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 1. Marc normatiu

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya  

Tot  el  títol  segon de la  Llei,  que inclou els  articles del  9  a 18,  està  dedicat  al  règim

lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. Els articles següents fan referència explícita

a aspectes relacionats amb el projecte lingüístic de centre i l’ús de les llengües. 

Article  10.1:  «Els  currículums  han  de  garantir  el  ple  domini  de  les  llengües  oficials

catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori». 

Article  10.2:  «Els  centres  han  de  proporcionar  als  alumnes  nouvinguts  una  acollida

personalitzada [...] que els permeti iniciar l’aprenentatge en català». 

Article 11.1: «El català [...] és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i

d’aprenentatge».

Article  11.3:  «Els  alumnes  no  poden  ésser  separats  en  centres  ni  en  grups  classe

diferents per raó de llur llengua habitual». 

Article  12.2:  «El  projecte  lingüístic  ha  de  determinar  [...]  quina  llengua  estrangera

s’imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona». 

Article 14.1: «Els centres públics i  els centres privats sostinguts amb fons públics han

d’elaborar,  com  a  part  del  projecte  educatiu,  un  projecte  lingüístic  que  emmarqui  el

tractament de les llengües al centre».

Article 16.2: «L’administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català

tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions

públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que

en depenen. El català ha d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació dels

serveis contractats pel Departament». 
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Article 16.4: «Els centres han d’expedir  la documentació acadèmica en català.  [...]  La

documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’administració de l’Estat o

en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en

català i en castellà». 

Article  16.5:  «Les  llengües  no  oficials  es  poden  emprar  en  les  comunicacions  per  a

l’acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats

del text original en català, que serà sempre la versió preferent». 

Article 18.1: «El català ha d’ésser normalment el vehicle d’expressió en les activitats de

projecció externa». 

• Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 

Article 5.e, com a contingut del projecte educatiu de centre: «El projecte lingüístic, que

s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el règim

lingüístic del sistema educatiu». 

• Decret 155/2010, del 2 de novembre, de direcció de centres educatius 

Article 6.d, com a funció del director: «Garantir que el català sigui la llengua vehicular de

l’educació,  administrativa  i  de  comunicació  utilitzada  normalment  en  les  activitats  del

centre [...]  tal  i  com es concretin  en el  projecte lingüístic  que forma part  del  projecte

educatiu del centre». 
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 2. Anàlisi del context

Es considera que la població de Sant Hilari Sacalm ha experimentat tres grans onades

migratòries:  la  primera,  procedent  fonamentalment  del  sud  de  l’Estat  espanyol,  a  la

segona meitat del segle XX; la segona, d’origen portuguès, a finals del segle XX, i  la

tercera, d’origen majoritàriament marroquí, a principis del segle XXI. 

Durant  el  primer  trimestre  del  curs  2018/2019  es  va  realitzar  una  enquesta  d’usos

lingüístics entre l’alumnat i el professorat del centre, amb la intenció de determinar el grau

d’impacte que els diversos fluxos migratoris han tingut sobre l’ús de les llengües en la

comunitat educativa i establir quin és el punt de partida en el nostre centre. 

Enquesta a l’alumnat: 

País d’origen (%)

Catalunya
/ Espanya

Marroc Portugal Altres (*)

Pare 83,4 11,3 1,9 3,4

Mare 80,8 11,3 1,9 6,0

Alumnat 91,7 5,6 0,0 2,7

(*) Ucraïna, Romania, Itàlia, l'Argentina, Bolívia, Colòmbia i Rússia

En aquesta taula observem com l’alumnat d’origen estranger  pertany,  en gran part,  a

població de segona generació, amb progenitors de fora de l’Estat, però els fills dels quals

ja són població catalana. La majoria d’alumnat d’origen estranger prové del Marroc. 
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Llengües d’ús habitual

Català Castellà Àrab Portuguès Anglès Altres (*)

Entorn 
familiar

82,2 24,2 7,5 1,8 2,4 3,2

Entorn 
acadèmic

99,4 10,2

Amb 
amics a 
l’aula

96,2 17,2 0,6 1,8

Amb 
amics al 
pati

96,2 10,2 1,8 1,8

Amics 
entorn no 
educatiu

94,3 25,5 3,2 3,1

Xarxes 
socials

78,3 47,1 1,8 8,8

Música 37,5 71,3 2,6 78,3 10,2

Escriptura 96,8 35,7 1,3 9,6 1,3

(*) Amazic, romanès, ucraïnès, francès, coreà, italià

El català és la llengua més utilitzada en tots els àmbits, excepte en la música. Observem

com el castellà té una presència al voltant del 25% tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit

privat amb les amistats. Crida l’atenció que la llengua portuguesa estigui pràcticament

desapareguda  fora  de  l’entorn  familiar i que  la  llengua  anglesa  no  arribi  al  10%  en

l’expressió escrita ni en l’ús de les xarxes socials. 

Enquesta al professorat:

Llengües d’ús preferent (%)

Català Castellà Anglès Francès

Àmbit domèstic 92,6 11,1

Aula 81,5 7,4 7,4 3,7

L'ús de l’anglès  a l’aula es troba en el mateix nivell que el castellà. 
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Nivell acreditat de llengües estrangeres

Cap A1 A2 B1 B2 C

Anglès 37,0 3,7 3,7 29,6 14,8 11,1

Francès 55,5 7,4 3,7 7,4 7,4 18,5

Altres nivells acreditats són els següents: alemany B2, el 6,3%; italià B1, el 6,3%.

Un 25,9% del  professorat  té  un  nivell  B2 o  superior  en  llengua anglesa i  en  llengua

francesa. Es tracta de docents que podrien utilitzar aquestes llengües com a vehiculars en

matèries no lingüístiques. 

Ús de llengües estrangeres en matèries no lingüístiques (%)

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Batxillerat

eTwinning 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0

Vocabulari 33,3 25,9 33,3 29,6 22,2

Vídeos 33,3 37,0 40,7 33,3 44,4

Textos 25,9 25,9 33,3 22,2 25,9

Exposicions 11,1 7,4 11,1 7,4 7,4

Classes 0,0 7,4 7,4 3,7 3,7

Cap 29,6 29,6 18,5 37,0 37,0

Participació en projectes transversals de llengües (%)

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Batxillerat

3,7 11,1 14,8 7,4 0,0

L’ús de llengües estrangeres en matèries no lingüístiques s’ha començat a potenciar en el

curs  2018-2019.  A  partir  d’aquest  curs  caldrà  analitzar-ne  l’evolució  i  els  resultats

obtinguts. 

Les reunions d’equips docents i de departaments han de vetllar per fer un seguiment de

les estratègies utilitzades. 

El projectes transversals de llengües comencen a tenir una presència rellevant a ESO,

però no es fan servir a batxillerat com a eina de treball. 
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Resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO: mitjana dels cursos de 

2015 a 2018. 

Percentatge d’alumnat amb nivell alt

Català Castellà Anglès

Comprensió lectora 28,4 29,9 40,2

Expressió escrita 28,0 19,7 29,7

Percentatge d’alumnat amb nivell baix (no assoleixen)

Català Castellà Anglès (*)

Comprensió lectora 2,2 6,2 7,8

Expressió escrita 3,6 5,6 27,1

(*) Percentatge d’alumnes que fan la prova: 68,2 el 2018. 

Els  resultats  en llengua castellana són clarament  inferiors  als  de llengua catalana en

expressió escrita. Els percentatges de no assolits en castellà superen clarament els de

català. Per tant, convindria treballar més l'expressió escrita en llengua castellana.

Els resultats en llengua anglesa són els més dispars ja que es donen els millors resultats

en la  franja alta  i  els  pitjors  en la  franja baixa.  Convindria,  doncs,  millorar  l'expressió

escrita en llengua anglesa. 
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 3. Oferta de llengües estrangeres

a) La llengua anglesa és la primera llengua estrangera d’oferta en el centre. 

b) En l’ensenyament de la llengua estrangera, la llengua vehicular i  d’aprenentatge

serà la mateixa llengua objecte d’estudi. Normalment s’utilitzarà el català com a

llengua de referència. 

c) Es facilitarà l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. 

ESO

d) Es garantirà una presència adequada de l’ensenyament de la llengua estrangera

en els plans d’estudi, en tots els grups i nivells, inclosos els grups de diversitat. 

e) Es vetllarà perquè, en acabar l’ESO, l’alumnat comprengui i produeixi missatges

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua estrangera. 

f) Es vetllarà perquè l’alumnat en aquesta etapa consolidi el domini oral i escrit de la

llengua estrangera i n’adquireixi la competència suficient en el seu ús. 

g) S’oferirà el francès com a segona llengua estrangera, en tots els cursos de l’etapa. 

Batxillerat

h) En  acabar  el  batxillerat,  l’alumnat  ha  de  poder  expressar-se  amb  fluïdesa  en

llengua estrangera en els àmbits social,  acadèmic i  professional.  Ha de produir

textos de complexitat alta de forma clara i coherent i ha d’entendre sense gaires

dificultats les idees principals i secundàries de qualsevol text escrit i de qualsevol

situació oral. 

i) El  centre  vetllarà  perquè  l’alumnat  tingui  un  coneixement  bàsic  de  les

característiques  culturals,  històriques,  socials  i  lingüístiques  que  identifiquen  la

llengua estrangera i la seva literatura. 
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 4. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües

Criteris generals: 

a) El  llenguatge  és  l’instrument  del  coneixement,  de  l’aprenentatge  i  de  la

comunicació. És l’eina de desenvolupament i transmissió del pensament. 

b) El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà normalment com a llengua de

comunicació, oral i escrita, i d’aprenentatge. 

c) S’ha  de  tenir  present  la  importància  del  llenguatge  tant  en  la  transmissió  del

coneixement com en l’expressió de vivències, sentiments i en l’adquisició de valors

estètics. 

d) La llengua en els diferents àmbits ha d’evitar discriminar per raons de sexe, raça,

ideologia  i  condició.  En  aquest  sentit,  s’haurà  de  procurar  la  utilització  d’un

llenguatge no sexista en les comunicacions internes i externes del centre. 

e) S’implicarà l’alumnat en el  respecte per la diversitat  lingüística i  en la presa de

consciència de la riquesa que representa aquesta pluralitat. 

Objectius generals del sistema educatiu de Catalunya: 

a) Garantir,  en  acabar  l’educació  obligatòria,  el  domini  equivalent  de  les  llengües

oficials (B2 al final d’ESO i C1 al final de batxillerat).

b) Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1

al final d’ESO i B2 al final de batxillerat en la primera llengua estrangera). 

c) Reconèixer  i  fer  presents  a  les  aules  i  als  centres  les  llengües  familiars  dels

alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

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

e) Reforçar  el  paper  de  la  llengua  catalana  com a  llengua  vehicular  del  sistema

educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

f) Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a

l’aula ordinària. 
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Objectius propis del centre: 

a) Assolir uns nivells d’expressió escrita similars en les dues llengües oficials. 

b) Millorar l’acolliment de l’alumnat nouvingut. 

c) Potenciar la consciència i  l’autoestima cultural  i  lingüística de l’alumnat d’origen

estranger.

d) Potenciar la participació en concursos de llengües. 

e) Potenciar l’ús del portal eTwinning com a mitjà de trobada d’alumnat de diferents

arrels culturals i lingüístiques. 

f) Potenciar intercanvis lingüístics de diferents tipus amb centres educatius d’arreu

d’Europa. 

g) Mantenir la llengua anglesa dins del currículum dels grups de diversitat a tots els

nivells. 

h) Ampliar  l’oferta  de  segona  llengua  estrangera  a  tota  l’etapa  d’ensenyament

obligatori. 

i) Garantir  que  la  totalitat  de  l’alumnat  de  4t  d’ESO realitza  totes  les  proves  de

competències bàsiques.
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 5. Criteris metodològics i organitzatius en relació amb l’aprenentatge de les 
llengües

a) A primer curs d’ESO es treballaran les llengües catalana i castellana de manera

conjunta, a ser possible amb el mateix docent. 

b) Es potenciarà la realització de projectes transversals basats en l’aplicació de les

llengües als diferents nivells d’ESO. 

c) Es garantiran hores d’atenció lingüística individualitzada per a l’alumnat nouvingut. 

d) Es potenciarà la presència i la posada en valor de les llengües pròpies de l’alumnat

d’origen estranger. 

e) Es redactarà i es desenvoluparà un pla lector del centre. 

f) Es potenciarà la participació en el concurs de lectura en veu alta i en certàmens

literaris.  

g) Es potenciarà l’espai de lectura del centre. 

h) Els equips docents desenvoluparan de manera conjunta estratègies per al treball

de la llengua escrita i de l’expressió oral en les dues llengües oficials. 

i) Els equips docents desenvoluparan de manera conjunta estratègies per al treball

transversal de les llengües. 

j) Es  potenciarà  l’oferta  d’hores  lectives  de  matèries  no  lingüístiques  en  llengua

estrangera. 

k) Es garantirà la presència de la llengua anglesa en tots els grups de diversitat del

centre. Per als alumnes amb Pla Individualitzat no es contemplarà com a opció la

supressió de la llengua estrangera en el currículum. 

l) Es potenciarà l’ús del portal eTwinning com a mecanisme de trobada i coneixement

amb alumnat de diferents arrels i cultures. 

m) Es potenciarà la realització d’un intercanvi lingüístic.

n) La millora de resultats de competències bàsiques i de proves d’accés en llengua

estrangera  serà  considerada  com a objectiu  de  centre  transversal  en  totes  les

matèries,  i  haurà de ser  treballada com a tal  pels  departaments  didàctics i  els

equips docents. 
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El treball de recerca de batxillerat i el projecte de recerca de 4t 

o) En els  treballs  i  projectes  de recerca  l’alumnat  utilitzarà  normalment  la  llengua

catalana.  S’haurà  de  contemplar  l’excepcionalitat  d’aquesta  norma  si  se’n  pot

derivar un perjudici greu dels drets individuals de l’alumnat. 

p) Els  treballs  que  atenyin  la  recerca  en  l’univers  de  la  llengua  i  la  literatura

castellanes es faran en castellà. 

q) Els treballs que tinguin com a objectiu la llengua i la literatura anglesa o francesa es

podran presentar en anglès o francès. 

r) Si un alumne manifesta que vol escriure i exposar el treball o el projecte de recerca

en  una  llengua  que  no  és  la  catalana,  farà  una  sol·licitud  al  coordinador  de

batxillerat o de segon cicle d’ESO, mitjançant una instància genèrica. En tot cas,

les actituds personals,  positives o negatives,  cap a una llengua o una altra  no

poden justificar l’excepció a una norma. 

s) Les sol·licituds per redactar i exposar un treball o un projecte de recerca en una

llengua diferent a la catalana seran avaluades i resoltes per una comissió formada

pel director del centre, el coordinador de cicle corresponent i la coordinadora LIC. 

t) Tant si la sol·licitud és acceptada com si és denegada, es notificarà la resolució a

l’alumne. Si l’alumne no està d’acord amb la resolució adoptada podrà presentar

recurs en el termini màxim de cinc dies davant la direcció del centre, que trametrà

un informe i el recurs corresponent a la Inspecció d’Ensenyament perquè decideixi

al més aviat possible. 
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 6. Recursos i accions complementaris

 6.1. Els recursos complementaris

a) Espai de lectura del centre 

b) Coordinació de pla lector del centre

c) Suport individualitzat per a alumnat nouvingut 

d) Reunions de coordinació d’equips docents 

e) Comissió de coordinació entre direcció i la coordinadora LIC. 

 6.2. Les accions complementàries

a) Concurs de lectura en veu alta organitzat internament al centre 

b) Portal eTwinning  

c) Difusió de projectes transversals d’aplicació de les llengües 

d) Difusió d’activitats i bones pràctiques en la pàgina web del centre
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 7. Comunicació interna i relació amb l’entorn

a) La retolació de les dependències del centre escolar es fa en català. Es potenciarà

la presència de l’anglès en la retolació de dependències. 

b) Es redactaran en català tots  els documents de gestió administrativa del  centre:

actes, llibres de registre, informes d’avaluacions, correspondència, instruments de

gestió del centre i memòria anual. 

c) Les reunions dels òrgans col·legiats es faran en català. 

d) La  comunicació  del  professorat  amb  l’alumnat  es  fa  en  català,  excepte  en

l’aprenentatge d’altres llengües. Les reunions amb les famílies es fan en català. 

e) Quan la comunicació amb famílies no sigui possible en català,  es farà servir la

llengua castellana o alguna llengua estrangera. Quan, tot i així, la comunicació no

sigui possible, es demanarà ajuda a un alumne del centre perquè faci el paper de

traductor. 

f) Es col·laborarà amb la comunitat musulmana de Sant Hilari Sacalm per potenciar la

presència de traductors quan sigui necessari. 

g) La comunicació de l’alumnat amb el professorat és en català de manera majoritària,

així com amb el personal no docent. 

h) La comunicació del  personal  no docent amb el  professorat i  l’alumnat es fa en

català. 

 8. La formació i l’acreditació lingüística del professorat

a) Es potenciarà la participació del professorat en el portal eTwinning. 

b) Es realitzarà una formació en centre sobre el treball transversal per projectes. 

c) Es realitzarà una formació en centre sobre l’ús de llengües estrangeres en matèries

no lingüístiques. 
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 9. Disposicions finals

El projecte lingüístic de centre podrà ser modificat, totalment o parcial, a proposta de la

direcció  del  centre  i  per  aprovació  del  Consell  Escolar,  prèvia  supervisió  de  la

coordinadora LIC. 

La redacció definitiva d’aquest document ha estat aprovada pel Consell Escolar a Sant

Hilari Sacalm, en data 29 de gener de 2019.
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