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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. GENERALITATS, EIXOS I FONAMENTS LEGALS I NORMATIUS 

 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC). Es 

tracta d’una eina de disseny i organització de les propostes educatives per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de llengües i la comunicació, i per garantir els drets lingüístics de tots els 

escolars. A partir del marc legal i a partir de la diagnosi de la situació lingüística del centre, el 

PLC defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 

aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

 

És una eina adreçada a tota la comunitat educativa. Per tant, ha de ser conegut pel professorat, 

però també per les famílies i pel personal no docent. Tanmateix, el PLC és un document de 

treball que es pot canviar i modificar per adaptar-lo als potencials canvis sociolingüístics i 

curriculars. 

 

Des de les darreries dels anys 90, la realitat lingüística al nostre Institut ha canviat força i 

l’heterogeneïtat lingüística a les nostres aules és una realitat a tenir en compte. També ha canviat 

l’actitud dels alumnes i les famílies envers les llengües d’escolarització, no només pel que fa al 

català, sinó també quant al castellà i l’anglès. Com veurem, aquests canvis també afecten, en el  

nostre cas, el francès. Des del centre es creen les condicions perquè aquestes llengües tinguin 

un valor i un prestigi tot assegurant-ne el coneixement per part del nostre alumnat. 

 

Els objectius del PLC estan basats en sis eixos fonamentals: 

 

• El català, llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular de les diferents activitats 

d’ensenyament i d’aprenentatge del nostre institut. És la llengua d’integració de totes 

les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

L’alumnat ha de ser capaç d’utilitzar-la en qualsevol àmbit d’ús, en qualsevol situació 

comunicativa per tal de garantir la cohesió de tota la societat. 

• Al final de l’etapa d’ensenyament obligatori, l’alumnat ha de tenir un domini ple de la 

llengua catalana i de la llengua castellana. Ha de comprendre missatges orals i escrits 
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bàsics i establir relacions entre llengües romàniques. El PLC té la funció de garantir el 

dret de tots els nens que viuen a Catalunya de poder fer servir el català i el castellà per 

a finalitats múltiples, de manera oral i escrita.  

• L’Institut ha d’oferir una formació sòlida en les llengües estrangeres que oferim: 

l’anglès i el francès. Aquestes dues llengües han de ser usades cada vegada amb més 

naturalitat i fluïdesa, ja que en un món globalitzat el seu coneixement és una de les claus 

d’èxit professional i vital. Així, els nostres alumnes han de tenir un coneixement adequat 

de la llengua anglesa i, una part de l’alumnat, de la llengua francesa. Hem de considerar 

la formació lingüística de l’alumne com un tot, les llengües del currículum no són àmbits 

compartimentats, sinó que s’han de relacionar.  

• El llatí i el grec no són llengües mortes, sinó clàssiques, part tant de la nostra història 

lingüística i cultural com del nostre present i el nostre futur.  

• La formació lingüística dels nostres alumnes és una tasca de tot el professorat. Qualsevol 

aprenentatge té una part lingüística i, per tant, tot el professorat està involucrat en el 

desenvolupament de la capacitat comunicativa de l’alumnat. Tot el professorat és 

responsable que l’alumnat tingui un repertori comunicatiu ampli i variat que li permeti 

formar part activa de la societat a la qual pertanyen. L’aprenentatge de la llengua forma 

part de l’aprenentatge global curricular, des de la seva variació fins als usos específics 

de cada disciplina; per tant, implica totes les matèries. 

• El PLC és un instrument d’inclusió; garanteix, doncs, que tots els alumnes puguin 

desenvolupar-se acadèmicament i personalment a través de l’ús de les llengües.  

 

El PLC també incideix especialment en aquelles competències relacionades amb les llengües, 

amb el seu coneixement i el seu ús. El PLC tracta la competència plurilingüe entesa no com la 

suma de competències en diferents llengües sinó com una competència específica que 

s’adquireix en situacions plurilingües, amb l´ús de més d’una llengua. Aquesta competència 

permet el treball i resolució de tasques comunicatives i escolars a través de l’ús de diferents 

llengües, les quals no necessàriament s’han de conèixer de forma idèntica. Paral·lelament, el 

PLC també tracta la competència comunicativa, que fa referència als sabers socials, conceptuals 

i pràctics que fan possible la comunicació en totes les seves dimensions. 

 

A part del coneixement de les diferents llengües, és molt important l’actitud de l’alumnat envers 
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aquestes llengües. El PLC garanteix el respecte per la diversitat lingüística, i promou que les 

diferents llengües siguin valorades i respectades. Un dels objectius de la feina del professorat 

és formar parlants plurilingües i pluriculturals, amb respecte per la diversitat lingüística i amb 

el desig de conèixer altres llengües, altres cultures i altres literatures. Cal que el nostre alumnat 

respecti les llengües i cultures presents en el seu entorn i les més llunyanes. Considerem la 

diversitat lingüística i cultural com un bé i busquem una educació plurilingüe i cultural, la qual 

és definida pel Consell d’Europa de la manera següent: 

 

...conjunt d’ensenyaments no necessàriament limitats als de llengües, 

destinats a fer prendre consciència a cadascú del seu repertori lingüístic, de 

valoritzar-lo, d’estendre’l mitjançant l’ensenyament de llengües gens 

conegudes o poc conegudes, de sensibilitzar perquè s’atorgui un valor social i 

cultural a la diversitat de llengües, a fi de conduir cap a la benevolència 

lingüística i de desenvolupar la competència intercultural.1 

 

La gestió de la diversitat lingüística al centre és comuna i consensuada: involucra tots els 

membres de la comunitat escolar dissenyant, per una banda, activitats monolingües, i de l’altra, 

activitats plurilingües en què es pugui utilitzar més d’una llengua. Es tracta, doncs, de treballar 

per un plurilingüisme que integri les diferents llengües i les competències  lingüístiques de  

l’alumnat i d’aconseguir que tot l’alumnat hagi assolit una competència comunicativa adequada 

en acabar els estudis obligatoris.  

 

El PLC garanteix la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, independentment del seu origen 

lingüístic i social, i evita la marginació escolar i social. 

 

El PLC es redacta d’acord amb el marc legal i normatiu establert: 

 

• Constitució espanyola de 1978. 

• Llei de formació d’adults (llei 3/1991 de 18 de març). 

• Llei de política lingüística (llei 1/1998 de 7 de gener). 

• Estatut d’autonomia de 2006. 

 

1 Division des Politiques linguistiques, De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue : Guide pour 

l’élaboration des politiques linguistiques en Europe, Estrasburg: Conseil de l’Europe, 2007, p. 127 (trad. de les 

autores i autors del PLC). 
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• LOE. 

• Llei d’Educació de Catalunya (llei 12/2009 de 10 de juliol). 

• LOMCE.  

 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 6, determina que la llengua pròpia de Catalunya 

és el català, que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament. En els mateixos termes es manifesta la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’ensenyament. Concretament, el capítol III de la Llei 1/1998 regula els aspectes referents a 

l’àmbit de l’ensenyament: 

 

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els 

nivells i les modalitats educatius (art. 20.1). 

• Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes 

(art. 20.2). 

• El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament no universitari (art. 21.1). 

• L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada 

en els plans d’estudi, de manera que tots els estudiants, qualsevulla que sigui llur llengua 

habitual, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al 

final del graduat en ensenyament secundari (adaptació art. 21.3). 

• L’alumnat no ha d’ésser separat en centres, grups classe diferents per raó de la seva 

llengua habitual (art. 21.5). 

• Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no 

acrediti que té els coneixements de català i de castellà propis d’aquesta etapa. (art. 21.6) 

• El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament 

no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de 

poder fer-ne ús en la tasca docent (art. 24.1). 

 

L’actual LEC insisteix en el paper del català en l’àmbit de l’ensenyament: 

 

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 
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llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu (art 11.1). 

• Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres 

de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del 

currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de 

llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera... (art. 11.2). 

 

 

1.2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

1.2.1. Alumnat i professorat 

 

A l’institut Rafael Campalans hi estudien alumnes a l’ESO i al Batxillerat fonamentalment de 

les poblacions següents: Anglès, la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor-Bonmatí, Osor i Brunyola. 

L’alumnat de Cicles Formatius té procedència molt més diverses. 

 

En general, la llengua del nostre alumnat és, majoritàriament, el català. Per evitar impressions 

excessivament subjectives, però, en el curs 2016-2017 es realitza una enquesta entre l’alumnat, 

professorat i famílies que ens ofereix un panorama de la situació sociolingüística del centre. 

L’enquesta també ha permès recollir una informació que es pot tenir en compte, a més d’en la 

redacció d’aquest PLC, en les actuacions que es programin a la PGA i al PEC. Als annexos hi 

ha les enquestes i les corresponents valoracions. L’enquesta s’ha fet amb una mostra de 190 

alumnes a l’ESO, 57 al Batxillerat i 74 a Cicles Formatius. En el curs 2016-2017 l’Institut 

compta amb 54 persones entre professores i professors. 

 

 

1.2.2. Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

 

Pel que fa a consergeria i la secretaria-administració, s’empra la llengua catalana, en tots els 

tràmits administratius i comunicatius amb l’alumnat i les famílies, i també en les comunicacions 

telefòniques i a través del correu electrònic. Generalment, s’ajuden d’un traductor per als 

alumnes i les famílies que no entenen ni el català ni el castellà. Quan cal fer escrits que van més 

enllà de l’àmbit lingüístic català, s’hi adjunta la traducció a d’altres llengües.





 

 

2. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR  I 

D’APRENENTATGE 

 

2.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA 

 

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i és la llengua vehicular de les diferents 

activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. 

 

 

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 

 

La llengua catalana és la llengua de cohesió i d’integració entre totes les persones del centre i 

és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

 

La llengua catalana és la llengua de projecció del centre: la pàgina web del centre, la revista del 

centre (el català n’és la llengua bàsica, però també hi poden aparèixer textos escrits en altres 

llengües), rètols, pantalles de televisió i ambientació en general.  

 

La llengua catalana és la llengua dels documents del centre, és la llengua utilitzada en les 

comunicacions internes (actes de reunions, comunicats, informes, normatives, cartes 

informatives...) i externes (adreçades a persones o entitats residents en l’àmbit lingüístic català). 

 

L’institut expedeix la documentació acadèmica en català. Aquella documentació acadèmica que 

hagi de tenir efectes en l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de 

fora del domini lingüístic català és bilingüe, en català i en castellà, en català i francès, en català 

i anglès, etc. 

 

En l’acollida d’alumnat nouvingut s’utilitza la llengua que la família conegui per tal de facilitar 

la relació. L’institut té una plaça estructural de perfil diversitat per atendre les famílies 

d’alumnes estrangers que s’expressin en llengua anglesa. 

 

La llengua catalana és la llengua en què s’imparteixen totes les classes, tret, evidentment, de les 
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classes de castellà, anglès i francès. En general, és la llengua del material didàctic: llibres de 

text, material de l’aula virtual, llibres de lectura, vídeos, jocs... Evidentment, i sobretot en 

nivells alts, és bo fomentar la lectura de la bibliografia en la llengua original i que els alumnes 

llegeixin material complementari en les diferents llengües curriculars. 

 

La llengua catalana és la llengua del personal no docent del centre: personal d’administració i 

de consergeria.  

 

La llengua catalana és la llengua que s’ utilitza en les reunions de pares. En cas que alguna 

família mostri el seu desconeixement de la llengua, se l’atén personalment un cop acabada la 

reunió o en una data fixada amb el tutor. 

 

Pel que fa a les xerrades fetes al nostre alumnat per professionals externs al centre, habitualment 

s’utilitza el català. També la llengua catalana és la més freqüent en les activitats extraescolars 

que el nostre institut dins el centre (tertúlies literàries, cine fòrum, voleibol, robòtica, etc. ).  

 

 

2.1.2. El català, eina de convivència 

 

La llengua habitual de relació entre els diversos membres de la comunitat educativa és la 

llengua catalana, ja que no és només la llengua d’aprenentatge sinó que és també llengua de 

convivència i de comunicació quotidiana. 

 

Les diferents activitats extraescolars, que solen tenir un caràcter lúdic i social, són moments per 

treballar els diferents registres d’ús de la llengua catalana. 

 

La llengua catalana és la llengua bàsica de relació amb la família dels nostres alumnes. Quan 

no és possible l’ús de la llengua catalana en la relació amb la família d’alumnes nouvinguts de 

zones de parla no catalana, s’utilitza el castellà o la llengua que calgui. És important insistir a 

aquestes famílies en la importància per a ells i per als seus fills de l’ús del català com a element 

integrador en la seva nova realitat. 
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2.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 

Els objectius generals d’ESO en llengua catalana tenen a veure tant amb la llengua oral com 

l’escrita. El nostre alumnat ha de comprendre discursos orals i escrits, els ha de redactar i s’ha 

d’expressar utilitzant aquests tipus de discursos. Aquests textos poden ser literaris o no literaris. 

 

La llengua té un caràcter interdisciplinari, transversal en totes les matèries, per tant, el nostre 

alumnat ha de ser competent en l’ús de la llengua. 

 

L’aprenentatge de la llengua contribueix al desenvolupament d’una sèrie de competències 

bàsiques; especialment contribueix a aprendre a pensar i a comunicar (comprensió significativa 

de les informacions i construcció de coneixements cada vegada més complexos). 

 

Amb l’ensenyament de la llengua catalana es contribueix al desenvolupament de la competència 

en comunicació lingüística (la qual cosa fa créixer la competència sobre l’ús del llenguatge en 

general). La llengua també és instrument d’accés a nous coneixements, cosa que relacionem 

amb la millora de la competència bàsica d’aprendre a aprendre. Igualment contribueix al 

desenvolupament de la competència social i ciutadana (habilitats i destreses  per a les relacions, 

la convivència, el respecte i l’entesa entre les persones). També contribueix al desenvolupament 

de la competència artística i cultural (literatura i altres manifestacions artístiques). 

 

Finalment, cal fomentar entre l’alumnat una actitud de respecte per la pluralitat lingüística i 

cultural i evitar tot tipus de prejudicis lingüístics. 

 

 

2.2.1. La llengua oral 

 

Els objectius globals d’aprenentatge d’una llengua estan basats en la llengua oral i en la llengua 

escrita. Tradicionalment l’ensenyament s’ha centrat més en l’escriptura que en l’oralitat. Però 

l’alumnat ha d’aprendre a parlar, a escoltar, a debatre, a exposar... Hem de convertir els nostres 

alumnes en bons oradors. 
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La competència oral ajuda a la formació del pensament del nostre alumnat. La llengua en què 

l’alumnat s’adreça al professorat és el català, a excepció de quan són a classes de llengua no 

catalana. Als alumnes procedents d’àrees de parla no catalana se’ls recomana que tan aviat com 

puguin s’adrecin al professorat i als seus companys en llengua catalana, ja que malgrat les 

dificultats inicials, és la manera més ràpida d’aprendre la llengua i d’integrar-se plenament al 

centre. 

 

La varietat de llengua que predomina a les diferents classes és l’estàndard. S’usa la varietat oral 

del dialecte geogràfic central, de l’àrea de Girona. Però normalment no és l’únic. Segons l’àrea 

geogràfica de procedència del professorat i també de l’alumnat, pot variar l’estàndard oral, la 

qual cosa representa una gran riquesa des del punt de vista lingüístic. 

 

La llengua oral es treballa a través de diferents activitats. De fet, des del moment que l’alumne 

participa a classe està treballant la llengua oral. El mateix passa amb el professorat. En aquest 

sentit tots som professors de  llengua. Hem de ser conscients que som un model de llengua per 

al nostre alumnat i, per tant, hem de tenir cura del model de llengua que utilitzem a classe, tant 

en l’àmbit oral com l’escrit. 

 

És important el concepte d’adequació; en alguns contextos fins i tot més que el de correcció. 

L’alumne ha de saber adequar-se al registre de llengua segons la situació comunicativa en què 

es troba. A través de la lectura de textos conversacionals, de textos periodístics... es pot treballar 

l’adequació lingüística. En una novel·la també es poden treballar els diferents registres 

lingüístics. És recomanable, doncs, que des de cada matèria es fomentin les activitats que 

impliquen un ús oral de la llengua. 

 

Per tant, cal treballar la llengua oral, no només en la seva varietat estàndard sinó en tots els seus 

diferents registres. També en aquest sentit cal superar prejudicis lingüístics: un registre de 

llengua col·loquial o vulgar no és incorrecte, sinó que és adequat en uns determinats contextos 

comunicatius i no en altres. 

 

La llengua oral, doncs, es treballa des de totes les matèries. Es treballa en els Treballs de Síntesi 
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(situació multilingüe), Treballs de Recerca, etc. Tota la diversitat textual es treballa des de totes 

les matèries. Els alumnes contínuament escriuen però també elaboren oralment textos 

descriptius, narratius, instructius, predictius..., llegeixen en veu alta, fan lectura silenciosa 

comprensiva, fan exposicions orals, dramatitzacions, memorització de fragments, creació de 

vídeos..., creen textos espontanis i textos formals. 

 

A l’aula es treballa la llengua oral a partir de situacions reals i textos autèntics, que normalment 

són més motivadors per a l’alumnat. Segons el curs es treballa més en un tipus de text que en 

un altre.  

 

Però, evidentment, la llengua oral no és només la llengua utilitzada a les classes. És també la 

llengua que s’utilitza a l’hora del pati, quan els alumnes són fora de l’institut, quan s’adrecen 

al personal de l’institut de manera informal, etc. En aquests casos és important fer veure a 

l’alumnat que no té el català com a llengua habitual d’ús que per aconseguir una integració 

plena ha d’utilitzar la llengua catalana també en aquests contextos. És molt important que el 

català no sigui només la llengua de l’aula, cal procurar que sigui també  la llengua de relació 

habitual. 

 

 

2.2.2. La llengua escrita 

 

El nostre alumnat ha de ser capaç d’escriure en llengua catalana amb correcció en qualsevol 

situació comunicativa. 

 

Els alumnes, de manera general, no només en el nostre institut, tenen moltes mancances pel que 

fa a l’expressió escrita. Per tant, des de la matèria de llengua catalana, però també en totes les 

altres matèries es treballa d’una manera especial. Hi ha una sèrie d’exercicis que es repeteixen 

a cada curs d’ESO: lectura expressiva de textos en prosa i  en vers, comprensió lectora, resum 

de textos escrits, elaboració d’esquemes, comentari de textos literaris i no literaris, creació de 

textos escrits de tipologia diversa, exercicis de reescriptura i manipulació de textos escrits, 

correcció de textos escrits, exercicis amb diccionaris, etc. 
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Un bon text escrit no és aquell que desenvolupa adequadament totes les propietats textuals: 

adequació, coherència i cohesió. 

 

Es treballa la diversitat de textos que es troben amb freqüència en la vida quotidiana i se’n fa 

una lectura crítica. 

 

En cert sentit tots som professors de llengua, com es diu sovint. En totes les matèries els alumnes 

escriuen textos de diversa tipologia. Per tant, és molt important que tot el professorat tingui cura 

a l’hora d’escriure i alhora sigui rigorós en l’exigència als alumnes d’una escriptura correcta. 

Els alumnes no poden tenir la sensació que l’escriptura només és important durant les classes 

de llengua. 

 

Les noves tecnologies de la informació proporcionen una infinitat d’eines que aporten una 

millora tant de l’escriptura com del domini d’alguns aspectes formals: presentació de textos 

escrits, correcció de textos. Tot el professorat participa en l’ús d’aquestes eines. 

 

 

2.2.3. Relació entre llengua oral i llengua escrita 

 

Comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita són les competències 

bàsiques en llengua i es treballen de manera conjunta des de totes les àrees. 

 

Durant la classe, s’utilitzen diverses habilitats que afecten tant la llengua oral com l’escrita: 

lectura, comprensió, expressió, coneixements específics de la matèria, etc. És important 

treballar textos relacionats amb la realitat del dia a dia, per exemple els textos periodístics, que 

són útils per dinamitzar tant l’expressió oral com escrita. Comprensió i expressió són activitats 

complementàries d’un mateix procés. 

 

Cal relacionar sempre que sigui possible la comprensió lectora i l’expressió escrita, a través de 

la lectura expressiva: per exemple relacionant  la puntuació  i l’entonació. 
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2.2.4. La llengua en les diverses àrees 

 

La llengua utilitzada en les diverses àrees és la llengua catalana, a excepció de les classes de 

llengua no catalana. 

 

A totes les matèries es treballa la llengua oral i la llengua escrita i tots som models lingüístics 

davant dels nostres alumnes. Tots utilitzem textos orals i escrits de diferents tipus. Els alumnes 

han de saber que des de totes les matèries es valoren els seus textos orals i escrits. 

 

La llengua és una competència transversal en totes les àrees. Cal que des de totes les matèries 

hi hagi uns criteris de correcció i exigència pel que fa a la llengua. La capacitat d’explicació, 

d’exposició són importants per al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. 

 

Al Llibre d’estil de l’institut hi ha les diferents característiques formals que els alumnes han 

d’aplicar en els textos que creen des de les diferents matèries. Per tant, és responsabilitat de tot 

el professorat de les diferents matèries la seva difusió, comprensió i aplicació en pro d’un marc 

formal adequat i compartit. 

 

L’adquisició i millora de vocabulari també afecta totes les matèries, igual com deduir el 

significat d’una paraula a partir del context, fer una definició rigorosa de les paraules, etc. Des 

de les diferents matèries es treballa sobretot el lèxic tècnic i científic. En general també cal, des 

de totes les matèries, evitar les interferències lèxiques entre el català i el castellà. 

 

 

2.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 

D’acord amb les programacions de cada curs, hi ha una continuïtat en l’ensenyament de la 

llengua que ha de proporcionar a l’alumnat un coneixement adequat de la llengua. 

 

A partir dels coneixements bàsics de l’alumnat, cada curs es treballen les destreses lingüístiques 

bàsiques de manera que, com a objectius generals, en acabar la seva etapa a l’institut, siguin 

capaços de comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat. 
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Per tant, hi ha una continuïtat en la comprensió i producció de textos, però també en l’augment 

del cabal lèxic, en la reflexió sobre el codi gramatical (morfologia, sintaxi, fonètica), en el 

domini de l’ortografia o en l’estructuració correcta d’un text. 

 

 

2.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

 

L’alumnat de l’aula d’acollida és aquell alumne nouvingut que no disposa de coneixements 

previs de la llengua catalana. La coordinació pedagògica del centre en fa l’acolliment, seguint 

el protocol establert al centre.  

 

Assisteixen a l’aula d’acollida tots aquells alumnes que han arribat tardanament al sistema 

educatiu català i necessiten una immersió lingüística, cultural i social. I en l’àmbit acadèmic els 

cal una adaptació d’objectius, continguts i avaluació. 

 

A l’aula d’acollida, els alumnes nouvinguts aprenen la llengua catalana i se’ls dóna eines per a 

comunicar-se en el seu dia a dia, així com també a integrar-se en la vida acadèmica i social. Els 

alumnes disposen d’aquest recurs durant dos anys, al final dels quals es considera la seva 

incorporació a l’aula ordinària o romandre un any més a l’aula d’acollida fins que puguin seguir 

amb normalitat les activitats d’un grup ordinari. 

 

Les hores d’atenció a l’alumnat de l’aula d’acollida estan dividides en dos nivells. El nivell 1, 

on es comença de zero i quan els alumnes ja assoleixen  prou comprensió oral i un mínim de 

comprensió escrita, passen al nivell 2, on assoleixen el nivell gramatical necessari per continuar 

la seva formació acadèmica. Tots dos nivells tenen com a finalitat bàsica el treball de la llengua 

per tal de facilitar la integració social i acadèmica, però, sempre que sigui possible i necessari, 

s’intenta reforçar l’aprenentatge de les matèries que els plantegin més dificultats. 

 

L’equip docent vetlla per una bona coordinació entre el professorat de les diferents àrees i el 

professorat de l’aula d’acollida, així com també es comparteix informació i es prenen les 

decisions referides a l’alumnat nouvingut a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 
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L’avaluació la fa el professorat de l’aula d’acollida. Tenint en compte que algun alumne fa 

alguna hora d’una determinada matèria, es valora la feina que fa en aquella hora. L’avaluació 

de l’alumnat nouvingut es basa en el pla individual que té cada alumne, on es reflecteix 

l’itinerari personal, així com els objectius i continguts proposats per cada matèria, que alhora 

seran els que marcaran els criteris d’avaluació. 

 

 

2.2.7. Atenció a la Diversitat 

 

Les primeres mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària corresponen al 

conjunt d’estratègies que ha d’adoptar el professorat de les diferents matèries per ajustar la 

programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe. 

 

La finalitat per a tot l’alumnat és progressar dins el seu nivell d’aprenentatge; per aquest motiu 

és especialment rellevant garantir activitats que assegurin el seu èxit. Un alumne que no obté 

valoracions positives del seu progrés (excepte que hi hagi altres factors, familiars o emocionals 

afegits) pot estancar-se i augmentar conductes negatives. 

 

Hi ha tota una part de l’alumnat amb dificultats per assolir els objectius pel que fa a la llengua, 

però també pel que fa a la resta de matèries. L’assoliment dels objectius mínims pel que fa a la 

llengua és bàsic per al desenvolupament normal de la resta de les matèries. 

 

L’institut té una sèrie de recursos destinats a alumnes amb dificultat d’aprenentatge. En tots els 

casos, l’estudi de la llengua adaptat a les necessitats d’aquest alumnat és un element fonamental 

per al seu progrés en tots els camps de l’aprenentatge. 

 

Dins l’organització del centre, en primer lloc trobem els grups de suport. Es tracta d’un grup 

reduït en cada nivell, amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge en general. Pel que fa a la 

llengua, són grups amb una programació diferent de la de la resta de grups, en què es dóna més 

importància als hàbits i al treball a classe de manera pràctica. L’avaluació d’aquests grups 

s’adapta als objectius marcats. 
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2.2.8. Activitats d’incentivació de la llengua 

 

Dins l’aula, s’anima els alumnes a participar en diferents concursos literaris o, entre d’altres, 

en el Certamen de Lectura en Veu Alta. 

 

 

2.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE 

PLURILINGÜE 

 

Al nostre institut s’imparteixen classes en quatre llengües, català, castellà, anglès i francès –i, 

fins i tot, podem allargar el nombre a sis, ja que part del llatí i el grec també es treballen de 

forma oral–. Tots els nostres alumnes reben classes de llengua catalana, castellana, anglesa i 

francesa. 

 

Es treballa per desenvolupar plenament la competència plurilingüe, i la llengua catalana n’és la 

llengua vertebradora. És la llengua vehicular de tots els nivells d’estudis. 

 

Les habilitats lingüístiques es treballen des de totes les matèries en llengua catalana, a excepció 

de les matèries de llengua castellana, anglesa o francesa i, com es comenta més endavant en 

aquest document, es comencen a treballar  una sèrie de matèries en llengua anglesa. 

 

 

2.3.1. Informació multimèdia 

 

Al nostre institut l’ensenyament es desenvolupa a partir de les eines multimèdia de què 

disposem, la llengua de les quals és bàsicament el català. 

 

La resta d’informació multimèdia (pàgina web del centre, pantalles informatives de televisió, 

blocs, revista, etc.) és en català. Com hem dit abans, hi poden aparèixer textos en altres llengües 

curriculars quan és necessari. 
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2.3.2. Usos lingüístics i competències 

 

Per a l’alumnat, l’ús de la llengua tant a nivell oral com escrit és continu i és bàsic per al seu 

aprenentatge en general. 

 

Des de les classes de llengua catalana i castellana es presenten la tipologia textual i els gèneres 

textuals normalment a través d’una sèrie de textos que s’han seleccionat (textos narratius, 

descriptius, argumentals...), però en altres matèries el contacte amb aquests tipus de textos es 

produeix de manera molt més natural: trobem seqüències argumentals a classes de filosofia, 

seqüències narratives a classes de ciències socials, seqüències descriptives a classe de ciències 

naturals, etc. La major part de gèneres textuals són transversals a les diferents matèries. 

 

El desenvolupament de les destreses verbals (definir, resumir, interpretar, produir textos en 

diferents registres) s’aconsegueix a partir del treball des de totes les matèries. 

 

La capacitat crítica a través de la lectura de textos també s’aconsegueix des de totes les matèries. 

 

S’entén, per tant, la llengua com l’element que, des de totes les matèries, contribueix al 

desenvolupament de les competències bàsiques, començant per la Competència comunicativa: 

les habilitats i les estratègies per a l’ús d’una llengua contribueixen a l’aprenentatge d’altres 

llengües. 

 

La llengua és una eina de comunicació, però també és l’instrument d’accés a nous 

coneixements. Per tant, el seu ús és bàsic per al desenvolupament de la competència d’Aprendre 

a aprendre. 

 

L’ús de la llengua també contribueix a la millora de l’anàlisi i resolució de problemes, de 

prendre decisions, etc., és a dir, ajuda a l’assoliment de la competència d’Autonomia i iniciativa 

personal. 

 

L’ús de la llengua per proporcionar coneixements i destreses per a la recerca i selecció 
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d’informació rellevant, sovint a través de suports electrònics, contribueix al desenvolupament 

de la competència de Tractament de la informació i competència digital. 

 

L’ús de la llengua també fa que millorin les habilitats i destreses per a les relacions, la 

convivència, el respecte i l’entesa entre les persones. Quan aprenem llengua, aprenem a 

comunicar-nos amb altres persones i a acostar-nos a altres realitats. En aquest sentit, és 

important valorar la diversitat lingüística, la varietat d’usos i evitar els prejudicis lingüístics: 

totes les llengües són aptes per desenvolupar les funcions de comunicació. Per tant, l’ús de la 

llengua contribueix al desenvolupament de la Competència social i ciutadana. 

 

Finalment, a través de la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries, des de 

l’àrea de llengua es contribueix al desenvolupament de la Competència artística i cultural. 

 

 

2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

 

L’alumnat que hi ha al nostre institut és divers i, per tant, la seva llengua d’origen també és 

diversa. 

 

La majoria dels nostres alumnes tenen el català com a llengua d’expressió. Que tots els nostres 

alumnes tinguin una competència comunicativa total en català i castellà i adequada en anglès (i 

part de l’alumnat en francès) és un objectiu bàsic per tal que es converteixin en ciutadans actius. 

 

L’alumnat ha d’aprendre a valorar la diversitat lingüística com una riquesa cultural: la varietat 

dins d’una mateixa llengua i la diversitat de llengües. Ha d’aprendre, també, a evitar qualsevol 

tipus de discriminació o estereotip lingüístic. Per una banda, ha de mostrar respecte per la 

pluralitat cultural i, per l’altra, ha de valorar la identitat pròpia. En aquest sentit és bo que les 

llengües dels alumnes nouvinguts sigui present al centre, encara que sigui de manera simbòlica, 

i que aquests alumnes entenguin que l’aprenentatge de la llengua catalana i de la resta de 

llengües curriculars són una eina necessària per la comunicació i la relació amb l’entorn en el 

qual es viu. 
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Cal aconseguir, doncs, que els nostres alumnes es puguin comunicar de manera adequada per 

tal que es puguin desenvolupar com a persones i  afrontar els reptes d’una societat plural, 

multilingüe i multicultural. 

 

 

2.3.4. El català i les llengües d’origen 

 

L’origen del nostre alumnat és molt heterogeni. En aquest sentit, la llengua catalana ha de ser 

un instrument de cohesió social i d’integració. El centre ha de reconèixer, també, les llengües 

d’origen de la resta del nostre alumnat i valorar-ne el bagatge cultural i lingüístic. Cal incentivar 

el coneixement d’altres realitats sociolingüístiques. 

 





 

 

3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES CURRICULARS 

 

3.1. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

 

El nostre alumnat, un cop acabats els estudis obligatoris, pot utilitzar de manera correcta la 

llengua castellana. És a dir, és capaç de comprendre i produir missatges orals i escrits amb 

propietat, autonomia i creativitat. En té un domini del registre estàndard i el coneixement del 

registre literari. 

 

En el nostre centre existeix un treball col·laboratiu i compartit entre el professorat de llengua 

catalana i de llengua castellana per tal de no repetir tasques a fi de treballar per un plurilingüisme 

que integri les diferents llengües de l’alumnat. Es treballen les similituds i diferències entre les 

dues llengües, en allò que té de bo el contacte de llengües. 

 

El professorat de llengua catalana i castellana en elaborar les programacions de cada curs, 

utilitza una terminologia similar, mètodes d’anàlisi i sistemes de correcció semblants. 

 

Es potencien les activitats que impliquin un ensenyament integral de les llengües, no només de 

la castellana i la catalana, a partir d’una proposta didàctica comuna: un exemple són els Treballs 

de Síntesi. 

 

 

3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

 

L’objectiu principal durant l’etapa obligatòria és formar escriptors i lectors competents també 

en llengua castellana. 

 

 

3.1.2. Llengua oral 

 

Els alumnes, en finalitzar l’etapa, han d’expressar-se oralment amb correcció, coherència i 

cohesió. Han de comprendre els discursos orals adequats a la seva edat i han de produir-los. 
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Això vol dir que han de produir missatges orals preparats o espontanis, ser capaços d’expressar 

opinions raonades, participar en manifestacions orals, tant si són escolars com si no ho són, 

llegir expressivament textos literaris i no literaris, resumir oralment textos i identificar les idees 

principals, dominar els diferents registres de llengua, etc. 

 

 

3.1.3. Llengua escrita 

 

Els alumnes, en finalitzar l’etapa, han d’expressar-se per escrit amb correcció, coherència i 

cohesió. Han de comprendre els discursos escrits adequats a la seva edat i han de produir-los. 

Això vol dir que han de ser capaços de resumir, de fer esquemes, de seleccionar informació, de 

produir textos de tipologia diversa, d’utilitzar suports informàtics de creació de textos, 

reconèixer el significat general i el sentit figurat i reconèixer els diversos registres de llengua. 

 

 

3.1.4. Activitats d’ús 

 

Les activitats fetes durant les classes de castellà es poden difondre a través dels diferents mitjans 

que té l’institut: pàgina web, revista, plafons explicatius... Són mitjans en què predomina la 

llengua catalana, com a llengua vehicular de l’ensenyament, però la llengua castellana també 

hi és present quan cal. 

 

A més de les classes habituals de llengua castellana, els alumnes participen en concursos 

literaris, la festa de Sant Jordi i, segons la cartellera de cada temporada, es va al teatre. 

 

 

3.1.5. Alumnat nouvingut 

 

Part de l’alumnat nouvingut té el castellà com a llengua materna. Per tant, es poden incorporar 

sense problemes a les classes de llengua castellana. 

 

L’alumnat nouvingut que no té el castellà com a llengua d’origen rep principalment 
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coneixements de llengua catalana a l’aula d’acollida i també rep una part de coneixement de 

castellà. Quan es creu oportú, s’incorpora a les classes de llengua castellana. 

 

 

3.2. LLENGÜES ESTRANGERES: ESTRATÈGIES GENERALS PER A 

L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

 

3.2.1. Desplegament del currículum 

 

El professorat de llengües estrangeres, tenint en compte el Currículum vigent, dissenya 

situacions d’aprenentatge globals i motivadores per poder atendre les necessitats específiques 

de cada alumne. 

 

El Departament de Llengües estrangeres considera que a final d’etapa  l’alumnat ha de disposar 

de certes competències bàsiques tant pel que fa a la comprensió oral i escrita, com a l’expressió 

oral i escrita. 

 

D’altra banda, el professorat de Cicles que ensenyen anglès tècnic, també  tenint en compte el 

currículum, consideren les competències bàsiques que han d’assolir els alumnes a fi d’etapa. 

L’anglès tècnic s’ensenya al Cicle de Grau Mitjà. 

 

 

3.2.2. Metodologia 

 

El Departament de Llengües estrangeres vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i 

ús de les llengües estrangeres inclogui oportunitats i situacions perquè l’alumnat desenvolupi 

capacitats lingüístiques i adquireixi habilitats lingüístiques socials. 

 

Així a les hores partides d’anglès es focalitzen les competències productores, ja sigui de manera 

oral o escrita ja que amb menys alumnes és més fàcil poder ajudar-los. Els professors es 

coordinen entre ells per dur a terme les mateixes tasques. A francès, no hi ha hores partides. 
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3.2.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

A més dels llibres de text i els materials audiovisuals i digitals, sempre que és possible, es fan 

servir documents que parteixen de situacions reals per complementar informació utilitzada als 

llibres. 

 

 

3.2.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

El nostre centre ofereix els recursos TIC, TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres per poder atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge. El fet de disposar de 

llibre digital permet disposar ràpidament de documents audiovisuals i sonors amb la seva 

transcripció. El fet de tenir retroprojector facilita la visualització de documents reals. Disposar 

d’ordinadors amb connexió a internet a les aules permet ampliar aspectes actuals (a nivell 

informatiu, lingüístic o cultural), de la mateixa manera que permet treballar la diversitat a l’aula, 

ja que, depenent del nivell de l’alumnat,  se’l pot guiar perquè faci uns exercicis o uns altres. 

 

 

3.2.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula i en les interaccions amb el professorat 

 

Els professors del departament de Llengües Estrangeres utilitzen habitualment el francès i 

l’anglès per interaccionar amb els alumnes. 

 

Per tal d’immergir les llengües estrangeres, el professorat utilitza el francès o l’anglès com a 

llengua habitual en les interaccions amb l’alumnat. 
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3.3. ESTRATÈGIES DE REFORÇAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 

 

 

3.3.1. Estratègies quant a la llengua anglesa 

 

Les estratègies quant a l’ampliació de la presència i l’ús de la llengua anglesa són les següents: 

 

• El centre compta amb docents que apliquen l’AICLE (Aprenentatge Integrat Contingut 

Llengua Estrangera) o el CLIL (Content Language Integrated Learning). 

• S’imparteix una part de la matèria de Ciències Socials en anglès en tots els nivells 

educatius. 

• El centre compta amb un lloc de treball específic estructural amb perfil de diversitat de 

l’especialitat de Llengua anglesa, per tal de liderar l’impuls de l’anglès en matèries no 

lingüístiques, així com amb una plaça de Ciències Socials amb perfil lingüístic en 

llengua anglesa. Aquests perfils professionals es podran modificar sempre que les 

circumstàncies i les necessitats del centre ho requereixin; de la mateixa manera, i en 

funció del Projecte de Direcció, també es podran extingir o ampliar el nombre de places 

amb perfil professional destinades al reforç de la llengua anglesa.  

• Som centre adscrit a les proves de nivell oficials de Cambridge. A l’Institut, doncs, 

prepararan les proves del KET a 4t d’ESO i del First Certificate a Batxillerat. 

• Substituim el tradicional viatge de fi de curs de 4t d’ESO per un viatge d’estudis a un 

país de parla anglesa. 

• Els cursos 2016-2017 i 2017-2018 formem part del Grup d’Experimentació per al 

Plurilingüisme per tal d’aprofundir tant en la teoria com en la pràctica de l’ús de l’anglès 

com a llengua vehicular. En aquesta línia, l’equip directiu impulsa la participació en les 

iniciatives formatives i en les xarxes que es considerin adients amb l’objectiu de reforçar 

l’ús de la llengua anglesa.  
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3.3.2. Estratègies quant a la llengua francesa 

 

El centre compta amb un llarga experiència en la realització d’activitats pedagògiques, 

lingüístiques i culturals relacionades amb la llengua francesa. Estratègies relacionades amb el 

seu reforç són: 

 

• El centre ofereix la de llengua francesa com a matèria optativa de continuïtat durant tot 

l’ESO i el Batxillerat, oferint-se’n un tast a 1r d’ESO a tot l’alumnat. 

• A 4t d’ESO el centre expedeix un certificat d’hores de francès realitzades a l’alumnat. 

• El nivell assolit a 4t d’ESO es correspon a un B2 / A1 en les proves oficials, de manera 

que l’alumnat que desitgi optar-hi s’hi pugui presentar amb garanties d’èxit. 

• Com a estímul motivador i oportunitat d’immersió, el centre ofereix una sortida a França 

durant el 2n curs i un viatge a 3r.  

 

 

 

 



 

 

4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

 

4.1.1. Llengua del centre 

 

La llengua catalana és la llengua d’organització i gestió del centre. La llengua habitual de tot el 

personal no docent que treballa al centre (personal de secretaria, de consergeria...) és la llengua 

catalana i la seva llengua d’ús a la feina és la llengua catalana. Quan s’ha d’atendre família 

d’alumnat nouvingut que no entén el català, se l’atén en castellà o en llengua anglesa. 

 

 

4.1.2. Documents de centre 

 

Tots els documents que fan referència a aspectes organitzatius o de gestió del centre estan escrits 

en català, així com els documents informatius que s’envien a les famílies, a la premsa o a 

qualsevol institució catalana. 

 

Si aquests documents s’han d’enviar a zones que no són de parla catalana també se n’envia una 

còpia en castellà, o es valora la viabilitat de traduccions a altres idiomes. 

 

 

4.1.3. Comunicació externa 

 

La llengua de comunicació externa, tant a nivell oral com escrit, és la llengua catalana, tant amb 

les institucions com amb les famílies, les empreses, l’AMPA, les comissions d’exalumnes i 

exprofessors, etc. 

 

Si la comunicació externa és amb una zona situada fora de l’àrea de parla catalana, i si no és 

possible fer-la en llengua catalana, es farà en castellà, anglès, francès o en altres llengües. 
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4.1.4. Llengua de relació amb les famílies 

 

La llengua de relació amb les famílies és la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit. El 

personal del centre s’adreça sempre en català a les famílies, en cas que les famílies ho demanin, 

també s’empra el castellà. En cas que la llengua esdevingui un impediment en la comunicació, 

s’intentarà buscar algú que pugui fer d’intèrpret. 

 

 

4.1.5. Serveis d’educació no formal 

 

És important que el català no sigui només la llengua de l’aula sinó també la llengua d’ús en 

àmbits no formals. Per tant, un cop fora de l’aula la llengua catalana continua essent la llengua 

de relació. En el cas del professorat de llengua castellana o llengües estrangeres s’adreça a 

l’alumnat amb les seves respectives llengües per tal de reforçar-ne l’ús. 

 

 

4.1.5.1. Activitats extraescolars 

 

La llengua que s’utilitza a les activitats extraescolars és normalment el català. 

 

 

4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

 

Al centre, la llengua vehicular de l’ensenyament és la llengua catalana. A més s’hi ensenyen la 

resta de llengües curriculars: castellà i anglès per a tot l’alumnat i francès per a alguns alumnes. 

 

 

4.2.1. Actituds lingüístiques 

 

Partim del principi que la llengua catalana és l’eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe. 
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L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot alumne, 

independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials 

i de, com a mínim, una llengua estrangera a més de reforçar la introducció d’una segona llengua 

estrangera amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques que 

s’estableixen en el currículum de Catalunya basades en el Marc europeu comú de referència per 

a les llengües. 

 

El nostre alumnat ha de conèixer la realitat lingüística de Catalunya, d’Espanya i del món. Ha 

de valorar la diversitat lingüística i ha de valorar la diversitat dins d’una mateixa llengua. Ha 

de desenvolupar actituds de respecte envers les altres llengües i les altres cultures, i la voluntat 

de voler aprendre llengües noves. 

 

 

4.2.2. Mediació lingüística (traducció) 

 

El centre ha tenir prevista la possibilitat d’haver de necessitar un traductor en casos d’acollida 

de famílies nouvingudes que no coneguin cap de les llengües curriculars del centre. Pot ser un 

altre pare, un traductor, etc. 

 

 

4.3. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

 

La programació curricular de cada curs està regulada segons la normativa del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

4.3.1. Coordinació de cicles i nivells 

 

Es produeix una continuïtat i una coherència entre els cicles i els nivells educatius. A les 

programacions de cada curs s’hi reflecteix aquesta  coordinació. També es produeix entre les 

matèries de català i castellà. 
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4.3.2. Estructures lingüístiques comunes 

 

El PLC garanteix que les estructures lingüístiques comunes serveixin com a base per a 

l’aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya. El professorat de llengua catalana i de 

llengua castellana es coordina per treballar aquestes estructures sense repeticions innecessàries. 

  

 

4.3.3. Projecte de centre 

 

La llengua de comunicació en la projecció exterior del centre és la catalana, tot i que posant en 

valor com a riquesa lingüística la resta de llengües usades directament o indirectament al centre. 

 

 

4.1. ÚS INCLUSIU DEL LLENGUATGE 

 

La llengua sempre és un reflex de la societat que l’acull. Per aquest motiu, resulta essencial en 

aquest PLC explicitar que, per coherència amb el Projecte Educatiu de Centre i els seus principis 

rectors, i amb l’article 93 de la LEC, on diu que « L’escola pública catalana es defineix com a 

inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi», l’ús de 

les diferents llengües a l’Institut Rafael Campalans ha de dur-se a terme amb consciència i 

voluntat inclusiva; és a dir, atenent a la pluralitat social que caracteritza el centre i el teixit social 

en el qual s’insereix. Així, impulsem iniciatives per conscienciar sobre l’existència d’usos del 

llenguatge poc respectuosos amb la diversitat i fórmules per evitar-los; aquests usos inapropiats 

són, entre d’altres: 

 

• El sexisme en el llenguatge, que posa l’accent en la diferència de rols socials entre dones 

i homes. 

• L’heterocentrisme, que pot incloure expressions homòfobes, presumpció 

d’heterosexualitat, etc. 

• L’eurocentrisme o altres formes d’etnocentrisme. 

• Les expressions relacionades amb prejudicis o judicis de valor en l’àmbit religiós. 
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• El classisme i els comentaris o expressions vinculats a l’estatus econòmic. 

• Els prejudicis o confusions quant a malalties, capacitats o discapacitats físiques i 

mentals. 

 


