustre es van tenir 45 respostes i 
podem parlar de les següents xifres. 
El percentatge de professors amb llengua castellana com a llengua materna és 
lleugerament superior al de llengua catalana. 
El percentatge de professors amb certificat de coneixements de llengua catalana és 
d’un 95%, el de professors amb certificat de coneixement de llengua castellana és 
d’un 42% , el de professors amb certificat de coneixements de llengua anglesa és 
d’un 62% i un 1.7% acredita certificat en altres llengües. 
 
Quant a màsters i postgraus en didàctica, un 55% de professors manifesta que n’ ha 
fet algun. 
 
A la pregunta sobre cursos d’idiomes a l’estranger només contesta afirmativament 
un 20% dels enquestats i un 11% manifesta que ha gaudit d’una beca per aprendre 
idiomes. 
Només una persona va participar en  estades professionals per al professorat i 
només dos professors han estat professors a l’estranger. 
 
En relació amb la llengua que el professorat fa servir al passadís amb l’alumnat, el 
72% ho fa en català  i la resta en castellà. 
Amb els companys el 78% del professorat es comunica en català i la resta en castellà. 
Del qüestionari es desprèn que el 55% del professorat té contacte regular amb 
parlants d’altres llengües. 
 

-Places docents amb perfil professional: 
En el curs actual  2018-19 a l’institut Montserrat Roig disposem de set places per a 
docents amb perfil professional. 
D’aquestes set places dues estan relacionades amb el projecte lingüístic del centre. 
Una amb la següent nomenclatura: FR-EDP- Francès  i l´altre MU-EDP- Música. 
 

2.Oferta de llengües estrangeres 
 

A l’institut Montserrat Roig s’oferten una  primera matèria estrangera, la llengua anglesa  i 
una segona llengua estrangera, la llengua francesa. 
La llengua anglesa és obligatòria durant tota l’etapa de l’ESO i també és matèria obligatòria 
al Batxillerat. 
La llengua francesa s’oferta com a matèria optativa des de tercer d’ESO i fins a Batxillerat. 
L’ alumnat que tria la llengua francesa com a optativa ha de continuar-la fins a final d’etapa. 
 



 

Per  a poder assolir els objectius per a la llengua anglesa marcats al currículum, el centre fa 
servir un seguit d’estratègies  com ara les següents: 

1. A les classes de llengua anglesa es fa servir l’anglès com a llengua d’ensenyament a 
l’ESO i al Batxillerat. 

2. El centre facilita l’organització de classes amb mig grup a tota l’etapa obligatòria i 
postobligatòria per a poder treballar competències com l’expressió oral o la escrita i 
poder garantir una millor atenció a l’alumnat. 

3. Es garanteix que el professorat proporcionarà  textos orals i escrits de diferent 
tipologia a l’alumnat per a que aquest últim estigui exposat el màxim possible a 
fragments de textos reals en llengua anglesa. 

4. Es garanteix que el professorat treballa la producció oral i escrita de l’alumnat al llarg 
de la seva etapa tant a l’ESO com al Batxillerat. 

5. S’ofereix la possibilitat de fer una immersió lingüística en unes colònies on les 
activitats proposades són íntegrament en anglès per a segon d'ESO. 

6. S’ofereix la possibilitat de veure obres teatrals en llengua anglesa. 
7. Es prioritza l’ús de la llengua anglesa com a única llengua de comunicació en una 

diada especial plena de jocs i lleure  amb les escoles de primària de la població. 
8. Es fomenta la participació en concursos a nivell provincial i estatal, com ara The Big 

Challenge. 
9. Es demana una auxiliar de conversa però malauradament no es concedeix. 

 
Quant a l’oferta de llengües en horari extraescolar, a l’institut Montserrat Roig s’oferten 
dues activitats durant la tarda, una per a cadascuna de les llengües esmentades.  A anglès 
extraescolar es fa un repàs de la matèria donada a classe amb material interactiu i videos 
culturals per promoure l´adquisició de l'anglès de manera oral. 
A francès es fa una introducció i familiarització de la llengua a nivell inicial per tal de 
construir i consolidar la base per als alumnes que vulguin cursar la matèria com a optativa a 
3r d'ESO.  
 
3.Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 
          Objectius generals 

 
1. L’Institut Montserrat Roig assumeix la responsabilitat d’utilitzar el català com a 

llengua d’ensenyament i de relació a l’ESO i al Batxillerat. 
2. El centre utilitzarà el català a nivell oral i escrit en totes les seves activitats docents i 

administratives, extraescolars tant internes com externes, incorporant, però, altres 
llengües com a mitjà d’accés a l’aprenentatge i mostra d’enriquiment cultural amb la 
clara voluntat d’esdevenir un centre plurilingüe. 

3. El centre garantirà la presència del català en els llibres de text i el material didàctic 
utilitzat en tots els àmbits de l’ensenyament, llevat de les assignatures de llengua 
castellana i llengües estrangeres, sense descartar l’ús d’altres llengües en diferents 
fonts d’informació. 

4. L’Institut Montserrat Roig procurarà que l’ensenyament del català i del castellà 
tingui una presència adequada a les programacions didàctiques, de manera que tot 



 

l’alumnat,  sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, pugui 
utilitzar-les normalment i correctament al final de l’etapa. 

5. Pel que fa a les llengües estrangeres, el centre vetllarà perquè l’alumnat sigui capaç 
de comprendre i de produir missatges orals i escrits en la llengua estrangera 
d’ensenyament obligatori (anglès) i en la segona llengua opcional (francés), de forma 
autònoma i funcional, i les pugui utilitzar en qualsevol procés relacionat amb la 
comunicació. 

6. El centre afavorirà l’accés de l’alumnat a proves de certificació oficial de nivell en 
llengua anglesa i francesa (DELF, First Certificate…). 

7. El centre tindrà constància de totes aquelles activitats adreçades a l’impuls de la 
competència lingüística i les promocionarà a través de tots els membres de la 
comunitat educativa (concursos literaris de la Diada de Sant Jordi, difusió de 
xerrades d’autor o conferències, concursos com Phoenix, The Big Challenge o 
participació al concurs de redacció de Coca-cola, publicació i difusió de treballs i 
activitats de l’alumnat mitjançant pàgina web, Revista local, etc.). 

8. L’alumnat que s’incorpori més tard al sistema educatiu de Catalunya, així com 
l’alumnat nouvingut, rebrà un suport especial d’ensenyament de la llengua catalana i 
també, si és el cas de la llengua castellana, mitjançant l’Aula d’Acollida (sempre que 
el centre disposi de la dotació corresponent) i d’altres suports a l’aula i estratègies 
que afavoreixin la seva integració al centre. També s’acompanyarà la 
integració/adaptació de la família nouvinguda i se li donarà el suport necessari tot 
coordinant-se si s’escau amb la Coordinadora LIC del centre i de zona, tot prioritzant 
sempre la comunicació. 

 
           Objectius específics 

 
1. Millorar l'expressió escrita en llengua catalana, castellana i anglesa  en tots els 

nivells. 
2. Garantir la implicació de tot el professorat perquè vetlli per l´ús correcte oral i escrit 

de les llengües catalana, castellana i anglesa. 
3. Coordinar els departaments d´àmbit lingüístic  per evitar repeticions innecessàries 

i/o omissions i afavorir les transferències d´aprenentatge. 
4. Distribuir les tipologies textuals per nivells. 
5. Donar suport i seguiment al projecte AVANCEM per tal que tingui continuïtat i que la 

metodologia del TIL es consolidi entre el professorat de l’àmbit lingüístic. 
6. Tornar a demanar el recurs d’Auxiliar de conversa per donar suport a l’ensenyament 

de les llengües estrangeres i especificar les seves funcions dins del centre. 

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

 
1. Continuació del Pla de Lectura de Centre (Hora Biblioteca) i reforç del paper de la 

biblioteca escolar. 
2. Desenvolupament de diferents projectes transversals al primer i al segon cicle d’ESO 

en què participin professors de llengües i matèries diferents. 
3. Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües. 



 

4. Incorporació d’exposicions orals en la programació de totes les matèries. 
5. Incorporació d’un punt en l’ordre del dia de les reunions dels departaments de 

llengua en què es valorin les estratègies pedagògiques utilitzades a l’aula.   
6. Establiment d’una reunió periòdica de caràcter pedagògic en què intervingui tot 

l’equip docent per treballar les competències lingüístiques. 
 

5.Recursos i accions complementaris 
 

5.1. Els recursos complementaris: 
 

- El centre compta amb els següents recursos: 
Aula d’acollida amb 15 alumnes. Amb mitja jornada assignada, 10 hores setmanals i una 
professora implicada. La llengua usada és el català. El projecte es desenvolupa durant una 
hora setmanal. Hi participen els alumnes d'Aula d'acollida i un grup d'alumnes voluntaris de 
3r d'ESO que els fan de tutors de català durant un trimestre. Els tutors acostumen a ser 
alumnes amb un bon nivell de català i amb un gran capacitat d'empatia i sociabilitat per 
ajudar els alumnes d'AA a integrar-se i a practicar el català. Els alumnes tutors surten de 
l'aula de Cultura i Valors Ètics per fer aquesta activitat; per tant, s'entén com una pràctica 
de Cultura i Valors.  
Treballen per parelles: cada alumne d'aula d'acollida té el seu tutor de català. L'activitat 
principal del projecte és treballar la pràctica oral del català. Metodologia de treball: 
activitats de conversa, teatre, cançons, manualitats... Es tracten temes diversos, com les 
festes, tradicions, gastronomia... de Catalunya i també dels països d'origen dels alumnes 
nouvinguts. L'aprenentatge entre iguals ajuda els alumnes a integrar més bé els 
aprenentatges. En alguns casos també s'ajuda els alumnes nouvinguts a treballar el seus 
dossiers de llengua de l'Aula d'acollida.  
Objectius: contribuir a la integració dels alumnes nouvinguts, facilitar l'aprenentatge del 
català i fomentar-ne l'ús. 
Hi participen uns 25 alumnes tutors de 3r d'ESO i 12 alumnes d'aula d'acollida. El nombre 
d'alumnes va variant al llarg del curs, perquè hi ha nouvinguts que s'incorporen a l'institut a 
mig curs i n'hi ha d'altres que, quan ja se senten prou segurs a l'aula habitual, deixen el 
projecte per assistir a classe normal. 

 
- El centre ha sol·licitat, però se li ha denegat, els següents recursos: 

Auxiliar de conversa per a llengües estrangeres. Es tornarà a demanar per al pròxim any.
 

5.2.Les accions complementàries 
 

- El centre compta amb les següents accions: 
Intercanvi lingüístic, amb alumnes voluntaris de diferents nivells que dediquen unes hores a 
fer activitats en català amb alumnes nouvinguts. 
Intercanvi d’alumnes de francès a partir d’un projecte municipal. En el curs escolar 2019-
2020 s’inicia un nou projecte a l'assignatura optativa de francès. Es tracta d'un intercanvi a 
nivell municipal entre alumnes francesos i alumnes del centre, així com d'altres de l'INS El 
Palau i l'INS Sant Andreu.  
Hi participen una vintena d’estudiants de 3r de l’ESO. Realitzen una estada de 10 dies a 
Lanterneau, un petit poble de la Bretanya francesa. Uns dies més tard els estudiants 
francòfons venen a Sant Andreu de la Barca. L'objectiu és fomentar l'ús de la llengua 
francesa dins i fora de l'aula i posar-la en pràctica amb parlants nadius. 



 

Visita a les escoles de primària del municipi per part dels alumnes de 3r d’ESO. Hi van a 
explicar, en anglès, els contes que han escrit (en diferents llengües) per al projecte 
transversal de l’audiconte. 

 
6.La comunicació interna i la relació amb l’entorn  

 
1. La llengua vehicular del centre és el català en totes les activitats docents i 

administratives, tant les internes com les de projecció externa. 
2. La llengua de relació amb les famílies és el català, llevat dels casos en què la 

comunicació amb les famílies no sigui possible en aquesta llengua, com és el cas de 
les famílies nouvingudes. 

3. La divulgació de les activitats realitzades al centre  en el web de l´institut, Instagram,  
la revista del poble i la TV local és en català. 

4. La llengua dels serveis del centre i de les activitats extraescolars i complementàries 
(com xerrades i tallers) és sempre el català, a excepció de les específiques 
programades en llengües estrangeres o castellà. 

7.La formació i l’acreditació lingüística del professorat 
 

1. Participació en trobades d´intercanvi d´experiències  d’innovació pedagògica 
Avancem. 

2. Participació en  programes  d’impuls de la lectura i de la biblioteca escolar. 
3. Participació en programes de formació com l’Araescric o tallers d’escriptura. 


