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1. INTRODUCCIÓ 
 
El nostre projecte lingüístic parteix de la realitat escolar on es troba l’institut, 
ubicat al barri de Puigfred de Badalona. 
 
Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora ha de ser formar 
parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i 
cultural, partint de la llengua catalana com a llengua vehicular. 
 
L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que 
l’institut ha de proporcionar als alumnes en coneixement lingüístic, comunicatiu 
i literari que cal als alumnes per tenir les mateixes oportunitats. 
 
L’aprenentatge de llengües estrangeres té la intenció d’augmentar la 
competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les seves possibilitats culturals 
i professionals. 
 
Les llengües d’origen de l’alumnat han de ser presents al centre, ja sigui en el 
propi aprenentatge lingüístic, ja sigui de manera simbòlica, com a 
reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. 
 
Aquest nou context sociolingüístic juntament en el nou marc legislatiu fan 
necessària la revisió i l’actualització del nostre projecte lingüístic 
 
El projecte lingüístic és un marc per a l’organització i per a la gestió de l’ús i 
l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües 
presents al currículum. 
  
Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per 
la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge 
de les llengües als diferents àmbits de l’institut. Ha estat elaborat per la 
Coordinació LIC amb el suport de l’equip directiu, i consensuat amb el 
professorat del centre i aprovat pel Claustre i el Consell escolar. Com a tal, és 
un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat  personal del centre 
respecte a l’objectiu comú de  fer efectiu l’aprenentatge de les diferents 
llengües al centre. 
 
El projecte lingüístic, que forma part del PEC, s’haurà de desenvolupar i 
desplegar en els altres documents habituals d’organització i gestió del centre 
que la normativa vigent prescriu. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
El centre té matriculats al voltant d’un 500 alumnes, majoritàriament 
castellanoparlants, descendents d’una població que va arribar a Catalunya els 
anys 60/70 provenint d’Andalusia i altres parts d’Espanya. Cal ressaltar 
l’arribada progressiva d’alumnat estranger d’altres països i cultures al llarg dels 
últims 8 anys i que avui en dia representen entre un 15 i un 20% del total dels 
alumnes del centre. La majoria són xinesos, seguits dels equatorians, 
magribins, pakistanesos, romanesos , brasilers i indis. 
El context sociolingüístic és castellanoparlant. Per tant, les oportunitats que té 
l’alumnat d’origen estranger d’utilitzar de manera espontània i significativa el 
català es redueixen a la mateixa Aula d’Acollida i a les interaccions amb el 
professorat de les altres classes a les quals assisteix. Els contactes verbals 
amb la resta de l’alumnat del centre es produeixen en castellà, perquè aquesta 
és la llengua que sol utilitzar l’alumnat autòcton en les relacions informals amb 
companys i companyes. 
 
2.1. Anàlisi de la realitat sociolingüística del centre [curs 2008-2009] 
 
2.1. Alumnat 
D’un total de 489 alumnes matriculats al centre el curs 2008-2009. Han respost 
les enquestes 353 alumnes: un 72% del total. 
En relació a l’enquesta que hem fet, hem cregut convenient dividir els àmbits 
d’ús de la llengua en relació a l’àmbit familiar, l’àmbit escolar i l’àmbit social. 
 
2.1.1. Àmbit familiar:  
Es manté l’estadística que el castellà és la llengua predominant: 260 alumnes 
(un 73,6%), seguit del xinès: 31 alumnes (un 8,7%), del català: 28 alumnes (un 
7,9%), de l’àrab: 10 alumnes (un 2,8%), de l’urdu, romanès: 3 alumnes (0’8%), 
bengalí: 2 alumnes (0,5%), portuguès: 1 alumne (0’2%), guaraní: 1 alumne 
(0,2%) 
 
2.1.2. Àmbit escolar:  
A). Entre els companys parlen en castellà 306 alumnes (86,6 %), en català 24 
alumnes (7,08%), en xinès 5 alumnes (1,4%), i en àrab 1 alumne (0,2%). 
B).Amb els professors/es la llengua predominant és el català: 237 alumnes 
(67,1%) i en castellà 136 alumnes (38,5%). 
 
2.1.3. Àmbit social: 
A). Amb els amics parlen majoritàriament en castellà : 278 alumnes (78,7%), 
seguits del català: 38 alumnes (10,7%), del xinès: 3 alumnes (0,8%), urdú : 2 
alumnes (0,5%), i romanès (0,2%). 
* Sembla que no sigui coherent aquests percentatges entre l’alumnat estranger 
que parlen entre ells la seva llengua i aquí no hi surt reflectit. 
B). En el carrer: comerços.. la llengua predominant és el català: 205 alumnes 
(58%) i 150 en castellà (42,4%). 
* Aquest fet també és sorprenent, tenint en compte la realitat sociolingüística 
del barri. 
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2.2. Nivell d’estudis dels pares i mares del nostre centre. 
Constatem que el que predomina són els estudis secundaris el 57,6 %, a 
continuació els primaris el 24,3%, els universitaris 10,3% i sense estudis el 
7,7%. 
 
2.3. Ús de la llengua per part del professorat 
Han respost 35 professors de 53: un 66%. 
En tots els apartats: impartir classes, material d’aula, llengua de l’alumnat a les 
proves, fora de l’aula i de llengua de relació amb el professorat la llengua 
predominant és el català; excepte amb la llengua emprada amb les famílies en 
què la llengua predominant és el castellà. 
*S’ha de valorar si es fan properes enquestes el fet que el professorat de 
castellà imparteix les classes en castellà, i també l’ús de les llengües 
estrangeres (anglès i francès) per part dels professors d’idiomes. 
 
2.4. Ús de la llengua per part del PAS 
Han respost 4 : un 100%. 
Constatem que la llengua de relació amb l’alumnat és equitativa, és a dir 2 
(50%) en català i 2(50%) en castellà. La diferència radica en què la llengua 
amb les famílies el 100% és en castellà i la relació entre els companys del PAS 
el 100% és en català 
 
2.5. Ús de la llengua per part de l’AMPA 
L’AMPA fa servir el castellà tant en els seus comunicats com en les activitats 
que organitza. 
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3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
 
 
3.1. PRINCIPIS GENERALS: 
 
1. El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà com a llengua vehicular 

i d’aprenentatge. 
 
2. La llengua és l’eix vertebrador al voltant del qual s’articula el desplegament 

curricular de totes les matèries d’ensenyament., per tant serà explicita a 
totes les àrees impartides. 

 
3. El nostre objectiu és que els nois i noies, en acabar l’etapa dominin les dues 

llengües oficials i han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal 
d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir  al 
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

 
4. La complexa situació sociolingüística de Badalona, i del nostre barri, exigeix 

una gestió en el camp de l’ensenyament que ajudi eficaçment al 
coneixement i a l’ús de la llengua catalana. En aquest sentit, cal promoure 
la participació de tota la comunitat educativa, a través del Pla Educatiu 
d’Entorn i d’altres iniciatives,  en activitats que comportin l’ús i la integració a 
la llengua i a la cultura catalana. 

 
5. Cal mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions 

lingüístiques i  
culturals que facilitin el domini d’altres llengües, pel que suposen de mitjà 
per ampliar les possibilitats de relació amb altres horitzons culturals. 

 

 

3.2. LA LLENGUA CATALANA 
 

El català ha de vehicular les diferents activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 
del centre i ser el vehicle de les activitats acadèmiques, tal i com queda definit 
a la Llei de política lingüística , la qual, a l’article 20 precisa: 
 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament en tots els nivells i les modalitats educatius 
 
2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el 

vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant 
les internes com les externes. 

 
La realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i de l’entorn fa que el castellà 
sigui la llengua de relació. Cal aconseguir que la llengua catalana no quedi 
limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge i que esdevingui una 
llengua d’intercanvi, sigui quina sigui la competència de partida de l’alumne/a i 
caldrà, doncs, dissenyar actuacions per implementar l’ús del català en 
contextos informals. 
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Així mateix, caldria concienciar el professorat que són models lingüístics ja que, 
tot i sent competents en llengua catalana, una part del professorat no 
desenvolupa la seva tasca docent en aquesta llengua. D’altra banda s’ha de 
potenciar que la interacció del professorat amb l’alumnat fora de l’aula es faci 
en català. Caldrà fer-los adonar que la llengua que ells empren a l’hora de 
relacionar-se amb els nois i noies determina l’opció lingüística de les posteriors 
interaccions comunicatives. 
 
El nou currículum defineix la competència lingüística com la capacitat per saber 
interaccionar oralment (conversar, escoltar) i expressar-se per escrit i amb l’ús 
de llenguatges audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la 
comunicació, amb gestió de diverses llengües amb l’ús adequat de diferents 
suports i tipus de text amb adequació a les diferents funcions. 
La competència lingüística és la base de tots els aprenentatges i, per tant, el 
seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees i matèries del 
currículum. 
 
Per tal d’incentivar i potenciar l’ús de la llengua catalana l’institut programa una 
sèrie d’actuacions: 
 

 Elaboració de la revista del centre 
 Celebració de Jocs Florals 
 Celebració de les Jornades Culturals 
 Organització de parelles lingüístiques 
 Dinamització de la biblioteca  
 Participació en concursos: Voltem pel món, etc. 
 Participació en activitats de Pla Educatiu d’Entorn: projecte 

“Expliquem un conte del nostre país”, activitats de reforç escolar al 
llarg del curs (TEA), activitat de reforç escolar d’estiu, ... 

 
És fonamental mantenir i implementar aquesta línia de treball donada la 
idiosincràsia del nostre barri.  

 
La llengua catalana és la llengua vehicular principal del programari i dels 
suports digitals en general que produeix el centre. Una part del professorat ha 
incorporat les eines TAC a la seva pràctica docent - creació de moodles i 
blogs.- per tal de facilitar l’assoliment dels objectius curriculars als nostres 
alumnes, ja que permeten un treball més personalitzat. 

 
El nostre Pla de Formació de Centre contribueix  i afavoreix aquesta 
metodologia. 

 
Quant al material didàctic, s’adequa al nivell de competència de l’alumnat per 
tal que l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre continuarà 
adquirint material per tal de poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de 
l’aula ordinària. El llibre de text és una eina més, però en cap cas és la única ni 
estableix de manera inflexible el currículum educatiu. Caldria, però,  
consensuar els criteris per a la selecció dels materials didàctics 
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L’equip docent disposa d’un espai per coordinar-se i consensuar criteris 
metodològics, per acordar els usos lingüístics a potenciar i per fer el traspàs 
d’informació sobre l’alumnat. 
Aquest curs 2010, i a través de les reunions dels diferents departaments s’ha 
iniciat  la revisió del tractament de la llengua oral i la seva avaluació a les 
diverses matèries i nivells. Cal continuar en aquesta línia de treball i per tal 
d’aconseguir que el nostre alumnat sigui competent en llengua catalana en 
finalitzar l’etapa d’ESO. Caldrà que el centre prengui decisions en els següents  
aspectes: 
 

 Què es treballarà a cada matèria respecte a  la llengua : 
 Creació de situacions d’ús de la llengua a totes les àrees. 
 Determinar quines tipologies textuals orals i escrites 

treballarem a cada matèria. 
 Ús de metodologies que estimulin tant l’expressió oral com 

l’escrita. 

 Unificar criteris de correcció 

 Acordar criteris d’avaluació  

 Coordinar les actuacions dels departaments de llengua 
 
La distribució horària de les àrees de llengües i les estructures comunes 
s’ajusta al que marca la normativa.  

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 
 
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius ha consolidat els 
mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de 
l’alumnat. 
 
Les hores de reforç, desdoblaments i/o atencions individualitzades es 
dissenyen durant el mes de juny, en funció  de les necessitats del nostre 
l’alumnat. 
 
S’organitzen grups reduïts de les matèries instrumentals, és a dir, català, 
castellà i matemàtiques, en tots els nivells, El centre priorita  les actuacions a 1r 
cicle  d’ESO ja que garanteixen l’assoliment dels objectius de l’etapa. Per tant 
hi ha hagut un professor de suport a anglès,social i experimentals. 
 
També es programen optatives adaptades de transició a l’AO: d’anglès (1r 
d’ESO), socials i educació visual i plàstica (2n d’ESO) per a l’alumnat 
nouvingut. Així com l’entrada de professorat de català i de socials a l’AA. 
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ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA 
LLENGUA VEHICULAR. 
 
El centre té definit un protocol d’actuacions per tal de facilitar la incorporació de 
l’alumnat nouvingut al centre. Aquest protocol és compartit pel professorat del 
centre. Disposem de dues aules d’acollida amb materials adaptats i uns 
tutors/es responsables de l’aprenentatge inicial de la llengua. Així mateix tenim 
elaborat un model de PI per tal d’ordenar els aprenentatges de l’AN (alumne 
nouvingut) i facilitar el seu pas a l’aula ordinària. 
 
Quant a l’avaluació, els criteris i els instruments queden recollits al PI de cada 
alumne/a. 
 
El professorat del centre ha arribat a una sèrie d’ acords en relació a l’atenció 
de l’alumnat estranger que estan recollits al document sobre avaluació i que 
estan recollits als diferents Departaments. L’alumnat nouvingut s’avalua si 
assisteix el 50% de les classes d’una matèria , i se’ls ha de fer una adaptació 
curricular. El 1r any quedaran exempts d’avaluació i tindran un informe d’AA. 
 

 

 

3.3. LA LLENGUA CASTELLANA 
 
Pel que fa al context del centre i la tipologia del seu alumnat, constatem que, en 
general, el nivell de la variant estàndard del castellà és molt pobre, 
especialment en la seva realització escrita.  Sí que és cert que és una llengua 
àmpliament utilitzada per l’alumnat com a llengua d’intercanvi, però això 
s’explica perquè en molts casos és la llengua de procedència familiar, i de cap 
de les maneres representa una posició de força qualitativa respecte de la 
llengua catalana. 

 
La coordinació amb la docència del català es limita a la distribució dels 
diferents aspectes del currículum que ve fixada pel Departament d’Educació i a 
alguns acords o iniciatives puntuals en aquest sentit (més relacionades amb 
afinitats o voluntats concretes que amb una línia definida de coordinació 
interdepartamental). 

 
El departament de Llengua Castellana, tot i que considera que l’ús extens del 
castellà per part de l’alumnat és manifest, es preocupa de la qualitat d’aquest 
mateix ús, i treballa l’expressió oral a tots els cicles atenent especialment al 
registre estàndard culte, i amb creixent nivell d’exigència a mesura que es 
progressa acadèmicament.  

 
Es treballa força la llengua escrita i la lectura. Tradicionalment, i donada la 
realitat de l’ús oral del castellà al centre, s’ha procurat millorar especialment la 
llengua escrita i aprofundir en la competència en llengua oral (potser a 
diferència dels companys de Llengua Catalana, que encara lluiten per estendre 
o normalitzar l’ús del català oral a nivell social entre l’alumnat). També ha vetllat 
per la promoció de la lectura. 
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Els membres del departament coincideixen en què la presència del castellà 
com a llengua acadèmica i de cultura no és massa efectiva al centre des d’un 
punt de vista institucional. Caldria incentivar l’ús culte del castellà a la revista 
del centre, amb activitats de ràdio o vídeo, a la pàgina web del centre, etc., 
sense detriment de la necessària promoció del català. La nostra preocupació 
continua sent la percepció del castellà com a llengua de parla però sense valor 
acadèmic. 
 
Així mateix, caldria definir actuacions específiques que garanteixin el 
coneixement del castellà a l’alumnat nouvingut  abans d’incorporar-se a l’aula 
ordinària. 

 
 
 
3.4. LES LLENGÜES ESTRANGERES 
 
El centre imparteix la llengua anglesa com a llengua estrangera. des de primer 
d’ESO, oferint la llengua francesa com a optativa a partir del segon trimestre de 
segon curs.  El fet de triar la llengua francesa suposa un compromís de 
continuïtat fins al final de l’etapa. Hi ha la possibilitat de cursar-la al batxillerat.   

 
La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera té un 
enfocament comunicatiu – funcional.  

 
Tanmateix, atès que per a les llengües estrangeres no existeixen els mateixos 
contextos d’ús real, es vetlla especialment per la creació de situacions 
funcionals d’ús d’aquestes llengües. La metodologia de tasques comunicatives i 
projectes és un enfocament que permet compensar la mancança de contextos 
d’ús reals.  

 
Hem iniciat  l’aprenentatge integrat de continguts en llengua anglesa (CLIL) 
específicament en el treball per Projectes que es fa 1h per setmana en tots els 
nivells de l’ESO. Es mantindrà aquesta línia de treball.  
 
Des del curs 2009-10 l’institut disposa d’un PELE per implementar i millorar 
l’expressió oral en llengua anglesa. Es pot consultar el projecte que està 
dipositat a la Secretaria del centre. 

 
A 1r i 2n d’ESO s’imparteixen  tres hores d’anglès setmanals: una hora amb tot 
el grup, una altra desdoblada i la tercera amb dos professors a l’aula. 
A 3r i 4t  d’ESO es fan tres hores, dues amb tot el grup i l’altra desdoblada. 
A batxillerat es fan les tres hores  amb el grup sencer. 
De primer a tercer s’ofereixen optatives tant de reforç com d’ampliació.  
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4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 
 

LLENGUA DEL CENTRE: 
 

El centre utilitza la llengua catalana en tots els seus àmbits, tant de treball com 
de convivència. En aquest sentit, l’institut utilitza la llengua catalana per 
presentar actes públics, anunciar actes culturals, etc. El català ha d’ésser usat 
de forma preferent en les activitats extraescolars. 
Les manifestacions pròpies del centre (cartells, pàgina web, etc) són en llengua 
catalana, encara que hi hagi col·laboracions en altres llengües. Les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge i el material curricular  són en català: el Treball 
de Síntesi i el Projecte de Recerca (a l’ESO) i el Treball de Recerca ( a 
Batxillerat), en què es va acordar en el claustre que el treball escrit i l’exposició 
oral es farien en català, excepte si era un tema específic de català o anglès. 
 
Tot el professorat és bilingüe i utilitza les dues llengües vehiculars. 
 
En relació al PAS, l’institut disposa de 2 conserges i 2 administratives. La 
llengua vehicular és la catalana i així l’utilitzen en tots els àmbits relacionals i de 
treball. 
 
 
DOCUMENTS DE CENTRE: 
 

La retolació del centre, la documentació administrativa, els instruments de 
gestió: horaris, normativa, programacions, actes, avisos, els comunicats als 
taulers d’anuncis, .. són en llengua catalana. 
 
 
COMUNICACIÓ EXTERNA: 
La correspondència oficial, els butlletins i els informes, les comunicacions 
escrites adreçades a les famílies, la correspondència escolar són documents 
de projecció externa i la llengua utilitzada és el català. 
 
 
LLENGUA DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES: 
Es vetlla que la llengua de relació amb les famílies sigui la llengua catalana 
sempre i quan no dificulti l’enteniment a l’hora d’arribar a pactes o de resoldre 
conflictes. 
 
 
SERVEIS D ‘EDUCACIÓ NO FORMAL I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
L’institut considera primordial potenciar l’ús del català com a llengua habitual 
dels serveis d’educació no formal i les activitats extraescolars com a àmbits de 
socialització dels alumnes i alhora com a vies de projecció exteriors del centre. 
El centre directament organitza i fa el seguiment del taller d’estudi assistit 
PROA, els monitors del qual són exalumnes i alumnes del centre. La 
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coordinadora pedagògica d’ESO és la persona encarregada de coordinar 
l’activitat. Així mateix, l’institut participa en el Pla Català  de l’Esport.  
Caldria vetllar perquè l’AMPA entengués la importància de l’ús del catatà per 
part del monitoratge de les seves activitats. 
 
LLENGUA I ENTORN: 
L’institut participa en les propostes de promoció i ús de la llengua des del PEE 
que ens proposen i/o proposem. 
 
 
4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 
 

L’habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents 
llengües sobretot a nivell escrit, és a dir, la competència plurilingüe, es també 
un objectiu de l’àmbit de llengües. En conseqüència, el centre vetlla en la seva 
programació per l’organització de situacions comunicatives amb parlants 
d’altres llengües estrangeres, que possibilitin el desenvolupament d’aquestes 
competències. 
 
Des del curs 2008-09, l’institut programa la participació dels alumnes de 1r 
d’ESO en unes colònies angleses. Els alumnes de 2n de batxillerat fan una 
estada a Londres en el seu viatge de final de curs. 
 
El nostre centre pensa que la diversitat lingüística és una riquesa immensa de 
la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà que l’alumnat nouvingut conservi i 
desenvolupi les seves llengües d’origen. Una part  important del professorat ha 
assistit en el seu temps lliure, al curs  de llengua i cultura xinesa organitzat des 
del PEE (Pla Educatiu d’Entorn). 
 
L’institut organitza activitats per tal de visualitzar les llengües que parlen els 
alumnes: 

 Conferències en llengües d’origen (Jornades culturals) 

 Elaboració de contes/narracions/poemes ... bilingües (Sant Jordi) 

 Participació en concursos i/o projectes  
 
Si bé la comunicació amb les famílies en general es farà en català, en els 
casos necessaris el centre comptarà amb els serveis de mediació i de traducció 
lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el 
vincle amb les famílies.  
 
 
4.3. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats que 
queden recollides en el nou currículum sobretot en les competències de 
tractament de la informació i d’aprendre a aprendre.  Per desenvolupar 
aquestes competències l’alumnat ha de comptar amb els recursos bibliogràfics, 
audiovisuals i digitals adequats. La biblioteca escolar és un centre de 
dinamització de moltes activitats que possibiliten l’assoliment d’aquests 
competències. 
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Des del curs 2007-08, el centre té un projecte de Dinamització de la Biblioteca. 
Es dissenyen actuacions adreçades a millorar la gestió dels materials, i al 
desenvolupament d’activitats que potenciïn l’ús de la biblioteca tant en horari 
lectiu com a no lectiu: cinefòrums, exposicions, etc.  

 
 
 4.5. PROJECCIÓ DEL CENTRE  
 
Com a part d’una comunitat social, el centre realitza també activitats de 
projecció externa que permetin conèixer amb major detall el nostre projecte 
educatiu. Per fer això, fem servir diferents eines de comunicació: exposicions, 
webs, la revista, presentacions, jornades culturals, portes obertes, intercanvis 
amb centres de primària: xerrades pels pares, visita guiada pels alumnes, els 
exalumnes van als centres de primària per parlar als alumnes del funcionament 
de l’institut, associació esportiva, etc. 
 
 
4.6. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 
 
El centre ha participat en projectes e-twinning per tal de potenciar i millorar la 
competència lingüística anglesa dels nostres alumnes. 
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5. DIFUSIÓ I REVISIÓ DEL PLC 
 
 
5.1. DIFUSIÓ DEL PLC 
 
 El Consell Escolar vetllarà perquè cada una de les famílies noves del centre 

conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 
 La direcció del centre vetllarà perquè cada un dels docents que s’incorporin 

al centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 
 La direcció del centre vetllarà perquè cada una de les persones que tenen 

contacte amb el centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 
 Els principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el projecte 

anual de centre.  
 
 
5.2. AVALUACIÓ  
 
 La consecució dels objectius del projecte lingüístic especificats al Pla Anual, 

s’avaluaran en finalitzar el curs. Les dades obtingudes es lliuren a la 
direcció  del centre per tal de ser incloses en la memòria general de centre. 

 
 Aquestes dades avaluatives es tindran en compte per a planificar les 

actuacions del proper curs. 
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6. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 

 El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i 
representa una declaració dels criteris generals adoptats per la nostra 
comunitat educativa pel que fa referència al tractament de les llengües del 
centre.  
 Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci 
operativa a través d’altres documents del centre, en concret el projecte 
curricular, les programacions d’aula, i les programacions anuals del centre. 
  
 Al Pla Anual es concretaran les actuacions que el centre prioritza en 
relació als criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions 
anuals especificaran les actuacions que es preveuen dur a terme, amb una 
proposta de temporització i amb indicadors que han de permetre fer-ne el 
seguiment.   
 
6.1. OBJECTIUS DE MILLORA: 
 

1.    La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 
1.1. Vetllar perquè la llengua catalana sigui l’eina d’ús i de relació entre ell 

professorat del centre. 
1.2. Promoure l’ús del català entre els alumnes en totes les activitats 

acadèmiques i de relació a l’institut. 
 
 

2.     L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
2.1. Fomentar el treball de llengua oral al centre. 
2.2. Impulsar l’aprenentatge de la llengua des de totes les matèries. 
2.3. Crear espais de reflexió pel tractament de la diversitat lingüística de 

l’alumnat. 
2.4. Aplicar criteris compartits en la selección del material didàctic. 
 
 

3.     L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 

3.1. Vetllar per la coherencia metodològica i la continuïtat entre la llengua 
catalana i la llengua castellana. 

3.2. Vetllar pel desenvolupament de la competencia oral en llengua 
castellana, que permeti als alumnes desenvolupar-se en aquesta llengua 
tan en contextos formals com informals. 

3.3. Determinar l’inici de l’ensenyament i aprenentatge de la llengua 
castellana per l’alumnat nouvingut, tenint en compte les consideracions 
individulas de cada alumne/a. 
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4.   L’aprenentatge/ensenyament de les llengües estrangeres 
 
4.1  Donar continuïtat al treball oral i per projectes que hem iniciat amb el 

PELE (2008-11). 
4.2  Establir contactes amb centres d’altres països mitjançant xarxes de 

comunitats virtuals o d’altres activitats (e-pals, e-Twinning, etc.) 
4.3  Utilitzar el Marc Comú de Referència com a guia per a les nostres 

programacions. 
4.4  Establir uns objectius relacionats amb necessitats reals que ajudin als 

alumnes a adquirir un domini de la llengua adequat al diferents nivells. 
Aquests objectius estan pensats per formar alumnes capaços de 
comunicar-se i desenvolupar-se en diferents situacions reals de l’ús de la 
llengua. 

 
 

5. Organització dels usos lingüístics 
 
5.1. Vetllar perquè els serveis d’educació no formal del centre ( monitoratge 

TEA, monitoratge biblioteca, …) utilitzin el català com a llengua d’ús. 
5.2. Vetllar per a la diversitat lingüística de l’alumnat del centre i aprofitar-la 

per enriquir el currículum i afavorir l’autoestima dels alumnes a partir de 
treballar el dia de les llengües maternes. 

 
 

6. Organització de la programació curricular 

 
6.1. Vetllar per la coordinació del professorat de llengües del centre (català-

castellà i llengües estrangeres). 
 
 
6.2. Diagnosi de l’aplicatiu del PLC i la graella d’accions de millora. 
 
A partir de  de la diagnosi feta a través de l’aplicatiu del PLC del Departament 
d’Educació (que trobareu en els anexos), s’han diagnosticat els punts febles del 
centre i s’han especificat les diferents accions de millota que es podrien dur a 
terme a través d’aquesta graella que us presentem a continuació. 
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PUNTS FEBLES 
 
 

ACCIONS DE MILLORA 

ACCIONS A ... TERMINI 

curt mig llarg 

L’alumnat utilitza 
poc/no utilitza el català 
en les seves relacions. 

 Prendre consciència, per part del professorat, de la importància de 
l’elecció de la llengua vehicle de comunicació amb els alumnes, en totes 
les situacions escolars, ja que aquesta determinarà la seva elecció en les 
posteriors situacions comunicatives.    

   

 Redactar un “Pla d’acollida pel professorat” que reculli, entre d’altres, les 
orientacions i pautes més significatives del Projecte lingüístic de centre. 

   

 Cercar estratègies i situacions que  afavoreixin la relació comunicativa, en 
català, entre l’alumnat. Per exemple: 

 Projecte company-guia 
 Projecte parelles lingüístiques 
 Activitats d’intercanvi: explicació de contes, teatre, 

presentació  d’experiències o treballs de recerca. 
 Acompanyament, per part d’alumnes de cursos alts als de 

cursos baixos,  en activitats curriculars 

   

 Incorporar, en la programació curricular de tutoria activitats que 
afavoreixin l’intercanvi d’informació entre els alumnes d’un mateix grup, 
sobre aspectes de l’esfera més personal (com sóc jo, què m’agrada, què 
em posa trist...) 

   

 Proposar activitats curriculars de llengua a partir de materials diversos 
que, tradicionalment, no s’han considerat acadèmics però constitueixen 
l’eix central d’àmbits i/o situacions de caire comunicatiu: diaris, revistes 
infantils o juvenils, catàlegs publicitaris, tríptics o fulletons informatius, 
circulars o notes d’escola, formularis. 
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El professorat no 
sempre utilitza el 
català amb els alumnes 

 Ser conscients, per part del professorat, de la importància de l’elecció de 
la llengua vehicle de comunicació amb els alumnes, en totes les situacions 
escolars, ja que aquesta determinarà la seva elecció en les posteriors 
situacions comunicatives .   

   

 Vetllar perquè la llengua catalana sigui la llengua de relació en tots els 
espais i les situacions escolars  

   

 Assegurar que els materials curriculars de l’alumne (llibres de text, fitxes 
de treball, quadernets...) siguin en català  

   

La majoria de circulars 
i cartells de l’AMPA 
són en castellà 
 

 Facilitar els recursos necessaris (models de documents, ajut per la 
traducció) perquè puguin fer la documentació en català. 

   

 Vetllar perquè les circulars i els cartells siguin en català    

 Oferir suport i ajut per la redacció o traducció en català .    

Vetllar perquè les 
activitats extraescolars 
utilitzin el català com a 
llengua d’ús. 

   Establir coordinacions periòdiques amb els diferents serveis del centre  
      d’educació no formal per tal de sensibilitzar i garantir que la llengua d’ús  
      sigui el català. 

   

 Compartir els principis del PLC amb el personal no docent i implicar-los  
       en el projecte. 

   

Establir espais de 
coordinació entre els 
departaments de 
llengües per tal 
d’aconseguir un 
tractament unitari de 
les llengües 

 Coordinar el treball metodològic de les llengües d’ensenyament i  
       aprenentatge al centre: 

 Compartir la metodologia i l’enfocament comunicatiu de la 
llengua anglesa. 

 compartir els criteris pel tractament de la llengua oral i escrita. 
 planificar activitats d’acord amb l’enfocament comunicatiu que 

impliquin la interacció entre els alumnes. 

   

  Revisar i/o elaborar criteris comuns per l’enfocament de llengües al 
       centre. 
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Vetllar per la 
coherència 
metodològica i la 
continuïtat entre la 
llengua catalana i la 
llengua castellana 
 

 Establir criteris pel tractament de les estructures lingüístiques comunes. 
 
 

   

 Planificar el treball de les estructures lingüístiques comunes als diferents  
       cursos.  

   

Aplicar criteris 
compartits en la 
selecció del material 
didàctic dels alumnes 

 Coordinar la tria de material didàctic per l’ensenyament de les llengües. 
 
 

   

Fomentar el treball de 
llengua comunicatival 
al centre. 

 Compartir entre el professorat pautes per la planificació d’activitats de  
llengua oral. 

   

 Promoure activitats específiques de llengua oral: tallers de teatre, 
exposicions orals, ... 

   

 Establir pautes pel treball de les diferents tipologies de textos orals 
(entrevista, conversa, dramatització, argumentació, ...). 

   

 
 
 
 
 

 


