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0. Introducció 
 

Amb aquest Projecte Lingüístic de Centre (PLC) volem reflectir quina és la situació i tractament de 
les diverses llengües que hi ha a l’Institut La Serreta i quina és la situació del català com a llengua 
del centre. Aquest PLC forma part del Projecte Educatiu i consta de dues parts: una primera part 
que inclou la diagnosi general del centre pel que fa a la situació de les llengües i el posicionament 
del centre pel que fa als temes que es tracten i una segona part, on es proposa un marc operatiu 
en el qual es presenten uns objectius i un pla d’actuació tenint en compte la realitat 
sociolingüística del nostre centre. Aquest PLC ha de servir com a referent a l’hora de prendre 
decisions organitzatives, pedagògiques i de contractació de serveis i d’activitats i la seva concreció 
haurà de ser fixada cada curs mitjançant un Pla Anual. 

 
1. Context sociolingüístic 

 
La realitat sociolingüística de l’Institut La Serreta inclou unes famílies que tenen com a llengua 
vehicular a casa majoritàriament el castellà. Una minoria de les famílies utilitzen el castellà i català 
al mateix temps com a llengua vehicular i un nombre molt reduït de famílies utilitzen únicament el 
català. Per tant, la llengua que els alumnes fan servir usualment entre ells és el castellà tant 
a l’institut com al carrer, com a consum cultural (televisió, internet...). Per la majoria dels alumnes 
doncs, l’institut és l’únic espai d’ús del català. Per això és un fet cabdal que tant el professorat com 
la resta de personal administratiu del centre se’ls adreci en català. A més, la realitat 
sociolingüística de l’entorn és cada vegada més complexa i diversa ja que hi ha moltes altres 
llengües a l’entorn que també es reflecteixen al nostre centre on hi trobem almenys 10 llengües 
diferents. 

 
2. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

 
2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

 
El català és la llengua vehicular utilitzada en la gran majoria de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge del nostre centre. És una eina de cohesió i integració entre les persones del centre i 
és el vehicle d’expressió en la majoria de les activitats acadèmiques. Tanmateix hi ha una petita 
part del professorat que té tendència a utilitzar el castellà. La nostra voluntat és donar passos 
perquè tot el professorat sigui conscient de la importància que té en aquest centre parlar en català. 
Els nostres alumnes, en la majoria dels casos, viuen en un medi en el qual la llengua catalana té 
molt poca presència; això els col·loca en una situació de desavantatge, quant a possibilitat 
d’adquirir de manera natural un bon domini de la llengua, sobretot oral, respecte d’altres ciutadans 
que viuen en altres zones de Catalunya. Per això hem de tenir una posició decidida respecte al 
català, i així aconseguir que els/les nostres alumnes assoleixin un domini i una fluïdesa, tenint 
molta cura en la llengua oral, equivalent al d’una llengua materna. Per això és un fet cabdal que 
tant el professorat com la resta de personal administratiu del centre s’adreci a l’alumnat en català. 
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Per altra banda, caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua 
exclusivament d’aprenentatge, per tant, s’hauria de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de 
convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 

 
En el centre s’hi detecten dos problemes: 

1. Que una part important de l’alumnat associa el català només a llengua acadèmica i formal, 
a una llengua que no acaba de ser útil per a les relacions quotidianes. 

2. Que una gran part del nostre alumnat no actua com ho fa la majoria dels ciutadans de 
Catalunya que dominen al mateix nivell el català i el castellà -quan el qui comença la 
comunicació ho fa en una llengua, l’altre respon en aquesta llengua, tant sigui català com 
castellà. 

Per modificar aquestes dues tendències hem de ser conscients que la nostra tasca d’educadors, 
pel que fa a la llengua, ha de sobrepassar l’espai de l’aula. Hem de tenir present que per potenciar 
que els alumnes no associïn només el català a llengua acadèmica i que trenquin la tendència de 
parlar-nos en castellà, nosaltres no podem actuar dintre de l’institut com a parlants normals sinó 
que ho hem de fer com a professors/es que tenen com a objectiu que l’alumnat alumnes avanci en 
l’aprenentatge del català. 

 
2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 
Tot i que la major part de l’alumnat és castellanoparlant (un 90% aproximadament) i que la seva 
llengua de relació és el castellà habitualment, el claustre de professors/es, a causa de la joventut 
del centre (14 anys) no s’ha format en les metodologies d’ensenyament de segones llengües 
(PIL). Fora bo que el claustre de professors/es es plantegés la possibilitat de formar-se en (PIL). 

 
El centre hauria de prioritzar el treball de la llengua oral en tots els seus registres (formals i 
col·loquials). Per al centre el paper de la llengua oral hauria de ser fonamental (aprendre a parlar, 
escoltar, exposar i dialogar per aprendre). Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans 
i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves 
opinions. 

 
Ara, en el centre, es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es treballen les 
diverses modalitats de textos orals (entrevistes, conversa, dramatització, argumentació, 
exposició...), però de manera conscient i programada en l’àrea de llengua. Caldria que la resta de 
matèries, que segur que treballen aquestes habilitats de manera podríem dir espontània, 
intentessin fer-ho d’una manera més metòdica i planificada. 

 
El centre treballa en la variant pròpia de la zona que és el català central, tot i que el professorat 
nadiu parlant d’una altra variant de la llengua ho fa en la seva variant. 

 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu 
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caldria plantejar-se globalment que l’ensenyament de la lectura i de l’escriptura és un procés 
complex que hem d’abordar des de totes les àrees del currículum. S’hauria d’incidir en el fet que 
l’ensenyament de la llengua, tal com assenyala la normativa, no és únicament responsabilitat del 
professorat de llengua, sinó de tot el professorat i en el fet que, potser són més importants els 
aspectes funcionals de la llengua, perquè són els vertebradors del pensament, que no pas els 
formals. Les activitats que es proposessin de lectura i d’escriptura haurien de tenir uns objectius 
clars i estar seqüenciats en funció del procés d’ensenyament. 

 
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha 
d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca: per millorar una habilitat 
cal recórrer al suport que ofereix l’altra. Aquest plantejament caldria que fos compartit per tot el 
professorat. S’haurien de planificar activitats des de totes les àrees possibles, no només llengües, 
en què la interrelació de les habilitats fos present. El professorat hauria de compartir que les  
activitats que tenen aquest plantejament permeten processar la informació i comunicar-la d’una 
manera més eficaç perquè s’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, 
reflexionar i millorar l’altra habilitat. Caldria fer activitats en què la relació de la llengua oral i 
llengua escrita fos inherent: lectura expressiva, teatre, confecció de curts, telenotícies... i fer-ho de 
manera gradual pel que fa a la dificultat. 

 
Assolir un bon nivell d’expressió i de comprensió en català hauria de considerar- se responsabilitat 
del professorat de totes les àrees i no només del departament de català. Caldria, per tant, aplicar 
metodologies que estimulessin l’expressió oral i escrita, i preveure mecanismes adequats de 
seguiment i avaluació. 

 
Per garantir la funció educativa que té l’institut és bàsic que l’equip docent potenciï un espai de 
coordinació i consens dels principis metodològics, com és la Comissió Pedagògica, que han 
d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos 
lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les 
característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar. Així mateix, 
potser seria convenient planificar reunions de manera sistemàtica entre cicles i  entre 
departaments per establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat. 

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

 
El centre disposa d’un Pla d’Acollida que es va redactar i aprovar en claustre de professorat el  
curs 2005/2006. Aquest document s’aplica però d’una manera relativa. Caldria una revisió 
d’aquest document per tal d’actualitzar-lo i afegir apartats que facin referència a l’acollida no 
només de l’alumnat sinó de la resta de la comunitat educativa: noves famílies, professorat nou, 
personal no docent,... També fora bo que un cop revisat, aquest document fos aprovat i conegut 
per tot el professorat del centre, especialment el de nova incorporació. 

 
Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, s’han iniciat els processos de reflexió i adequació 
de les metodologies d’aprenentatge del català com a segona llengua amb alumnat nouvingut, però 
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encara no s’ha arribat al punt que tot el professorat apliqui estratègies per facilitar una instrucció 
comprensible de totes les àrees. 

 
L’alumnat nouvingut de l’ESO que arriba al centre i desconeix les dues llengües oficials és atès a 
l’aula d’acollida (AA) per tal d’iniciar l’aprenentatge de la llengua catalana (nivell A1 usuari bàsic). 
Aquests alumnes són atesos a l’AA fins a dos o tres cursos i la seva estada mai ha de superar la 
meitat de l’horari lectiu de l’alumne/a. L’objectiu de l’aula d’acollida és que l’alumnat nouvingut, un 
cop vagi adquirint el domini lingüístic suficient, es vagi incorporant progressivament a la seva aula 
ordinària de referència. 

 
El tutor de l’AA comença a col·laborar amb la resta de docents per facilitar estratègies que facilitin 
una instrucció comprensible en totes les àrees. S’han establert criteris sobre quin ha de ser el 
tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència d’aprenentatge, que s’apliquen en 
funció de les possibilitats organitzatives. Tanmateix caldria establir espais i moments per dur a 
terme un seguiment de l’alumnat nouvingut quan sigui a l’AA i també quan s’incorpori a l’aula 
ordinària. Aquest és un fet cabdal que sempre es comenta a les reunions d’equips. 

 
Des de l’AA es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i 
el que en desconeix només una com un dels criteris que ha de guiar l’organització del currículum 
personalitzat de l’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i 
castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici 
de la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

 
2.4. Atenció de la diversitat 

 
El centre revisa cada curs com organitza l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat, fet que, en termes lingüístics, s’ha de centrar fonamentalment en el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita. L’atenció a la diversitat 
s’hauria de considerar com un principi d’aplicació general al centre, que no s’identifiqués només 
amb l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Caldria definir mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per al tractament de la diversitat en totes les àrees i trobar 
espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del centre. 

 
2.5. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 
El centre ha d’organitzar de manera progressiva la programació curricular i l’avaluació en la 
potenciació de l’ús del català. També convé organitzar activitats puntuals d’incentivació de la 
llengua i fer-ne un seguiment. 

 
2.6. Avaluació del coneixement de la llengua 

 
Haurien d’existir criteris d’avaluació consensuats pels equips de docents sobre els elements que 
s’han de tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua que fossin 
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d’aplicació general i objecte de reflexió i actualització. S’haurien d’avaluar les competències 
relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i 
treballs per tasques. S’hauria de tenir en compte la llengua oral a partir de pautes d’observació 
sistemàtica consensuades. L’avaluació caldria entendre-la com un procés pedagògic i informatiu 
que ha d’incidir en el desenvolupament del currículum. 

 
2.7. Materials didàctics 

 
El centre caldria que apliqués criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text, per a 
l’adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat i per als materials que es 
consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...) on es tingués en 
compte l’ensenyament de la llengua catalana en un sentit ampli (per tant, també s’han de tenir en 
compte els materials de les àrees no lingüístiques). Fora bo i convenient de tenir a l’abast una 
sèrie de materials específics per l’alumnat nouvingut amb el suport de la llengua materna. 

 
3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

 
3.1. Informació multimèdia 

 
El centre ha de seguir aplicant el criteri de desenvolupament del programari i dels suports digitals 
que produeix basat en la priorització de la llengua catalana i, en conseqüència, ha de seguir 
adaptant plenament les eines digitals amb què treballa. 

 
3.2. Usos lingüístics 

 
La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua 
treballi explícitament els usos lingüístics de l’alumnat per tal de fer de la llengua catalana la  
llengua d’ús habitual. A part del professorat de llengua, caldria que tot l’equip docent s’hi sentís 
implicat. 

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

 
Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en català i 
en castellà; també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i 
d’aprendre de totes les llengües i cultures. La diversitat lingüística a les aules del centre caldria 
aprofitar-la per fer activitats que tinguessin com a protagonistes llengües diferents al català o al  
castellà i que estiguessin relacionades amb el currículum. Aquestes activitats haurien d’estar 
consensuades per tot l’equip docent. Fora bo, per tant, de dur a terme activitats en què les altres 
llengües diferents al català i castellà tinguessin presència en cursos per l’alumnat i el professorat 
d’una manera lúdica i engrescadora. 

 
3.4. Català i llengües d’origen 
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Actualment al centre hi ha presents com a mínim deu llengües complementàries o familiars i 
d’escolarització dels alumnes: a més a més del castellà, també trobem l’àrab dialectal, el rus, 
l’ucraïnès, el wòlof, el portuguès, el xinès, el polonès, l’amazigh i el francès. Ha d’existir una 
relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius basats en el 
reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per això, els equips docents han de 
disposar d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També 
han de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes 
per millorar l’aprenentatge de tothom. 
A l’hora de la matriculació caldria demanar aquesta dada a les famílies ja que actualment només 
tenim una aproximació de llengües mitjançant l’alumnat de l’Aula d’Acollida. Ens faltaria l’alumnat 
que no és nouvingut però que un dels pares o els dos són d’un origen geogràfic diferent, l’alumnat 
de mòduls professionals i els de batxillerat. El coordinador LIC del centre podria recollir aquesta 
informació, fer un llistat per cursos i fer-ne difusió a la resta del claustre. 

 
4. La llengua castellana 

 
La llengua castellana és vehicular a l’assignatura de llengua i literatura castellana de tots els 
cursos de l’institut, així com a les matèries optatives que ofereix el Departament i els treballs de 
recerca i investigació que dirigeix el seu professorat. 

 
4.1. Introducció de la llengua castellana: llengua oral i llengua escrita 

 
Malgrat que el castellà és la llengua habitual de la majoria de les famílies de La Serreta, és 
manifest que el nivell de llengua oral d’una bona part de l’alumnat respon a un model estàndard 
baix, amb moltes expressions provinents de la parla familiar o de carrer que, en ocasions, 
arrossega trets inadmissibles per a un nivell formal, també estàndard. Per exemple, l’ús de l’article 
davant de nom propi. Gran part del treball del professorat és, doncs, corregir i millorar aquestes 
característiques sense ferir susceptibilitats. Així, doncs, es confirma un nivell lèxic baix, amb 
vulgarismes i trets dialectals, locucions, girs i modes de parla. Potser, s’ha de remarcar també la 
presència d’andalusismes entre d’altres característiques. 

 
Crida especialment l’atenció l’ús de la primera persona del plural del present de subjuntiu de la 
primera conjugació com a substitució del pretèrit perfecte simple: [juguemos] por [jugamos]. Ús de 
[así] com adverbi modal vulgar amb l’afegit de –n posttònica. Pèrdua de /s/ alveolar. Relaxació de 
/d/ posttònica intervocàlica en posició de tancament. Aclaparador ieisme en síl·laba inicial, travada 
o de tancament. 

 
Pel que fa a la llengua escrita, a l’institut l’ortografia normativa és un nivell més de formalitat 
adquirit acadèmicament i, salvant algunes excepcions, no deixa fluir calcs que provenen del medi 
oral. Per tant, també observant-se errors habituals, no esdevé un panorama com l’anterior. 

 
Des de la perspectiva ortogràfica, trobem, si més no, que la llengua escrita està afectada de 
filtracions des del català escrit. Especial esment mereix el sistema paratàctic, és a dir, l’ús de la 
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conjunció [y]. Conseqüència d’això és que no queda espai per a la permutació de la cacofonia, és 
a dir, els alumnes, per influència del català, no senten la necessitat dissonàntica d’escriure [e] 
quan es troben en presència de la vocal /i/. 

 
També exerceixen una especial influència les terminacions del pretèrit imperfecte de la primera 
conjugació del català, amb tancaments [–ava] que es reprodueixen amb idèntica solució 
ortogràfica en castellà. Un altre aspecte és l’arbitrarietat emprada en l’ús dels signes de puntuació 
i el sistema d’accentuació. 

 
Tot això, ha de veure’s dintre del marc d’un vocabulari escàs, reiteratiu, onomatopeic i moltes 
vegades influenciat per activistes televisius. 

 
És evident però que el contacte de llengües és un fenomen present a totes les societats bilingües 
o multilingües com és el nostre cas. 

 
4.3. Activitats d’ús 

 
Quant a les activitats d’ús són totes aquelles que marca l’assignatura, especialment oralitat, 
lectura i escriptura. També s’ha d’afegir la participació en els concursos anuals de Sant Jordi, en 
les diferents modalitats i segons els gèneres i aportacions a la revista del centre. Caldria millorar la 
participació de l’alumnat en ambdós casos. 

 
4.4. Alumnat nouvingut 

 
És causa de dificultats a l’aula ordinària el fet que l’alumnat nouvingut que no és de llengua 
materna espanyola, no pugui disposar de més hores d’atenció en castellà. Aquesta circumstància 
dificulta el seu desenvolupament i coarta la seva evolució posterior. Fora interessant, en 
conseqüència, articular mecanismes de més hores per millorar el castellà tot i que sigui fora de 
l’aula d’acollida ja que la normativa no ho permet, com ara algun reforç específic, atencions 
individualitzades o parelles lingüístiques. 

 
5. Llengües estrangeres 

 
5.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

 
L’objectiu principal del departament de llengües estrangeres és que l’alumnat, en acabar l’ESO, 
conegui com a mínim l’anglès com a llengua estrangera per tal d’esdevenir usuaris i aprenents 
capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. Al nostre 
centre l’anglès és la primera llengua estrangera. S’estudia obligatòriament a tots els cursos de 
l’ESO i el batxillerat i a un crèdit del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil. A l’ESO es 
fan 3 hores a la setmana una d’elles desdoblada. Al batxillerat es fan 3 hores a la setmana i 
aquest curs s’ha pogut fer una d’aquestes hores desdoblada per tal de poder treballar la llengua 
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oral, cosa que ens ha beneficiat molt. Al cicle formatiu una de cada tres classes del crèdit 
“Desenvolupament socioafectiu” es fa en anglès. 

 
L’aprenentatge de la segona llengua estrangera, el francès, comença a 1r d’ESO com a matèria 
optativa quadrimestral. La matèria optativa de francès com a segona llengua estrangera comença 
a segon d’ESO fins a quart on s’oferta com a matèria optativa d’ampliació pels alumnes que ja han 
fet francès o d’iniciació pels alumnes que no han tingut contacte amb l’idioma. 

 
A més, el centre ofereix blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en anglès com és el cas de 
l’Alternativa a la Religió a 2n, 3r i 4t d’ESO i al crèdit “Desenvolupament socioafectiu” del CFGS 
d’Educació Infantil. A 2n d’ESO es fan continguts de música, a 3r de química i a 4t de ciències 
socials. 

 
El centre procura fer una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa i té 
molt en compte l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat a l’hora de seleccionar els 
continguts. La majoria del professorat ofereix oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera 
dins de l’aula. Caldria millorar les oportunitats que se’n donen fora de l’aula així com millorar la 
coordinació entre cicles. 

 
Per millorar el baix nivell, en general, de coneixement de la llengua estrangera es posen en 
pràctica les següents estratègies: 

- Desdoblaments a tots els grups de l’ESO on s’aprofita per atendre de manera més 
individualitzada les necessitats dels alumnes, practicar la llengua oral o fer servir les TIC i 
TAC; 

- A 3r i 4t d’ESO s’ha creat el grup d’Aula Oberta (màxim 10 alumnes per curs) amb alumnes 
poc motivats pels estudis, amb un nivell molt baix i amb possibles problemes conductuals 
que fan l’anglès amb professorat del departament però fora de l’aula ordinària; 

- Per atendre la diversitat de nivells i ritmes d’aprenentatge dels alumnes es preparen 
activitats de reforç i ampliació; 

- A 4t d’ESO els alumnes estan agrupats per ritmes d’aprenentatge de manera que els grups 
A i B fan uns continguts i els grups C i D uns altres; 

- Una part significativa del professorat de llengües estrangeres dissenya situacions 
d’aprenentatge globals (projectes) en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies 
lingüístiques i comunicatives, així com l’ús de diferents recursos i els agrupaments de 
diversa tipologia (individual, parelles, grups) pot donar resposta a les necessitats de 
l’alumnat. 

 
Pel que fa a la metodologia, el centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de 
les llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, 
amb especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis, que contribueixi en el 
desenvolupament cognitiu de l’alumnat i l’ajudi a esdevenir progressivament autònom per 
continuar aprenent, i aprengui a treballar en col·laboració, tot respectant la diferència. El 
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professorat de llengües estrangeres, tot i que intenta fer un desenvolupament competencial i 
comunicatiu, no ha consensuat aquest desenvolupament ni en fa un seguiment anual. 

 
Pel que fa a la tria dels materials didàctics el departament ha establert uns llibres de text (que 
també té en format en digital) amb materials extra de suport pel professorat i amb activitats de 
reforç i ampliació. Aquests llibres es consensuen segons les necessitats de l’alumnat de cada 
nivell i es revisen periòdicament. 

 
El departament a més compta amb recursos de suport i autoaprenentatge (diccionaris, manuals, 
vocabularis, revistes, llibres de lectura, DVDs...). El departament també té un espai moodle a la 
pàgina web del centre que fa servir una part del professorat. El centre disposa d’aula d’idiomes 
amb ordinadors, canó retroprojector i pissarra digital i abundant material audiovisual, a més de 
vídeo càmeres i programari digital. Cal revisar les instal·lacions d’aquesta aula i millorar-les. 

 
Així doncs, el centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 
l’aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, per 
atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes 
eines tenen en el desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació, per 
diversificar els models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques 
d’aprenentatge. A més, la gran majoria del departament està formant-se contínuament per tal de 
fer servir aquests recursos adequadament ja que el centre ha entès que la utilització dels recursos 
tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. 

 
Pel professorat de llengües estrangeres l’aula és un espai d’immersió en la llengua 
d’aprenentatge. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions 
amb l’alumnat, com a llengua de l’aula vehicular vetllant sempre per establir un clima favorable en 
què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament. Això és més evident 
en els cursos posteriors (batxillerat). Com a llengua subsidiària s’utilitza el català. 

 
L’ús de la llengua a l’aula per part de l’alumnat es considera un criteri d’avaluació. A més, el 
departament de llengües estrangeres intenta donar difusió als resultats del treball de l’alumnat 
mitjançant la revista, la pàgina web, exposicions dels treballs del concurs literari de Sant Jordi... 

 
Tot i que en cursos anteriors el centre ha participat en projectes internacionals (Comenius) en 
aquests moments ja han finalitzat. El departament de llengües estrangeres està en procés de 
buscar un centre del Regne Unit per un possible intercanvi. El professorat de francès vol reiniciar 
l’intercanvi juntament amb l’Institut Pau Vila de Sabadell amb la ciutat de Lanester a França. 
Per potenciar encara més l’ús de la llengua el departament informa de les beques i colònies 
lingüístiques així com concursos com ara el d’Oratòria. 

 
5.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 
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El centre vol planificar progressivament la impartició de blocs de continguts curriculars d’àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera, anglès o francès, a tots els nivells educatius, tant a l’ESO 
com al batxillerat com als cicles formatius. En la programació d’aquests blocs de continguts 
s’utilitzarà la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat del Contingut i la Llengua Estrangera) i 
s’inclourà el suport lingüístic del professorat de llengües estrangeres per tal de facilitar la 
compleció de les tasques i assegurar l’aprenentatge dels continguts. El centre vetllarà perquè qui 
s’encarregui de l’experiència tingui la competència lingüística necessària (com a mínim el cinquè 
curs o el certificat d’aptitud de l’EOI o equivalent) i la formació metodològica de l’àrea. En aquests 
moments el centre porta a terme un Pla Experimental de Llengües Estrangeres, impartint 
l’assignatura d’Alternativa a la Religió en anglès a 2n (“Singing Songs”, continguts de música), 3r 
(“Science in English”, continguts de química) i 4t d’ESO (“Is this the World We Want?”, continguts 
de ciències socials). El Pla està en el segon curs de la seva aplicació i quedarà un curs mes. Un 
cop finalitzat el projecte oficialment, és voluntat del centre intentar seguir oferint continguts en 
anglès d’àrees no lingüístiques. 

 
5.3. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 
El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar tot i que 
a nivell de municipi ja hi ha unes classes d’àrab gratuïtes fora de l’horari lectiu per a tot l’alumnat 
de Rubí que ho vulgui a l’Institut Duc de Montblanc fruit del conveni entre el Departament 
d’Educació i el govern del Marroc. Pel que fa a la resta de llengües d’origen no hi ha cap previsió 
d’organització així com tampoc hi ha hagut cap demanda per part de l’alumnat o les seves 
famílies. 

 
Esporàdicament, però, el centre fa un ús simbòlic de les diferents llengües d’origen dels alumnes 
en cartells, treballs o en la revista del centre per tal d’afavorir l’autoestima de l’alumnat que té 
altres llengües. Fora bo també que a la biblioteca hi hagués una secció de llibres, novel·les, 
diccionaris o gramàtiques sobre les diferents llengües familiars dels alumnes per tal que aquests 
se sentin reconeguts. Podríem confegir un llistat de diccionaris i pàgines a Internet perquè 
l’alumnat nouvingut pogués treballar autònomament a la biblioteca. Alguns d’ells ja són a la 
biblioteca, però. 

 
Caldria també que els pares i mares de les deu llengües s’oferissin per dur a terme petits tallers a 
l’institut per difondre aquestes noves llengües i de retruc, incorporar-se més a la vida del nostre 
centre. És un handicap  la manca d’implicació de les famílies dels nouvinguts en el seguiment  
dels seu fills i en les activitats de l’institut. 

 
Per altra banda, encara que sigui complicat, es podria intentar de dur a terme relacions amb 
alumnat i professorat amb els països de l’alumnat nouvingut (Marroc, Senegal, Xina, Ucraïna, 
Rússia) per conèixer de primera mà la realitat educativa i social de l’alumnat nouvingut. 

 
6. Organització i gestió 
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6.1. Organització dels usos lingüístics 
 

El català és la llengua de comunicació interna i externa del centre. El català s’utilitza en els rètols, 
cartells, murals i ambientació en general. També és la llengua en què es redacten tots els 
documents del centre i és la llengua de les reunions del professorat, de comunicació amb les 
famílies i de comunicació amb les institucions de l’àmbit de parla catalana. S’atenen les peticions 
en castellà que sol·liciten les famílies (oferint-ne un model bilingüe). Es tenen en compte, quan és 
possible, les llengües de la nova immigració mitjançant documents prèviament traduïts o traduïts 
pel tutor de l’Aula d’Acollida. Per això, es podria tenir una sèrie de models escolars de tota mena a 
disposició de tot el professorat del centre. 

 
A més, el centre procura fer un ús no sexista del llenguatge tot i que caldria revisar els documents 
del centre per comprovar-ho. El centre treballa perquè l’alumnat pugui superar tota mena 
d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren 
les persones per motius de sexe. 

 
En l’organització i la realització d’activitats extraescolars organitzades per l’AMPA (esports, 
música...), complementàries (tallers de salut, xerrades d’orientació, exposicions...), contractació 
d’activitats extraescolars a les empreses (transports, cases de colònies, sortides i excursions), i 
activitats del pla d’entorn (tallers d’estudi assistit, conferències, Pla d’esport) s’han de seguir els 
mateixos criteris que s’han establert en el projecte lingüístic. Les persones responsables 
d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat. El centre establirà els mecanismes 
de coordinació amb aquestes organitzacions. 

 
El centre preveu activitats específiques sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de 
conflictes (Projecte de Mediació Escolar) que es treballen a la tutoria (Projecte “La Serreta Cívica”) 
i a diverses àrees. En general, al centre es viu un clima favorable al plurilingüisme i a la diversitat 
cultural tot i que es podrien fomentar més activitats com ara alguna diada específica. 

 
Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. Cal garantir 
una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre i que es faci amb metodologia 
d’ensenyament de llengua estrangera (L2) i des d’un enfocament comunicatiu, durant el temps 
necessari. 

 
El centre educatiu ha pres l’acord que tot el professorat s’adreçarà habitualment en català a 
l’alumnat nouvingut i també que es tindrà en compte el mètode òptim d’aprenentatge de la llengua 
i la integració de l’alumnat nouvingut, però no sempre es compleix aquest acord. Caldria que cada 
curs es recordés que la llengua vehicular i d’aprenentatge és el català i es posés èmfasi en la 
utilització del català amb l’alumnat nouvingut per part del personal docent i PAS. Cal que l’alumnat 
nouvingut observi que el català forma part de la vida del centre i no només com a llengua vehicular 
per la realització de proves. Cal que siguem models lingüístics actius. 

 
6.2. Organització dels recursos humans 



 

 ELABORAT Anna Malonda (Coordinadora Pedagògica) D A T A 17/05/10 

REVISAT 
Departaments l lengües, coordinador LIC i 
coordinadora biblioteca 

D A T A 
17/05/10 

APROVAT 
Claustre D A T A  

Consell Escolar D A T A  

Pàgina 14 
de 19 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

DOCUMENT 
PROJECTE LINGÜÍSTIC 

DE CENTRE 

VERSIÓ 1.0 

ENTRADA EN VIGOR 01/06/10 

CODI doc_iesls_plc 

ARXIU plc_v1.0.doc 

 

 

Pel que fa al Pla de formació el centre fa cada curs una reflexió sobre les necessitats de formació 
relacionada amb els objectius estratègics i de millora de centre. Els departaments han considerat 
que la formació més necessària és aquella relacionada amb la formació didàctica en noves 
metodologies, ús de les TIC i TAC, i desenvolupament del currículum per competències bàsiques, 
més que no la lingüística. Tanmateix cada vegada més es detecta la necessitat en una part del 
professorat de formació en llengües estrangeres. Caldria valorar aquesta necessitat. Per altra 
banda, hi ha una gran part del professorat que segueix cursos d’idiomes fora del centre i que 
s’apunta a les beques d’idiomes de la Generalitat. Tenim professorat amb alt nivell d’anglès que 
està implantant el projecte d’innovació del Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) i que 
està fent la formació marcada per la participació en aquest projecte. 

 
6.3. Organització de la programació curricular 

 
A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües el centre no ha 
previst una coordinació entre el professorat d’un cicle, entre el professorat de diversos cicles i 
entre el professorat de nivells diferents independentment de la llengua que imparteixen. Alguns 
departaments i el professorat d’alguns nivells ho fa per iniciativa personal. Caldria establir els 
mecanismes perquè això fos possible i establir com a mínim quines són les estructures 
lingüístiques comunes i en quin nivell i llengua es treballa cadascuna i quina metodologia es fa 
servir. 

 
6.4. Biblioteca escolar “Neus Català” 

 
El centre disposa d’una biblioteca separada en dos àmbits diferents: un 
destinat a la lectura o treball amb suport paper i un altre dedicat a la recerca d’informació amb 
noves tecnologies: ordinadors, impressora i canó. 

 
El centre va participar en el projecte d’innovació educativa dins de l’àmbit: 
Biblioteca escolar “Puntedu”, amb el projecte “Biblioteca escolar Neus Català: espai de 
coneixement    i    d’aprenentatge”    durant    el     període     2006-2009.     Amb     aquest  
projecte s’ha volgut potenciar la biblioteca perquè creiem que és un  recurs 
indispensable si volem que el nostre alumnat assoleixi la competència comunicativa o en grau 
menor la millori. 

 
El nostre fons bibliogràfic compta amb més de 9000 volums. A més es troba dividit en: materials 
de continguts i coneixement, literatura i llibres de lectura i el fons especial. Els materials de 
coneixements i consulta que podem trobar són: diccionaris (català, castellà, francès, anglès, xinès, 
rus, àrab), enciclopèdies, materials audiovisuals, atles... Literatura compta amb clàssics de la 
literatura catalana i castellana, llibres de ficció, en català i castellà, llengües curriculars del centre 
(català, castellà, francès i anglès) i també literatura juvenil a més de tenir un fons de literatura 
clàssica del món. 
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El fons especial tracta l’holocaust i els camps de concentració nazi i vol ser un referent perquè el 
nostre alumnat tingui coneixement d’aquell horror i al mateix temps per obrir-nos al municipi i a 
totes aquelles persones que estiguin interessades en el tema. 

 
A nivell de gestió i ús d’aquest espai actualment, cal treballar i dedicar més esforços ja que 
actualment es compta amb una hora de reducció i 2 hores d’assessorament quinzenal. La 
biblioteca està oberta a l’hora del pati. Durant les hores lectives els alumnes han de venir 
acompanyats pel professorat. 

 
Els usos específics de la biblioteca són: 

- Realització d’activitats lectives que permeten la utilització dels fons bibliogràfics del  
material informàtic; 

- Ús de servei de préstec i consulta; 
- Algunes activitats formatives per a l’alumnat com xerrades, tallers o exposicions. 

 
La biblioteca està oberta a tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, personal no docent, 
pares i mares). 

 
Pel que fa a les activitats culturals, de foment de la lectura, accés i ús de la informació, la 
biblioteca participa i treballa amb els departaments. En aquests darrers anys a la biblioteca s’han 
exposat: 

- Les últimes adquisicions i novetats 
- Treballs de recerca de batxillerat 
- Llibres d’edicions antigues de l’obra de Mercè Rodoreda 
- Intercanvi de llibres de segona mà (Sant Jordi) 

 
I s’ha col·laborat en les següents accions: 

- Participació al concurs literari “El protagonista jove” 
- Projecte de lectura d’Alternativa (que cal revisar i millorar) 

 
Les activitats de cerca i ús de la informació són les proposades per les diferents àrees curriculars  
i que estan recollides en les diferents programacions i les que reflecteixen la coordinació entre el 
professorat, els departaments, i els cicles (Sant Jordi, treball de síntesi, activitats de tutoria...). En 
aquestes últimes la biblioteca hi pot actuar més activament mentre que en les primeres hi 
col·labora com a suport en el desenvolupament de les activitats proposades per a les 
diferents àrees curriculars. Les activitats proposades intenten donar resposta a les necessitats 
d’informació de l’alumnat i al mateix temps afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que els 
permetin transformar la informació en coneixement personal; reconèixer la  necessitat 
d’informació, com localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com comunicar-la. 

 
Es té cura que l’alumnat presenti la informació cercada en la llengua vehicular i d’aprenentatge 
que és el català però també es té cura d’introduir activitats que fomentin l’ús i el coneixement de 
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les altres llengües curriculars i, quan escaigui, de les llengües de la nova immigració. 
Majoritàriament les activitats se centren en la cerca i localització d’informació a través d’Internet. 

 
El nostre institut no ha aprovat un Pla de Lectura de Centre tot i que ja té redactat un document 
preparat per la seva discussió i aprovació i basat en les activitats que diferents professors i 
professores, departaments, cicles i la mateixa biblioteca impulsen (veure document adjunt). Són 
activitats que pretenen fomentar el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora i la capacitat 
informacional. Aquestes activitats són majoritàriament de literatura: 

- Lectures obligatòries lligades al currículum; 
- “Lectures a la carta”: d’un llistat de lectures en català l’alumne/a pot escollir la que vol llegir; 
- Participació al premi literari “El protagonista jove”. 

 
Els objectius són: 

- Millorar les habilitats i capacitats lingüístiques de l’alumnat; 
- Fomentar l’interès per la lectura i l’ús dels llibres com a material de consulta i de lleure; 
- Fer que la biblioteca del centre sigui un espai clau per a la dinàmica del centre i per a 

millorar les activitats docents. 
 

7. Projecció del centre 
 

El centre té una pàgina web i una revista que li permeten la comunicació amb tota la comunitat 
educativa. A la pàgina web s’hi pot trobar quasi tota la informació que necessita l’alumnat i les 
seves famílies i mostra fotogràfica de les activitats que es realitzen al centre, espai 
d’autoaprenentatge per al professorat i entorn moodle amb activitats d’ensenyament-aprenentatge 
per a l’alumnat. Al web també es por trobar l’enllaç a la pàgina web de l’aula d’acollida com a  lloc 
a la xarxa específic per l’aprenentatge del català i d’altres llengües. 

 
Caldria actualitzar alguns dels continguts de la pàgina web així com crear un enllaç de cada 
departament didàctic. El web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres 
llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. 

 
La revista s’intenta publicar trimestralment i se’n reparteix una per família i una per a tot el 
professorat i personal d’administració i serveis. S’haurien d’establir més mecanismes per facilitar- 
ne la participació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat i personal d’administració i 
serveis) en l’elaboració de la revista. Al mateix temps cal vetllar perquè la revista reflecteixi la 
diversitat lingüística del centre. 

 
El centre té aprovat un Pla de Qualitat i Millora i treballa en xarxa amb altres centres que també hi 
formen part. Pel que fa a la participació en xarxes de comunitats virtuals per part del professorat 
per intercanviar experiències o recursos es fa a títol personal i és una pràctica encara incipient. 

 
Durant els cursos 2000 a 2007 el centre va participar en el Programa Comenius juntament amb un 
centre a França (Tarbes) i un altre a Alemanya (Duisburg) que van servir per millorar la 
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competència lingüística d’una part de l’alumnat i del professorat participant i varen facilitar la 
interrelació sociocultural i afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural 
d’altres indrets i també van servir per promoure la dimensió europea de l’ensenyament i la 
dimensió internacional del centre. El centre té previst participar en el futur en més intercanvis, en 
concret d’anglès (Regne Unit) i francès (França). 

 
A més, per tal d’afavorir el coneixement d’altres realitats el centre promou que la realització del 
viatge d’estudis de 4t d’ESO es faci a una país estranger i des de fa dos cursos es fa a Londres 
per tenir oportunitats reals de, a més de conèixer la cultura anglosaxona, d’utilitzar-ne la llengua. 

 
Els projectes internacionals tenen l’acceptació de tota la comunitat educativa. Per altra banda, en 
cursos anteriors, el centre s’ha plantejat participar en intercanvis lingüístics amb un institut de  
parla catalana, en aquest cas del País Valencià però la iniciativa no va tirar endavant. Caldria 
replantejar-la de cara a propers cursos. 

 
8. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social 

 
La coordinació lingüística del centre (CLIC) s’encarregarà de potenciar l’aplicació pràctica d’aquest 
PLC i coordinar-lo amb el Pla d’Acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut. Les actuacions 
proposades en aquest PLC es concretaran anualment en la programació general de l’Institut en 
forma de Pla Anual. La persona que assumeixi la coordinació lingüística també vetllarà per 
l’educació intercultural i la cohesió social. 

 
Cal definir quines han de ser les funcions concretes del CLIC i incloure-les al RRI. Per altra banda, 
el centre crearà una Comissió Lingüística que ha de vetllar pel seguiment de l’aplicació del PLC 
durant el curs. Estarà integrada per: coordinador/a pedagògic/a del centre, coordinador/a LIC, 
tutor/a de l’aula d’acollida, caps dels departaments de llengües, un representant de l’alumnat per 
etapa i un representant del PAS. 


