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El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius generals 

referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. 

 

OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu:  

 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al final 

de l’ESO i C1 al final del batxillerat).  

 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i 

B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen 

estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.  

 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.  

 

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-

ne l’ús per part de l’alumnat.  

 

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 

ordinària.  

 

 

 

1.- Anàlisi del context  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut Puig de la Creu està situat a Castellar del Vallès, municipi del 

Vallès Occidental que té una  població de més de 23.000 habitants. No hi 

ha barris marginals i la majoria de famílies són de classe mitjana.  

L’alumnat de l’INS Puig de la Creu és bastant homogeni, amb 

característiques sòcio-culturals semblants i amb poca presència 

d’alumnes nouvinguts i la majoria són de països hispanoparlants com es 

mostra en la taula següent: 
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Les famílies utilitzen el català i el castellà com a llengua vehicular indistintament. Aquesta realitat és 

la que determina el projecte lingüístic del centre. 

 

Les famílies provenen de tots els barris del municipi donat que actualment, no hi ha zonificació a 

l’hora de distribuir l’alumnat de les escoles de primària en els instituts.  Totes pertanyen a la mateixa 

àrea d’influència i les famílies poden escollir el centre educatiu. Així mateix, el municipi proper de  

Sant Llorenç Savall enguany també s’ha inclòs en la mateixa àrea d’influència i comencen a arribar-hi 

alguns alumnes.  

 

Com es detalla en l’apartat 3, el català és la llengua vehicular en la qual es desenvolupen la majoria 

d’activitats en el centre (les acadèmiques i formals, les d’educació informal i les de caràcter lúdic i/o 

extraescolar). No obstant, en general, hi ha força presència de l’ús del castellà donada la presència 

d’alumnat i famílies castellanoparlants. 

  

POBLACIÓ Castellar del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            Població. Per nacionalitat. 

Homes. 2017 

    

Espanyola 11.282 403.385 3.173.353 

Estrangera 420 44.012 536.847 

Total 11.702 447.397 3.710.200 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Població. Per nacionalitat. 

Dones. 2017 

Espanyola 11.   605    3.341.115 

Estrangera 469 44.067 504.515 

Total 12.074 462.634 3.845.630 
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2. Oferta de llengües estrangeres  

 

.- Primera llengua estrangera a l’ESO i Batxillerat 

 

L’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera  a primer d’ESO és l’anglès. Aquesta llengua té 

caràcter continuista ja que no es parteix de zero, sinó que es té en compte els coneixements previs 

adquirits a la primària. Per tal de garantir l’acompliment dels objectius en aquesta matèria, el centre 

facilita l’organització de grups flexibles (mínim una hora setmanal), amb ratios no superiors a 15 

alumnes per garantir que les activitats comunicatives es portin a terme amb condicions òptimes.  

 

La llengua anglesa basa el seu aprenentatge en el desenvolupament de les quatre habilitats 

fonamentals: writing, listening, speaking and reading. 

 

 

.- Segona llengua estrangera a l´ESO i Batxillerat 

 

És a 2n d’ESO quan els alumnes poden triar el francès com a  segona llengua estrangera dins la franja 

d’optatives. Els alumnes que comencen l’aprenentatge de francès parteixen de zero. 

 

La mitjana de la ràtio del grup de segona llengua estrangera no supera els 25 alumnes. Quan la 

demanda de la segona llengua estrangera és major que l’oferta, es té  en compte  la nota de la 

primera llengua de 1r d’ESO com a criteri de selecció i l’assoliment de la competència lingüística en 

general. Si s’escau, es procedeix a fer-ne un sorteig. 

 

L'opció de la segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l'etapa de secundària obligatòria, 

i l'opció de l'alumne és per al conjunt de l'oferta. Atès aquest caràcter de continuïtat, el centre 

informa  i orienta els alumnes abans de prendre aquesta opció. 

 

 

.- Activitats extraescolars d’aprenentatge de les llengües. 

En funció de la demanda, s’organitzen classes de preparació del First Certificate per les tardes per 

aquells alumnes que volen obtenir el títol oficial. 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües  

 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 

del centre i és la llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa. 

 

Ha d'ésser la llengua emprada  preferentment per l’escriptura de qualsevol tipus de documents, tant 

dins de l'aula com en els diferents contextos, a excepció òbviament de les matèries de llengua 

castellana i llengües estrangeres.  

 

El seu ús, encara que prioritari, no té caràcter exclusiu i la presència del la llengua castellana també és 

rellevant, ja que el mapa sociolingüístic de l’alumnat del centre afavoreix que el coneixement i l’ús de 

la llengua castellana de l’alumnat sigui equiparable al de la llengua catalana. 

 

Donat que els alumnes utilitzen les dues llengües indistintament depenent del context, sobretot fora 

de l’aula, s’ha de garantir una coherència metodològica entre el que s’imparteix en ambdues 

llengües. 

 

Les llengües estrangeres només s’utilitzen fora de l’aula quan l’objectiu de l’activitat o el procés 

comunicatiu ho requereix.  

 

L’aprenentatge/ensenyament de les llengües 

 

.- Llengua oral 

 

És necessari una bona competència en l’expressió oral per tal d’entendre i exposar de forma raonada i 

coherent els missatges comunicatius. Això implica aprendre a escoltar, a dialogar, a raonar i a 

respectar els torns de paraules i les intervencions dels diversos interlocutors. Dins les programacions 

de les diferents matèries es dona força importància a l’exposició oral dels treballs i les intervencions a 

l’aula.  

L’objectiu final és que l’alumnat assoleixi el grau més òptim en la competència comunicativa segons 

les seves capacitats i tingui un bon coneixement de les llengües  i les utilitzi en els diversos àmbits i 

registres.  Aquest objectiu ha de ser compartit per totes les matèries i per tots els àmbits 

d’aprenentatge. 
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.- Llengua escrita 

 

Les activitats de la llengua escrita han de tenir com a objectiu aconseguir formar escriptors i lectors 

competents al final de l’ensenyament obligatori. Per aconseguir-ho,  s’apliquen  les orientacions del 

currículum i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 

comunicatives i acadèmiques que presenta l’alumnat en els diversos nivells. 

El centre impulsa estratègies de lectura a través del Pla lector que afavoreixen l’adquisició de la 

competència comunicativa lingüística i del desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes.  

 

 

.- Relació llengua oral i llengua escrita 

 

El caràcter intrínsec de la llengua oral i la llengua escrita és evident , per això cal generar situacions  

en què ambdues habilitats es complementin. En l’àmbit oral, és important la realització de lectures en 

veu alta (lectura de textos de diferent tipologia, representacions teatrals, etc...). També és rellevant 

l’organització d’altres activitats on l’ús de la llengua sigui el vehicle per tal de dur-les a terme ( concurs 

literari de Sant Jordi, Carnaval, Nadal, etc...). 

 

Pel que fa a l’ús escrit de la llengua, la correcció ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs de 

l’alumnat, es fonamenta en els criteris que cada departament determina a les seves programacions. 

Es té  en compte  el nivell i les característiques personals de cada alumne atenent a la diversitat. 

 

 

.- La llengua en les diverses àrees 

 

Per assolir la competència lingüística és molt important un seguiment d’abast general, des de totes 

les àrees i en tots els nivells. L’objectiu és treballar les quatre habilitats: lectura, escriptura, expressió i 

comprensió oral. En aquest sentit, també cal tenir en compte les diverses necessitats i habilitats de 

l’alumnat en cada moment i l’atenció a la diversitat.   El professorat de llengua és el primer 

responsable per incentivar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, però la resta de professorat ha 

de col·laborar-hi de manera activa i constant.   
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües  

 

.- Pla lector 

 

Els alumnes de 1er i 2n d’ESO tenen assignada una hora setmanal de lectura, en franja d’optatives, 

dins el currículum. L’objectiu final és l’assoliment de la competència comunicativa. Les lectures 

d’aquest pla lector són de diversa tipologia i fan referència a temes relacionats amb altres àmbits o 

matèries. Els llibres són en llengua catalana preferentment , però els materials emprats poden ser en 

qualsevol de les llengües impartides en el centre. 

 

 

 

.- Incorporació d’exposicions orals en  totes les matèries. 

 

Dins les programacions de les diferents matèries es dóna  importància a l’exposició oral dels treballs i 

les intervencions a l’aula.   

El centre disposa de criteris d’avaluació de les exposicions orals comuns per a tots els àmbits i 

matèries, així com les pautes per portar-les a terme, tant a nivell lingüístic com de les presentacions 

de suport. 

 

 

 

 

.- Atenció de la diversitat 

 

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

per a l'atenció a la diversitat dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i de NESE.  Elabora les 

propostes educatives i fa el seguiment d’acord amb els Equips docents, els departaments didàctics, 

l’EAP, el reforç escolar de l’Ajuntament i els Serveis Socials municipals. 

 

D’aquesta manera, s’atén especialment les necessitats lingüístiques de l’alumnat i es potencia el 

desenvolupament de la comprensió i expressió  oral de les llengües catalana  i castellana.  
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.- Alumnat nouvingut 

 

Per l’alumnat procedent de fora del sistema educatiu de Catalunya que coneix la llengua castellana, el 

centre elabora les adaptacions necessàries al currículum de perquè el seu procés d’adaptació i 

integració sigui el més satisfactori i breu possible. Les primeres actuacions en aquest procés 

d’adaptació van adreçades a l’adquisició de la competència lingüística en català que li permeti 

integrar-se a les activitats del centre sense problemes.  

 

Per l’alumnat procedent d’altres països que no coneix cap de les dues llengües oficials, l’institut posa 

en marxa les actuacions necessàries per què les aprengui de manera equitativa i assoleixi les 

competències bàsiques d’ambdues llengües oficials. 

 

 

 

.- Estructures lingüístiques comunes 

 

En el tractament de les estructures lingüístiques comunes es vetlla per l’assoliment dels objectius de 

l’aprenentatge de totes les llengües curriculars i es tenen en compte els principis bàsics metodològics, 

de manera que no es repeteixin ni s’anticipin continguts en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

 

.- Biblioteca escolar 

 

Tot el fons de que disposa la biblioteca del centre, llibres de lectura, de consulta, materials en 

diversos suports,  està a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa.  

  

Les funcions de la biblioteca són organitzar i gestionar la informació i el fons documental, impulsar la 

lectura, facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació, proveir de serveis i recursos 

per  l’aprenentatge a la comunitat educativa i col·laborar amb les entitats de l’entorn.    
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5. Recursos i accions complementaris  

 

EL professorat de llengües estrangeres del centre participa en el seminari de coordinació primària 

secundària d’especialistes de llengua estrangera anglès i en una de les propostes del projecte e-

TWINNING. 

 

 

 

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

 

El català és la llengua vehicular emprada normalment en les comunicacions internes i externes de la 

comunitat educativa i en l’escriptura de qualsevol tipus de document.  

 

El seu ús, encara que prioritari,  no té caràcter exclusiu i la presència de la llengua castellana també és 

rellevant. En algunes situacions s’utilitzen les dues llengües indistintament depenent del context.  

 

 

 

.- Llengua de relació amb famílies 

 

La llengua que s’utilitza en les comunicacions amb les famílies és la catalana. Però si es dóna el cas 

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

comunicació i la comprensió del missatge, per garantir-hi  la integració en  la comunitat educativa. 

Si la situació  ho requereix,  el centre  aplica mesures de traducció convenients. 

 

 

 

.- Pàgina web del centre 

 

El centre té una pàgina web https://sites.google.com/a/inspuigdelacreu.cat/inspuigdelacreu/home 

en llengua catalana (excepte els escrits que corresponen a activitats en altres llengües curriculars), on 

es troba informació rellevant per  l’alumnat,  les seves famílies i el públic en general,  sobre els estudis 

que es fan al centre i les seves  característiques, les sortides, les activitats extraescolars, la 
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participació en projectes, els premis obtinguts, etc. Dóna accés també a pàgines web i blogs dels 

diversos departaments i a d’altres d’externs d’interès acadèmic i cultural. 

 

 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat  

 

El professorat té coneixement de ambdues llengües i acredita al Departament d’Educació les 

titulacions corresponents que li permeten impartir docència. 

 

 


