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0. Introducció 
 
0.1. Definició del PLC  
 
El model lingüístic català planteja l’educació plurilingüe com alguna cosa més que 
ensenyar i aprendre diferents llengües. És un model que implica que totes les 
llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la competència 
comunicativa de cada alumne, de manera que les pugui utilitzar per adquirir nou 
coneixement i per assolir una comunicació efectiva amb diverses llengües i en 
diferents circumstàncies i situacions. 
L’objectiu bàsic d’aquest Projecte lingüístic és que tota la comunitat educativa del 
nostre centre s’expressi amb correcció en català. En el cas concret dels alumnes, 
l’estructura pedagògica haurà de possibilitar l’aprenentatge progressiu d’aquesta 
llengua, així com la castellana i l’anglesa, fins que siguin competents en els seus usos 
orals i escrits.  
 
0.2.  Marc Normatiu del PLC 
 
La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge 
com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la 
potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell 
d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de 
l’Estatut. 
 
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de mesures i suports 
destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament 
personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa 
educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
 
0.3.Principis a tenir en compte en l’elaboració del PLC 
 
El PLC s’ha d’elaborar amb la màxima participació de tots els sectors del centre 
educatiu, tenint en compte el grau d’implicació que tenen en les temàtiques 
educatives. S’ha de tenir en compte que el sector més participatiu i influent a l’hora 
d’elaborar el PLC és el professorat. 
 
L’elaboració del PLC  ha de partir de tots aquells projectes, plans i experiències que ja 
estiguin elaborats o en funcionament intentant la seva consolidació i planificant noves 
activitats que enriqueixin el PLC. 
 
La direcció del centre ha d’ésser la impulsora del PLC i ha de potenciar la participació 
específica  dels diferents sectors. 
 
A més a més, s’han de tenir en compte els següents aspectes: 
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1.  EL PLC forma part del PEC.  
2. El PLC ha de recollir el tractament de totes les llengües que s’utilitzen en les 
activitats del centre, incloses les que no són docents. Ha de quedar clar que, en totes 
les activitats, excepte en les assignatures de llengua i literatura espanyola i llengües 
estrangeres, la llengua vehicular ha de ser la llengua catalana. Així mateix, ho ha de 
ser en la resta d’àmbits. 
 
3. Ha de recollir les estratègies i recursos que utilitza el centre per als alumnes 
nouvinguts (aula d’acollida, desdoblaments, reforços…). 
 
4. Ha de recollir les estratègies i recursos del centre per atendre els alumnes amb 
NEE, en l’aprenentatge de llengües. 
 
5. Hem de reflexionar sobre quin paper hi juguen les llengües d’origen dels nostres 
alumnes tenint en compte que estem en una societat plurilingüe i intercultural. 
 
 

1. Context sociolingüístic 
 
1.1. Alumnat i entorn 
 
ESO 
 
L’INS Serrallarga és un dels tres instituts de secundària públics de Blanes, ubicat als 
afores, es troba envoltat de dues escoles concertades de primària i secundària, amb 
les que competeix per l’alumnat de secundària,  i amb un CEIP, el Carles Faust, que té 
una matriculació escassa, deguda en bona part, a la poca població de la zona, i de la 
qual es nodreix directament .Tant per les característiques de la població en general 
(zona turística i pesquera, amb un elevat grau d’immigració),  com per  les 
característiques dels barris de la zona corresponent  a l’INS,  l’alumnat que ens arriba 
és molt divers en tots els aspectes: socials, econòmics i culturals.  
 
Comptem amb un grau d’immigració al voltant d’un 13%, format per sud-americans, 
magrebins, gambians i immigrants de l’Est ( russos i romanesos). El fet de no cobrir, 
inicialment, l’oferta educativa de la majoria dels nivells de l’ESO, provoca que es 
produeixi una situació de “matrícula viva”, recepció durant tot l’any d’alumnat,  
relativament alta i, en algun cas ens trobem amb l’arribada d’alumnat repetidors de les 
escoles concertades.  
 
En relació a la utilització de la llengua catalana, en l’anàlisi que hem realitzat en els 
diferents nivells de l’ESO,  trobem que en tots els cursos hi ha un predomini de la 
llengua castellana a nivell familiar, de relació amb els amics i en la utilització de la 
televisió.  
 
Tot i això, davant la pregunta en quin idioma s’adrecen al professor, hi ha un 
percentatge molt alt que contesta en l’idioma que parla el professor, això vol dir que 
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utilitzen  el català en les relacions formals, exceptuant, un percentatge petit que només 
parla en castellà, tot i ser nascuts aquí i escolaritzats sempre en català. 
 
 
BATXILLERAT 
 
En aquest nivell, s’incorporen bona part dels nostres alumnes i per tant les 
característiques són de continuïtat quant a l’ús de la llengua catalana i castellana, però 
també rebem molts alumnes de les escoles concertades de Blanes, en un percentatge 
molt variat. La procedència i recepció d’alumnes no és gens homogènia i varia cada 
any. 
 
A batxillerat el nombre d’immigrants és molt baix. La majoria dels alumnes són 
catalanoparlants o fan servir aquesta llengua en quasi totes les relacions, tot i que 
encara hi ha una tendència a canviar al castellà en situacions de relació informal. 
 
CICLES FORMATIUS 
 
Tots els grups, tant de cicle mitjà com de grau superior, són grups amb una matrícula 
molt elevada. En molts casos la demanda supera amb escreix l’oferta i molts alumnes 
no poden matricular-se. 
  
L’ús de la llengua catalana en aquest nivell és molt variat. Els alumnes parlen en 
català, tot i que en les seves relacions informals usen el castellà, depenent  sempre de 
l’interlocutor. 
 
PFI  
 
Aquest ensenyament es tracta d’un Programa de Garantia Social, amb  dos 
programes: manteniment i pintura. Recull alumnes que no han superat l’ESO i són 
majors de 16 anys. En aquest cas, el percentatge d’immigrants està al voltant del 25% 
i per tant, es tracta de nois i noies que han arribat molt tard a Catalunya. 
 
 

2. Llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 
2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  
 
El català és utilitzat en la gran majoria de les activitats d’ensenyament i aprenentatge 
del nostre centre.  
 
Des de l’institut es vetlla per tal que el català tingui més rellevància en les situacions 
informals.  
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2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
• Llengua oral 
 
La llengua catalana com a forma natural de comunicació  s’empra d’una manera 
natural des dels primers dies d’arribada dels alumnes d’ESO fins que aquests arriben a 
l’últim curs de les modalitats escollides. Cas a part és dels alumnes nouvinguts als 
quals se’ls facilita un aprenentatge més específic des de l’Aula d’Acollida, en un primer 
moment, i amb una cura més detallada al llarg de la seva incorporació a les classes 
ordinàries. 
Dins del procés curricular, la llengua oral abasta tots els camps de la comunicació: les 
propostes específiques de cada curs, el desenvolupament de treballs expositius, les 
respostes en veu alta, lectures obligatòries, quan s’escau, i lectures puntuals 
d’activitats concretes. 
 
• Llengua escrita 
 
Es parteix dels coneixements dels alumnes que arriben de l’educació Primària. 
Aquests coneixements són molt desiguals i això genera alguna dificultat que s’intenta 
pal·liar amb programacions adaptades. L’objectiu general és que tothom arribi a tenir 
un nivell de comunicació escrita correcta i que s’adeqüi a cada una de les seves 
necessitats. Per arribar-hi es treballen totes les normes lingüístiques seguint criteris 
progressius, que van des de 1r d’ESO fins als últims cursos de cada especialitat. 
També, es va ampliant el lèxic i es va dotant l’alumne de les eines que li permetin una 
comunicació escrita en qualsevol àmbit rica i exempta d’incorreccions i, a més, es 
treballa tota la tipologia textual a partir de la teoria i dels models proposats.  
 
• Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament, és 
compartit per la majoria del professorat. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com 
a suport per analitzar, reflexionar i millorar qualsevol de les quatre habilitats. Es 
planifiquen a tots els nivells activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua 
escrita és inherent: lectura expressiva, teatre... 
 
• La llengua en les diferents àrees 
 
L’aprenentatge del català no s’ha de considerar responsabilitat exclusiva del 
professorat del Departament de llengua catalana; sinó que tots els docents ha de 
contribuir al bon ús de la llengua, tant oral com escrita. Per a l’alumnat nouvingut 
només es té en compte l’aula d’acollida per fer aquest aprenentatge.  
 
• Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 
Les programacions es revisen i es consensuen a nivell de Departament.  
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• Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
 
El centre té elaborat un protocol d’acollida que es pot veure en el següent enllaç: 
http://www.xtec.cat/iesserrallarga 
 
 
- Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 
Els alumnes aprenen el català a l’aula ordinària i a l’aula d’acollida. Pel que fa al 
castellà, només l’aprenen a l’aula ordinària.  
 
- Alumnat sud-americà de parla hispana 
 
A l’aula d’acollida es té en compte, pel que fa a l’organització del currículum 
personalitzat, la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el 
que en desconeix només una, ja que s’elabora un PI adaptat per cada alumne. A més 
a més, els alumnes sud-americans estan menys hores a l’aula d’acollida perquè 
comunicativament no tenen tantes necessitats com els altres.  
 
Fora de l’aula d’acollida, s’intenta que quan l’alumne es troba amb dificultats a l’hora 
de comunicar-se,  no es resolguin amb el recurs d’utilitzar la llengua castellana. 
 
• Atenció a la diversitat 
 
El centre, amb assessorament dels serveis educatius i amb les instruccions d’inici de 
curs ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 
diversitat de l’alumnat, d’acord amb les orientacions del Departament d’Educació.  
 
• Projecte Rossinyol 
 
Una xarxa innovadora i integrada de relacions; pràctiques i dinàmiques entre 
estudiants de la universitat de Girona i alumnes d’ESO del nostre centre, amb l’objectiu 
d’aportar un suplement als esforços de les entitats i administracions que treballaven 
per l’atenció a la ciutadania nouvinguda i la cohesió social. 
 
• Avaluació del coneixement de la llengua 
 
S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament aprenentatge que , en 
part, ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. Existeixen 
indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar 
l’aplicació dels criteris d’avaluació al llarg dels cursos que a més són elements de 
reflexió per prendre decisions en relació amb l’organització del currículum i els 
enfocaments metodològics. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió 
comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per 
tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació final.  
 
• Materials didàctics 
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Els materials didàctics es consensuen a través  del Departament de Llengua catalana.  
 
2.3. El català llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
• Informació multimèdia 
 
La incorporació de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari 
i dels suports digitals en general que produeix el centre pot considerar-se pràcticament 
assolida. 
 
 
• Usos lingüístics 
 
La llengua vehicular del centre és el català.  
 
 
 
• Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 
Es pretén que el bagatge lingüístic de l’alumnat sempre sigui respectat i valorat com 
un element enriquidor per a la comunitat educativa. 
 
• Català i llengües d’origen 
 
El centre educatiu vetllarà perquè es tinguin en compte les llengües familiars de 
l’alumnat.  
 

3. La llengua castellana 
 
3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 
• Introducció de la llengua castellana 
 
Tot i que la majoria de l’alumnat coneix la llengua castellana per la seva procedència 
familiar o per ser molt present en l’entorn, el nivell de coneixement de la llengua escrita 
és força pobre en determinats registres. 
A l’hora de planificar l’ensenyament de la llengua es té en compte la realitat 
sociolingüística de l’alumnat. L’objectiu final és que l’alumnat aconsegueixi adquirir una 
competència comunicativa (oral i escrita) idònia per desenvolupar-se socialment en 
diferents àmbits. 
 
• Llengua oral 
 
Habitualment, es treballa la llengua oral a tots els cicles, en les diverses modalitats 
textuals (exposicions, conferències, recitacions, debats, entrevistes...).  
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També s’estudien les diferents modalitats geogràfiques (castellà septentrional, 
meridional i continental) i s’aprofundeix en l’anàlisi de textos orals de registres 
diversos. 
 
• Llengua escrita 
 
Se segueix l’enfocament comunicatiu que estableix el currículum. Hi ha un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que 
es proposen tenen com a finalitat formar lectors competents que saben posar per 
escrit opinions i explicacions sobre temes diversos.  
S’estableixen mecanismes de revisió de les activitats per millorar les dues habilitats: la 
lectura i l’escriptura. La seqüenciació de les activitats es fa en funció del procés 
d’ensenyament-aprenentatge dels grups i, en la mesura que és possible, es fa 
coordinadament amb el professorat de català. 
 
 
• Activitats d’ús 
 
Sempre que és possible, s’utilitzen els recursos TIC i audiovisuals com a mitjà d’accés 
a materials diversos, per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge, per la 
vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies per al 
tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tasques 
d’aprenentatge.  
El portal d’accés als espais virtuals de consulta i participació del departament és:  
http://www.materialesdelengua.org 
 
• Alumnat nouvingut 
 
Els alumnes nouvinguts sense alfabetitzar en català, ni en castellà, reben una atenció 
especial en català a l’Aula d’Acollida, però s’incorporen a l’aula de castellà, sense 
seguir un programa d’integració en aquesta llengua. Aprenen el castellà en les 
relacions socials, però amb incorreccions (fonètiques, morfosintàctiques...) que 
dificulten l’ús correcte de la llengua. 
També es dóna el cas d’alumnes procedents de països de parla hispana que, tot i 
entendre el castellà peninsular, no han estat ben alfabetitzats. En arribar, s’incorporen 
a les aules ordinàries i se’ls fa molt difícil adaptar-se al ritme de treball. 
Per tal d’atendre a l’alumnat nouvingut, s’ha creat un curs a moodle on es pengen 
activitats i materials d’ELE. A banda, cada professor prepara el material adequat al 
nivell dels alumnes que té.   
 
 
 
 
 
 
 

4. Altres llengües 
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4.1. Llengües estrangeres 
 
• Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
A 1r d’ESO continua  l’aprenentatge de la primera llengua estrangera (anglès) que ja 
va començar a primària i s’introdueix el francès de forma optativa com a segona 
llengua estrangera, a través de diferents optatives.  
 
- Desplegament del currículum: 
 
L’ensenyament de les llengües estrangeres està coordinat i s’ha dissenyat un pla de 
millora que afectarà a nivell global a l’ensenyament obligatori. Mitjançant un Pla 
Experimental de  Llengües Estrangeres, modalitat B (projectes) és pretén donar un 
impuls a l’anglès  en el nostre centre durant els cursos 2010-2013.   
El projecte involucra l'alumnat en la comprensió, en la producció i en la interacció (oral 
i escrita) de l'idioma anglès. Es treballaran, per tant , les següents competències: 

o La competència comunicativa  
o La competència audiovisual  
o La competència d'aprendre a aprendre 
o La competència plurilingüe i multicultural  
o La competència social i ciutadana 

 
Per una altra banda, el projecte involucra el professorat perquè l’impulsa a disposar de 
les seves hores de classe de manera diferent i integradora. D’aquesta manera es vol 
donar un enfocament educatiu diferent de l’ensenyament de la llengua  i treballar d’una 
manera transversal i interactiva. 
 
- Metodologia 
 
Es pretén desenvolupar un nou projecte per potenciar: 
 

- La utilització de la llengua de manera integrada. 
- La utilització de la llengua d'una manera funcional. 
- La utilització de la llengua d'una manera cooperativa. 
 

El projecte es contempla com una unitat integral on la llengua s'utilitzarà per dur a 
terme un producte final, on integrar un aprenentatge basat en l'experiència. Serà un 
treball  realitzat en cooperació , el qual facilitarà l'atenció a la diversitat i fomentarà la 
creativitat de l'alumnat i l'aprenentatge personal i de grup. Sempre partint de marcs 
reals, oralment actius i cooperatius. Tanmateix permetrà explorar coneixements previs, 
afrontar noves idees, i ampliar coneixements. 
 
El professorat dinamitzarà els grups de treball i coordinarà les diferents actuacions a 
realitzar a cada sessió. Els alumnes aprendran a prendre decisions i a organitzar-se de 
manera autònoma. També seran conscients dels seus propis recursos i aprendran a 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Serrallarga  Projecte lingüístic de centre 
 

 

 

Versió  Definitiva Aquest document pot quedar 

obsolet una vegada imprès 

 

Elaborat Irene Carreró  

Data 5/11/2020  

Arxiu CLIC                               Página 12 de 23 

 

 

 

desenvolupar estratègies de comunicació on l'anglès és un instrument vehicular que 
els ajudarà a complir amb èxit els seus objectius de treball. 
 
- Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
Periòdicament es revisen i es consensuen els llibres de text i els materials didàctics 
que es faran servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat.   
Actualment s’utilitza un material diferent per a aquells alumnes de molt baix nivell i un 
altre per aquells que demostren un nivell mínim competencial.  
 
- Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
  
Els llibres de text també s’utilitzen a través d’una plataforma digital que ens permet fer 
interaccions, correccions, àudios i vídeos a l’aula. 
Es fa us dels ordinadors de l’aula d’idiomes per a projectes orals i per a la realització 
de vídeos. 
S’utilitzen diferents aplicacions relacionades amb el món de les llengües i amb les que 
els alumnes poden interactuar en grup o individual. 
 
- Ús a l’aula 
 
Com a resultat del desenvolupament del PELE i de posteriors projectes de mobilitat 
com ara el Commenius i l’Erasmus + i el Ficsa de socials i anglès, al nostre centre, el 
Departament d’idiomes ha fet un plantejament global de com potenciar l’ús de la 
llengua estrangera. La projecció dels resultats del treball curricular a  l’aula 
d’aprenentatge es plasmarà en una sèrie de  projectes lingüístics, com ara petits 
projectes trimestrals que permetrà donar a conèixer ,d’una manera pràctica, les 
activitats que els alumnes estan realitzant. Així mateix demanarà la participació de la 
comunitat educativa. 
El Departament de llengües continua amb la intenció de demanar nous projectes 
Erasmus i està buscant possibles instituts estrangers participants en un possible nou 
intercanvi. 
Es realitzen pràctiques en empreses estrangeres des de l’any 2007. 
 
Per altra banda, es fomenta  la cooperació amb centres d’altres països i les 
interaccions formal i informals mitjançant projectes  Etwinning, que es venen realitzant 
des de fa anys, on l’anglès és la llengua vehicular. 
 
Com a resultat del projecte FICSA de socials, es realitzen 3 unitats didàctiques de 
reforç d’aquesta matèria al trimestre. 
-S’ha introduït l’ús de l’anglès al Batxillerat Artístic. Algunes unitats didàctiques es 
presenten amb activitats en anglès i son avaluades en anglès. 
- Respecte als cicles formatius i de busseig, es realitzen diversos intercanvis amb 
Malta, França i a Finlàndia. 
- Es realitza un intercanvi lingüístic d’una setmana amb un institut alemany amb 1r de 
Batxillerat. 
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- El departament prepara, orienta i presenta als nostres alumnes per els exàmens de 
l’EOI per alumnes de cicles i també per l’ESO i Batxillerat. 
- Actualment estem dins del programa EOI & FP Together que es fa a l'institut des de 
fa dos anys 2018-19 (aquest és el 3er). L'ànim d'aquest projecte és donar a conèixer 
les EOIs als alumnes d'FP i consisteix en la realització d'activitats conjuntes durant el 
curs. Aquestes activitats les prepara l'EOI i els nostres alumnes hi assisteixen de forma 
voluntària. En total són 5 hores d'activitats per cada nivell (A1-A2, B1-B2.1 i B2.2-C1). 
- També es realitza una unitat didàctica al cicle de comerç i màrqueting anomenat        
“ Customer service”. 
- El departament de llengües participa del projecte “Guia” que es realitza en tres 
idiomes, català , anglès i alemany. 
 
 
• Estratègies d’ampliació d’oferta 
 
- Aprenentatge integrat 
 
Des del Departament s’aposta per impartir de forma progressiva els continguts 
curriculars d’àrees no lingüístiques en la primera i/o segona llengua estrangera. 
 
Es planteja, utilitzar l’anglès com a llengua vehicular per fer una part de l’exposició oral 
dels crèdits de síntesi de tots els nivells d’ESO. 
Es treballa una hora més de matèria específica a on es desenvolupen treballs 
cooperatius i col·laboratius. Els temes sempre són diferents al que es treballen al llibre 
de text i volen portar a l’alumne a la reflexió i recerca de noves informacions globals.  
 
• Projectes i programes plurilingües 
 
És recomanable participar en projectes plurilingües o incentivar programes 
plurilingües, com, per exemple, els que permeten potenciar la comprensió de les 
diverses llengües romàniques o els que permeten potenciar l’autoavaluació de 
l’alumnat en temes de coneixement de les llengües. 
 
4.2.Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
El Departament de llengües estrangeres està obert a rebre propostes integradores per 
treballar la diversitat de les llengües d’origen de l’alumnat. 
 
 
4.3. Propostes de millora o demandes des del Departament de llengües 
estrangeres 
 
- Per atendre millor els diferents ritmes d’aprenentatge als grups ordinaris i potenciar 
algunes habilitats, s’han organitzats grups de ràtio reduïda i per nivells en tota l’ESO. 
- Potenciar la llengua estrangera (anglès) en les interaccions tan formals com 
informals. La projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge 
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es plasmarà en projectes lingüístics que impliquin la cooperació amb centres d’altres 
països. 
- Impartir progressivament els continguts curriculars d’àrees no lingüístiques. 
- Potenciar la incorporació d’hores dedicades a grups d’alumnes potencialment 
preparats per realitzar els exàmens de nivell de Cambridge. 
- Incorporar l’expressió oral en llengües estrangeres mitjançant un crèdit variable de 
teatre. 
- Fer la demanda d’ordinadors per poder desenvolupar treballs cooperatius i 
col·laboratius a l’aula. 
 

5. L’organització i gestió del centre 
 
5.1. Organització dels usos lingüístics 
 
• Llengua del centre 
 
El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català 
també en els rètols, els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es 
respecta aquest acord i se’n fa un seguiment. 
 
• Documents del centre 
 
El nostre centre està en el procés de revisar, completar o crear els documents de 
centre: PEC, RRI, PAC i PLC. Un sector del professorat fa el possible per trobar la 
coherència entre el contingut dels documents i la pràctica. 
 
• Ús no sexista del llenguatge 
 
El centre vetllarà per un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.  
 
• Comunicació externa 
 
El centre fa normalment la documentació en català i  es procura atendre les peticions 
en altres llengües quan les famílies ho sol·liciten.  
 
• Llengua de relació amb les famílies 
 
El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzen habitualment la llengua 
vehicular del centre per adreçar-se a les famílies, sempre que sigui possible.   
 
• Educació no formal 
 
El centre educatiu veu bé que es desenvolupin activitats dels serveis d’educació no 
formal al mateix centre (menjador, AEE, cursos de la Creu Roja, activitats esportives 
d’associacions externes, etc.), però només es limita a facilitar els  espais del centre i 
no intervé en la planificació dels continguts  i en la llengua d’ús. 
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• Llengua i l’entorn 
 
El centre participa en el Pla educatiu d’entorn de la població, en el qual s’ha acordat 
treballar els usos lingüístics favorables a la llengua catalana i se’n fa un seguiment. 
 
 
 
 
 
5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 
• Actituds lingüístiques 
 
El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i 
resolució de conflictes que es treballen habitualment a la tutoria. El centre vetllarà 
perquè el professorat els tingui en compte en les seves activitats docents. 
 
• Mediació lingüística 
 
El centre, després d’haver regulat l’ús del català en els tres àmbits ( comunitat 
educativa, activitats administratives i comunicacions amb l’entorn) ha establert  la 
mediació lingüística (mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de 
l’alumnat nouvingut i també en aquelles situacions que es requereixi un traductor) a 
través dels serveis que ofereix  el PEE. 
 
5.3. Alumnat nouvingut 
 
Es vetllarà perquè la llengua vehicular amb l’alumnat nouvingut sigui el català. Es 
garanteix una atenció individualitzada intensiva (aula d’acollida) per aprendre aquesta 
llengua, i es fa amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. 
S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un seguiment acurat. 
 
5.4. Organització dels recursos humans 
 
• Pla de formació de centre 
 
El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els 
objectius estratègics i de millora de centre. El centre disposa d’una eina ( enquesta per 
Departaments) que facilita la identificació de les necessitats de formació. Té en 
perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol incorporar 
noves metodologies i nous mètodes de treball. 
 
5.5. Pla d’acció tutorial 
 
• Estratègies d’aprenentatge al primer cicle d’ESO 
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El departament d’orientació i el de llengües han reflexionat sobre els hàbits d’estudi de 
l’alumnat. És per això que han proposat treballar un petit dossier en les tutories. 
Aquest dossier dona unes pautes concretes als alumnes per tal que puguin aprendre 
apunts correctament, escriure un text i fer una exposició oral seguint uns passos 
determinats. També, es donen consells per treballar les tècniques d’estudi. A més a 
més, estableixen unes normes de presentació de treballs. 
  
 
 
5.6. Biblioteca escolar 
 
• Accés i ús de la informació 
 
El centre té una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar resposta a 
les necessitats d’informació de la seva comunitat educativa.  
 
Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés i ús a la informació, el centre 
té una planificació anual. 
 
Els alumnes poden accedir a la biblioteca de dilluns a divendres durant les hores de 
classe (si els acompanya un professor), a l’hora del pati i a l’hora del menjador (amb la 
supervisió d’un monitor/a). 
 
• Pla de lectura 
 
En la planificació de les matèries optatives dels departaments lingüístics, principalment 
el de llengua castellana, es realitzen diferents activitats d’animació a la lectura. 
 
La distribució horària de les optatives de lectura durant el curs 2019-2020 ha estat la 
següent: 
 

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ 
CURS  HORES SETMANALS 
1r ESO 0 
2n ESO 0 
3r ESO 0 
4t ESO 1 

 
5.7. Projecció del centre 
 
• Pàgina web del centre 
 
La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa. S’han 
establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri clar de l’ús 
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de la llengua catalana, sense excloure l’edició de material en les altres llengües 
presents en el centre. 
 
 
• Exposicions 
 
La conveniència de dur a terme exposicions en el centre es consensuada pels equips 
docents. Normalment coincideixen en la programació d’activitats de tutoria. També es 
fan activitats-exposicions vinculades a temes específics dels diferents Departaments.   
 
 
 
5.8. Xarxes de comunitats virtuals 
 
El centre potencia les xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen tant el 
professorat com l’alumnat. 
Actualment es participa en una xarxa anomenada ETwinning. 
 
5.9. Intercanvis i mobilitat 
 
El centre coordina i lidera accions per potenciar la dimensió europea i internacional i 
promou accions d’intercanvi entre el professorat, l’alumnat i els centres dins de 
projectes europeus o internacionals que estan detallats a l’apartat 7 (Projectes 
actuals).  
 

6. Objectius 
 
1. Aconseguir que els alumnes puguin comunicar-se oralment i per escrit en català, 
castellà i anglès. 
 
2. Aconseguir que els alumnes valorin la importància de les llengües, adonant-se de la 
riquesa que suposa el seu coneixement. 
 
3. Fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 
 
4. Conscienciar a tota la comunitat educativa de la importància del plurilingüisme en la 
societat actual per tal que tothom conegui la llengua catalana, la llengua castellana i la 
llengua anglesa. 
 
5. Establir el català com la llengua més usual de l’administració i de les informacions 
dirigides a la comunitat educativa en la seva vessant interna i externa. 
 
6. Promoure l’ús del català en tots els àmbits de la comunitat educativa. 
 
7. Afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana no com una disciplina més, sinó com 
un mitjà necessari per establir la comunicació humana que ens introdueix com a 
subjectes actius de la cultura catalana. 
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8. Desenvolupar accions pel coneixement de les llengües (voluntaris per la llengua, 
conveni escola oficial d’idiomes,...). 
 
9. Impulsar la participació en projectes pel coneixement de les llengües estrangeres: 
anglesa, francesa i alemanya (PAP: Comenius, Leonardo, Erasmus, intercanvis,...). 
 
10. Descriure, revisar i considerar la consolidació dels projectes actuals que es 
porten a terme en el centre ( Pla de lectura, Aula d’acollida...). 
 
11. Conscienciar i implicar a tot el professorat en l’ús adequat de les llengües.  
 

7. Projectes  
 
 
 
 
 
 
 
COMENIUS 

2000-2004 
Sócrates, Comenius 1.1 
Los jóvenes en Europa 
Conveni financer: 01-ESP01-SO2C1-00030-1 

2005 
Sócrates, Comenius 1.1. 
Bienestar en la escuela (aspecto físico, mental y social). 
06-ESP01-S2C03-00049-3. 

2008 
TYPE Teaching Young People in Europe, their interest, our 
methodologies 
08-ESPO1-COO6-00502-1 

2008 
Fernwirken in mechatronischen Systemen als Grundlage der enger 
werdenden Zusammenarbeit auf europäischer Ebene 
08-ESPO1-COO6-00473-1 

2010 
W.E. C.A.R.E.: Water, Energy,Communication, Air, Recycling, 
Environment For Our Future 
2010-1-IT2-COM06-14432 6   
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LEONARDO Des de l’any 
2003 

Realització de pràctiques a empreses o institucions d’altres països  
d’alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris.  
Alemanya – Espanya (octubre - novembre) 
Espanya – Alemanya (maig - juny) 

ERASMUS Des de l’any 
2007 

Realització de pràctiques a empreses o institucions d’altres països  
d’alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris.  
Espanya – Alemanya (maig - juny) 

PLA DE L’IMPULS 
DE LA LLENGUA 
ANGLESA PER A 
PROFESSORS 

2010/2011 EOI CENTRE FORMADOR DE PROFESSORAT 

PELE  2010-2011 

PELE - abreviatura del Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Aquest 
pla té com a objectiu incrementar el coneixement de la llengua anglesa 
mitjançant la realització de diferents matèries d’àmbit científic o humanístic 
en anglès. 

COMENIUS 2012-2013 S.C.O.P.E - Sharing and Conserving Our Patrimony in Europe 

INTERCANVI A 
IRLANDA ( BECA 
MINISTERI) 

2012 15 dies a Dublín, Irlanda. 22 alumnes implicats. 
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ETWINNING 
PROJECTS  

Des del 2010 
al 2020 Diferents projectes amb una escola de Turquía. 

IMMERSIÓ 
Lingüística  

Des del 2014 
al 2020 

Diferent projectes-becats pel Ministeri d’Educació per a alumnes de  2n de 
l’ESO. 

ERASMUS + 2015-2016-
2017 

FACE PROJECT Future, Ambitions and Challenges for Europe 
2015-1-FR01-KA219-014886-1 

CAMBRIDGE Des del 2018 
fins actualitat 

Preparació, acompanyament i presentació d’alumnes als exàmens oficials de 
Cambridge 

EOI Des del 2018 
fins actualitat 

Preparació, acompanyament i presentació d’alumnes als exàmens oficials de 
l’EOI per a cicles formatius 

FICSA socials en 
anglès  

Des del 2015 
al 2019 Projecte i formació del departament de socials i anglès. 

INTERCANVI 
ALEMANYA Batxillerat Relació amb una escola alemanya i amb la que es realitza un intercanvi 

d’una setmana amb alguns alumnes de Batxillerat. 

EOI & FP Together Des del 2018 
fins actualitat 

Donar a conèixer les EOIs als alumnes d'FP i consisteix en la realització 
d'activitats conjuntes durant el curs. 

Customer Service FP Cicle de Comerç i màrqueting en anglès. 
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8. Activitats que es duen a terme actualment 
 
  
Activitats Objectius Responsables 
Pla de lectura 
en llengua 
catalana  

- Habituar-se a la lectura. 
-  Adquirir i ampliar vocabulari. 
- Adquirir l’hàbit de triar la lectura. 
- Descobrir nous autors. 
-  Tenir capacitat crítica. 
- Saber comprendre la idea general del llibre. 
- Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació 
per fomentar els espais  

 Departament 
de català 

Pla de lectura 
en llengua 
castellana 

- Potenciar la comprensió lectora  
- Despertar i augmentar  l’interès de l’alumnat per la lectura. 
- Aconseguir que l’alumnat gaudeixi de la lectura. 
- Fomentar una lectura reflexiva. 
- Promoure entre els alumnes l’ús quotidià de la biblioteca, 
que comprenguin la seva rellevància per aprendre i per 
gaudir de la lectura. A més a més, es pretén que valorin la 
importància de cuidar i conservar els llibres. 
- Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació 
per fomentar espais de comunicació sobre literatura (blogs, 
fòrums a moodle...) 

Departament 
de castellà 

Pla de lectura 
en llengua 
anglesa 

-Fomentar el plaer per la lectura. 
-Adquirir i ampliar vocabulari. 
-Conèixer autors en llengua anglesa. 
-Fomentar l’autoaprenentatge en l’adquisició de nou 
vocabulari . 
-Aprendre a fer servir el diccionari de manera correcta. 
-Aprendre a utilitzar l’aprenentatge teòric de la llengua 
anglesa per ser capaços de llegir textos. 
-Aprendre a organitzar i gestionar els propis coneixements 
amb la creació d’una base de dades textuals. 

Departament 
de llengües 
estrangeres 

Anglès oral  
(ESO i 
Batxillerat)   

- Fomentar l’anglès oral. Departament 
de llengües 
estrangeres 

ALEMANY per 
cicles 
formatius 
 

- Introduir als alumnes a la llengua alemanya.  
Professora 
nativa  
 

Classes de 
tècniques 
d’estudi 
(ESO) 

- Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita dels 
alumnes que tenen més dificultats. 

- Tenir més recursos i eines en l’organització diària per una 
millora en  l’aprenentatge de l’alumnat. 

Monitor dels 
taller 

Ràdio i pàgina 
web del centre 

-Normalitzar l’ús de la pàgina web del centre per consultes 
diàries. 
- Conèixer les característiques de la ràdio. 
-Crear textos pensats per ser llegits a la ràdio. 
-Conèixer els elements bàsics del funcionament de gravació 
de la ràdio. 

Jordi Bota 
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Punts que es 
volen millorar 

Objectius Com? Respon 
sables 

Participació de 
totes les àrees en 
la millora de 
l’expressió 
escrita i oral  

-Implicar a tot el professorat 
en l’ensenyament del català. 
 

-Recordant a tots que la 
llengua vehicular és el 
català. (Claustre inicial) 
 

 Direcció 
(transmetre la 
informació) 
CLIC 

Català oral  i 
nouvinguts 

-Intentar que tot el 
professorat(dintre del 
possible) s’adreci en català 
als nouvinguts tant als sud-
americans com als que 
desconeixen les dues 
llengües. 

-Recordant a tots que la 
llengua vehicular és el 
català.  
 

Tot el 
professorat 

Documentació 
del centre 

- Presentar qualsevol 
document sense errors 
gramaticals ni ortogràfics. 

- Recordant cada inici de 
curs que el centre disposa 
d’un servei de correcció 
lingüística, al qual es pot 
adreçar qualsevol 
persona amb qualsevol 
document. 

Direcció 
CLIC 

Materials 
didàctics 

-Tenir recopilació de material 
adaptat pel nouvingut per 
quan s’incorpori a l’aula 
ordinària. 

- S’ha fet fotocòpies del 
material i s’ha guardat a 
l’aula d’acollida i en algun 
cas al Departament 
d’orientació. 

Aula d’acollida 
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9. Avaluació   
 
Els objectius generals descrits en el PLC es veuen reflectits en els següents objectius 
del PGA: 

1. Millorar els resultats educatius. 
• Elaborar, aplicar i revisar els Plans d’Innovació i millora ( Estratègia 1.4.  del PGA) 

o Desenvolupament, seguiment i valoració del PELE. 
o Potenciació dels programes europeus. Mobilitat: PAP 

(COMENIUS/ERASMUS/LEONARDO) i intercanvi d’experiències 
educatives (E-Twinning). 
 

2. Millorar la cohesió social. 
• Promoure les relacions i la participació en la gestió dels centres dels alumnes i 

pares (Estratègia 2.1. del PAC). 
• Promoció de la cultura participativa dels alumnes i dels pares en el centre: 

activitats internes i externes, reunions, tutories, Juntes de Delegats, etc. 
 
• Treballar per tal d’aconseguir que l’institut sigui identificat com a centre vertebrador 

de cultura i de formació permanent (Estratègia 2.3 del PAC). 
• Planificació i revisió del Pla de Formació del Professorat del Centre. 

3. Abandonament prematur 
• Planificar estratègies entorn a l’abandonament escolar. 

4. Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, empreses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


