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1. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

El projecte lingüístic de centre recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en                  
el centre. En ell s’hi defineixen: 

a) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana. 

c) Les diferents opcions en referència a l’ensenyament de les llengües estrangeres. 

Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, pel que fa a les qüestions               
lingüístiques, l’institut Ribot i Serra organitza el seu projecte lingüístic a partir dels següents criteris: 

- Garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana, dissenyant una             
organització que asseguri la coordinació entre el professorat que imparteix les matèries de             
llengua catalana i de llengua castellana per possibilitar la planificació i utilització d’eines             
metodològiques i didàctiques compartides que afavoreixin un millor aprenentatge dels          
aspectes comuns d’ambdues llengües. 

- Assegurar un currículum per l’aprenentatge d’una llengua estrangera (anglès), la introducció           
d’una segona llengua estrangera (francès), i la formació de parlants plurilingües           
respectuosos amb la interculturalitat, amb una actitud positiva vers la diversitat lingüística i             
amb el desig d’aprendre altres llengües. 

- Definir una visió estratègica de centre que impulsi a l’ensenyament secundari obligatori            
accions amb un tractament competencial en l’àmbit comunicatiu i lingüístic i des de totes les               
matèries. 

Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla                
d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, hi ha designat un coordinador/a lingüístic/a (CLIC),             
que s’encarrega també de l’educació intercultural i de la cohesió social. Les seves funcions estan               
recollides a les NOFC. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC  

L’institut Ribot i Serra té entre 770 i 800 alumnes, distribuïts aproximadament de la següent               
manera:  

    

 

Llengua materna alumnat 

Per a elaborar el present document, el curs 17-18 s’han actualitzat les dades estadístiques sobre la                
llengua materna de l’alumnat de l’institut, obtenint les següents conclusions i resultats: 

- En tots els ensenyaments, la llengua materna majoritària i amb molta diferència respecte la              
segona és la llengua castellana.  

- La segona llengua materna de l’institut és l’àrab, amb unes xifres molts similars a les de la                 
llengua catalana, que ocupa el tercer lloc. 

- A l’ESO i el batxillerat hi ha molta diversitat lingüística (19 llengües diferents), sent el català                
una llengua minoritària. 

- A l’FP la llengua catalana ocupa el segon lloc, amb molta diferència respecte la llengua               
castellana, que és la majoritària. 
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3. LES LLENGÜES A L’ENSENYAMENT 

3.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge  

La llengua catalana s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge i serà el              
vehicle d’expressió normal en totes les activitats lectives i no lectives.  

El centre vetllarà perquè la llengua catalana no quedi limitada exclusivament a l’aprenentatge i, per               
tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació. 

El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana en els recursos materials i didàctics (llibres,                 
jocs, programari, audiovisuals, etc.). 

Les matèries s’impartiran normalment en llengua catalana, excepte la de llengua castellana i les              
llengües estrangeres. 

El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular i el professorat farà de model d’ús per a                    
l’alumnat per tal que tinguin un referent clar i sòlid. 

El centre vetllarà perquè en acabar l’ESO l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits               
amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, fent-los servir per comunicar-se i per              
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat d’ESO consolidi el domini oral i escrit de la llengua catalana i                 
adquireixi la competència suficient en l’ús social, juntament amb el coneixement d’altres llengües i              
cultures. 

El centre implicarà a l’alumnat d’ESO en el respecte per la diversitat lingüística i en la presa de                  
consciència de la riquesa que representa aquesta pluralitat. 

El centre vetllarà perquè en acabar el batxillerat l’alumnat usi amb correcció les tècniques de               
comunicació oral i escrita en llengua catalana i empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnics,               
literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat de batxillerat tingui un coneixement aprofundit de les             
característiques culturals, històriques socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat de formació professional perfeccioni el coneixement i l’ús de la               
llengua catalana per tal que adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests             
ensenyaments. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat de formació professional assoleixi el nivell de llengua catalana              
adient a l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell obtingut en l’ensenyament obligatori. 

3.2. La llengua castellana 

L’ensenyament de la llengua castellana ha de tenir garantida una presència adequada en els plans               
d’estudi de manera que tot l’alumnat, independentment de la seva llengua habitual, ha de poder               
utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final de l’educació obligatòria. 

En acabar el batxillerat, l’alumnat ha d’usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i               
escrita en llengua castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics              
i icònics adequats al tipus de missatge volgut. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat de formació professional perfeccioni el coneixement i l’ús de la               
llengua castellana per tal que adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests             
ensenyaments. 
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El centre vetllarà perquè l’alumnat de formació professional assoleixi el nivell de llengua castellana              
adient a l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell obtingut en l’ensenyament obligatori. 

3.3. Les llengües estrangeres 

El centre vetllarà perquè en acabar l’ensenyament secundari obligatori l’alumnat comprengui i            
produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua estrangera,             
fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els              
processos implicats en l’ús del llenguatge. 

L’alumnat cursarà en tots els cursos de l’ESO l’anglès, com a llengua estrangera obligatòria, i podrà                
optar per una segona llengua, el francès. 

En acabar el batxillerat l’alumnat ha de comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció,               
oralment i per escrit en el registre estàndard de com a mínim una llengua estrangera, l’anglès.                
L’alumnat podrà optar pel francès com a segona llengua estrangera. 

Els ensenyaments de formació professional hauran de proporcionar a l’alumnat la formació            
necessària per adquirir, si escau, la competència lingüística professional en la llengua o llengües              
estrangeres adients a l’àmbit de treball. 

4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Llengua del centre 

La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal en tots els actes i reunions de la comunitat                 
educativa. 

El centre assegurarà la seva participació en les activitats organitzades per les entitats locals que               
tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

Documents de centre 

Els documents de centre amb els continguts referents de la llengua catalana, s’han de revisar i                
actualitzar periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i també la resta de la comunitat                
educativa, encara que sigui en una versió reduïda. 

En tots els documents de centre es tindran en comptes els criteris d’utilització d’un llenguatge no                
sexista.  

Comunicació externa 

El centre emprarà el català en les seves comunicacions internes (actes, comunicats, informes, etc.),              
en les relacions amb corporacions públiques de Catalunya i amb les empreses que contracti.  

També utilitzarà el català en les comunicacions i notificacions adreçades a persones físiques o              
jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a               
rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format bilingüe               
català/castellà. 

Llengua de relació amb les famílies 
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Els professionals del centre es relacionaran habitualment en català amb les famílies de tot              
l’alumnat.  
Donades les característiques sociolingüístiques de l’entorn de l’institut, el centre vetllarà de manera             
especial per l’ús de la llengua catalana amb les famílies de l’alumnat, ja que és una oportunitat per                  
a la integració de les famílies i per a la normalització i extensió de l’ús de la llengua catalana. 

Activitats extraescolars 

El centre educatiu haurà de preveure de manera efectiva que en l’organització i la realització de les                 
activitats extraescolars se segueixen els mateixos criteris que s’han establert en el projecte             
lingüístic. Per això, els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran en català a l’alumnat. 

Llengua i entorn 

El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la zona sud de Sabadell, difonent les activitats que                  
es promouen per tal de garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la                  
llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 

Plurilingüisme al centre educatiu 

El centre ha de tenir en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la, tant per afavorir                 
l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

El centre ha d’impulsar estratègies, projectes i programes plurilingües d’acord amb la competència             
lingüística del professorat. 

Alumnat nouvingut. L’aula d’acollida 

Per atendre a l’alumnat nouvingut el centre té previstes les mesures específiques destinades a              
assegurar-los un bon acolliment, entre les quals hi ha l’aula d’acollida. L’adaptació del currículum a               
les necessitats immediates d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut i de l’alumnat de procedència            
estrangera en general pot requerir, quan escaigui, l’elaboració i aplicació d’un pla individualitzat. 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català, tant per part del professorat com per part               
del PAS, per fer-ne possible la seva integració. 

Intercanvis i mobilitat 

El centre participa en programes internacionals d’intercanvi i mobilitat d’alumnes. Aquests creen            
dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de             
comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones pràctiques, a facilitar la                
interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural              
d’altres indrets. 

Suports lingüístics complementaris 

El centre vetllarà per l’aprofitament dels suports lingüístics complementaris que ens ofereix            
l’Ajuntament de Sabadell amb la figura de l’auxiliar de conversa en anglès i per l’acollida adequada                
d’aquests professionals, perquè es coordinin amb la resta del claustre i per la coherència de les                
seves activitats en relació amb el projecte lingüístic del centre. 
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