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0. Introducció 

La comunitat educativa de l’Institut Vicenç Plantada considera decisiu fomentar el màxim 

de respecte per qualsevol llengua per minoritària que sigui, en tant que és element bàsic 

de la identitat i la cultura de l'individu. 

L'Institut assumeix com a labor fonamental fomentar l'ús del català com a element 

integrador de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, així com el domini del castellà. 

El respecte de la varietat lingüística ha d'abraçar les varietats dialectals que presenten 

aquestes llengües, varietats que els nostre alumnat ha de conèixer i apreciar. 

L'Institut vol assegurar que l'alumnat adquireixi el domini de les competències 

lingüístiques corresponents als diferents nivells i ensenyaments, imprescindibles per al 

seu desenvolupament acadèmic, professional i personal, en català, castellà i en almenys 

una llengua estrangera. 

El nostre projecte lingüístic (que hem de qualificar de plurilingüe) plasma aquests ideals i 

objectius, i presenta els mitjans per assolir-los. 

1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat 

El centre està situat al barri de Santa Rosa a Mollet del Vallès, i acull alumnat de tot 

Mollet; especialment de la seva àrea de proximitat assignada: els barris de la Plana 

Lledó, de Can Borrell, de Col·legis Nous i del Centre. El 65 % del nostre alumnat són fills 

de catalans, el 20% els pares són de la resta del territori espanyol, un 4,1% tenen els 

pares de la resta d’Europa i la resta són de Sud-Amèrica o bé d’Àfrica (Marroc, 

principalment). 

Lloc naixement pare Lloc naixement mare 
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Aproximadament el 70 % de l’alumnat fa servir en la seva vida quotidiana principalment el 

castellà, el 21 % fa servir el català, i la resta altres llengües, principalment, l’àrab. Cal 

remarcar que quan es tracta de relacionar-se amb els amics, el castellà és la llengua 

predominant, arribant al 90% de l’alumnat. 

Habitualment a casa parles... Habitualment amb els amics parles... 

  

 

1.2. Entorn 

Emplaçat al sud-oest del Vallès Oriental, el municipi de Mollet del Vallès té, segons dades 

de l’IDESCAT, una extensió de 10,77 km2, entre els termes de La Llagosta, Sant Fost de 

Campsentelles, Martorelles, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliça de 

Vall al Vallès Oriental i Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de la Mogoda al Vallès 

Occidental. És una ciutat situada a la comarca del Vallès Oriental i es troba a 17 km de la 

ciutat de Barcelona i a 10 de Granollers. Al nord, es troba l’espai rural de Gallecs, un dels 

paratges naturals més importants de la comarca. 

Disposa d’una bona xarxa de comunicacions, ja que pel seu terme circulen les autopistes 

AP-7 de Barcelona a la Jonquera i C-33 de Barcelona a Parets, la carretera C-17 de 

Barcelona a Vic com a carreteres principals. Hi ha, a més, dues estacions de ferrocarrils i 

diverses línies d’autobusos. 

Dades bàsiques del municipi 

Mollet del Vallès 

Població 2018 51.133 

Naixements 2017 444 

Habitatges familiars 2011 19.307 

PIB per habitant 2017 27,4 milers d’€ 

Atur registrat 2016 3.304,7 

Població que entén català 2011 47.580 (93,05%) 

Població que sap parlar el català 2011 34.262 (67,01%) 
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Població que sap llegir el català 2011 37.937 (74,19%) 

Població que sap escriure el català 2011 26.264 (51,36%) 

Superfície 10,77 km2 

Participació (Elec. Municipals) 2015 55,3% 

*Dades obtingudes al web de l’idescat. 

El principal motor econòmic del municipi és el sector serveis, amb més d’un 70% de la 

població ocupada. El 24 % de la població ocupada es dedica al sector industria, i al 

voltant del 5% a la construcció, segons dades de Idescat del juny de 2017. 

(IdesCat2017). 

Mollet del Vallès és un municipi molt dinàmic, amb una gran quantitat d’entitats i 

associacions culturals, esportives i socials. El municipi disposa de molts serveis i 

equipaments públics relacionats amb la cultura i l’educació, com la biblioteca de Can 

Mulà, el Teatre Municipal de Can Gomà, l’escola municipal de Música i el Museu Abelló, 

així com els diferents centres cívics a cada barri de la ciutat. 

A nivell educatiu, a Mollet hi ha 3 escoles bressol públiques i 6 de privades, 10 escoles 

públiques de Primària, 4 centres privats-concertats i 4 instituts públics amb ESO i 

Batxillerat, dels quals 3 tenen a més Cicles Formatius. També hi ha una escola d’adults i 

una escola d’educació especial. 

El nivell socioeconòmic de les famílies és molt variat, tot i que es podria situar en una 

franja mitjana-baixa. Cal ressaltar que a l’Institut tenim casos de famílies que reben ajuts 

dels Serveis Socials municipals, i d’altres que tot i no rebre ajudes tenen greus dificultats 

econòmiques. 

Els alumnes d’ESO de l’Institut Vicenç Plantada provenen majoritàriament de les diferents 

escoles públiques de Primària del municipi. A Batxillerat, una part dels alumnes són de la 

casa, i l’altra provenen majoritàriament dels centres privat-concertats del municipi (3 dels 

quatre només imparteixen fins a 4t d’ESO). A Cicles Formatius arriben alumnes dels 

diferents municipis de la comarca. 

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

2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, hauria de ser l’eina de cohesió i integració 

entre totes les persones del centre i la llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar 
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normalment en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i 

escrites, exposicions dels professors, material didàctic i virtual, llibres de text i activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació, reunions, informes i comunicacions, la interacció entre 

docents i alumnes i la formació… així com les activitats administratives i les 

comunicacions entre l'institut i l’entorn. No obstant, tot i que en el nostre centre el català 

és la llengua utilitzada normalment en les diferents activitats acadèmiques, 

d’ensenyament i aprenentatge en pràcticament tot el material escrit –llibres de text, 

material addicional que passa el professor, exàmens, comunicacions diverses -, pel que 

fa al material audiovisual, depèn, bàsicament, de la seva existència en aquesta llengua i, 

si prenem com a referència els fulls de declaració horària del professorat (classes 

impartides en català i/o en castellà) també, en realitat la llengua de relació majoritària -

entre els alumnes mateixos i entre professors i alumnes- és el castellà. En alguns casos 

la llengua del docent no implica un canvi de llengua en l’alumne. A més, no és un fet 

insòlit que la llengua majoritària del grup faci que sigui el docent qui la canviï i la classe 

passi a fer-se, així, en castellà. 

2.1.2. El català, eina de convivència 

Tot i que a l'institut hi ha consciència de la necessitat de l’ús del català en la comunicació 

quotidiana i vetlla pel seu ús i la seva promoció com a llengua de comunicació i 

convivència en situacions formals (conferències, claustres...) i informals (celebracions, 

sortides...) per part del claustre, el personal administratiu i de serveis, alumnat i famílies, 

donada la idiosincràsia del centre, el català no sempre és la llengua prioritària. 

La voluntat del centre és que la llengua catalana no esdevingui una llengua 

exclusivament d’aprenentatge i de relacions formals, motiu pel qual vetlla perquè no sigui 

relegada a aquests àmbits tot impulsant actuacions que impliquin la necessitat d’emprar-

la, tant en l’aspecte oral com en l’escrit, per exemple en activitats de biblioteca, grups 

lingüístics, etc. 

L'educació intercultural i plurilingüista és una resposta pedagògica del centre a l'exigència 

de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 

democràtica. Té com a finalitat la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les 

persones en un marc de valors compartits per a la convivència. L'educació intercultural i 

plurilingüista promou espais d'inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir 

uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. També promou l'ús 

de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe, en el marc 
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del respecte a la diversitat lingüística i cultural, com un element de cohesió i igualtat 

d'oportunitats. 

2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.2.1. Programa d’immersió lingüística 

Els nois i noies en acabar l’ensenyament secundari han d’aconseguir:1 a) dominar el 

català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge; b) dominar l’ús del castellà; c) 

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; d) han de 

comprendre missatges escrits i establir relacions entre llengües romàniques; i finalment e) 

han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on 

viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les 

quals poden aprendre i enriquir-se personalment (malgrat que no les aprenguin mai). 

Correspon als diferents departaments de llengües la concreció de les competències 

bàsiques de l’àmbit lingüístic, així com la definició sistemàtica dels objectius i continguts 

per nivells o cicles, tenint en compte les orientacions sobre el desplegament de les 

competències bàsiques que dona el Departament d’Ensenyament. Així mateix, han 

d’assegurar al llarg de tot l’ensenyament secundari la continuïtat i la coherència, així com 

també de les estratègies metodològiques que es portin a terme per aconseguir-ho, tenint 

en compte les orientacions que puguin aportar els diferents equips docents o el claustre 

en qüestions de coordinació i consens sobre principis metodològics, sota la supervisió de 

l’equip directiu. 

2.2.2. Llengua oral 

Cal un bon domini de l’expressió oral per tal d’estar preparats per entendre i exposar de 

forma raonada i coherent els missatges comunicatius i les opinions. Això implica aprendre 

a escoltar, a  dialogar, a raonar i a respectar els torns de paraules i les intervencions dels 

diversos interlocutors. Es prioritza l’aprenentatge i l’ús dels diversos registres de la 

llengua oral, tot i que s’incideix de manera específica en la llengua estàndard. L’objectiu 

final és que l’alumnat assoleixi la competència comunicativa i la utilitzi en els diversos 

àmbits i registres. 

2.2.3. Llengua escrita 

El català, com a llengua vehicular, ha d'ésser l'emprada en l’escriptura de qualssevol 

tipus de documents, tant dins de l'aula com fora. Cal vetllar (el professorat de forma 

particular i l'equip docent de forma general) per tal que la llengua en què s'escriuen els 

exàmens i els treballs de classe sigui el català, a excepció òbviament de les matèries de 
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llengua castellana i llengua estrangera o 1de les assignatures que formen part del projecte 

Columbus. Aquest punt afecta també tots els documents i comunicats emesos des del 

centre educatiu tal i com s’estableix en el punt 2.1. d’aquest document. 

Per altra banda, durant el curs 2016-17, la Comissió Pedagògica del centre, en 

representació dels diferents seminaris, va decidir aplicar un pla de reforç de l'escriptura 

focalitzat en l'ortografia. Així, tots els seminaris aplicaven unes pautes de correcció 

comunes basades en un resum de faltes més habituals en les que tots els alumnes 

havien de parar atenció. En una primera reunió de valoració de la proposta, aquesta ha 

estat positiva. 

El centre ha d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que 

estableix la Llei de política lingüística. Així mateix, tots els comunicats emesos des del 

centre es faran en català. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes en 

l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini 

lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà 

2.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

Per aconseguir una seqüenciació lògica de les competències lingüístiques comunes, per 

evitar repeticions innecessàries i per assolir un major rendiment, és imprescindible una 

bona coordinació entre tot el professorat del centre, especialment en les quatre habilitats: 

lectura, escriptura, expressió oral i comprensió oral. En aquest sentit, també cal tenir en 

compte les diverses necessitats i habilitats de l’alumnat en cada moment. Així mateix, les 

activitats que es promouen des d’altres àmbits, com la biblioteca o la utilització de les 

TIC, són un bon suport per a la consecució dels objectius dels departaments didàctics de 

llengües. El professorat de llengua és el responsable bàsic per incentivar l’aprenentatge 

de la lectura i l’escriptura, però la resta de professorat ha de col·laborar-hi de manera 

activa i constant. 

Pel que fa a la relació entre llengua oral i llengua escrita, des de l’àrea de llengua i des de 

les altres àrees, sovint es fan activitats en què la relació és inherent (lectura expressiva, 

resums orals, exposicions...). Tanmateix, en certes ocasions el nombre d'alumnes per 

aula limita la realització d'aquest tipus d'activitats. 

 
 

1  Currículum d’educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 
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2.2.5. La llengua en les diverses àrees 

És imprescindible un seguiment d’abast general, des de totes les àrees i en tots els 

nivells, per tal que s’assoleixi la competència lingüística. Per tant, tot el professorat ha de 

ser conscient de la necessitat del desenvolupament i de l’assoliment de les competències 

comunicatives i lingüístiques de l’alumnat i ha de col·laborar-hi positivament per tal que 

es puguin aconseguir. La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, per 

això cal incentivar actuacions en què ambdues habilitats es complementin, sobretot des 

de l’àrea de llengua, però també des d’altres àrees. En l’àmbit oral, és important la 

realització de lectures en veu alta, de poesia, de dramatitzacions, de representacions 

teatrals (com a activitat extraescolar, per Sant Jordi, altres festes), de debats a partir 

d’una lectura seleccionada prèviament... de forma que es fomenti la participació de 

l’alumnat en l’ús de les llengües des de qualsevol àrea. En l’àmbit escrit, cal exigir al 

màxim la correcció ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs de l’alumnat, en funció del 

seu nivell i de les seves característiques personals. 

Tradicionalment, s'ha vinculat la correcció de l'expressió oral a les àrees de llengua. Cal 

impulsar un pla comú d'assoliment de les competències orals i comunicatives que 

impliquin totes les àrees del coneixement. Cal que el professorat s'impliqui i sigui un bon 

model de llengua pels alumnes. 

2.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

L’equip docent de cada curs i/o classe ha d’elaborar orientacions i pautes que, a través 

de la valoració contínua i adequada de l’alumnat, doni resposta a les possibles 

problemàtiques que hi pugui haver (també a nivell lingüístic) i que garanteixi el traspàs 

d’informació adequat sobre els protocols o valors que cal transmetre i treballar. Tot i que 

es vetlla perquè l’alumnat assoleixi un nivell adient en l’expressió i la comprensió de la 

llengua catalana, de vegades el seu ús cedeix el terreny a altres llengües, especialment 

el castellà, però també a les respectives llengües d’origen dels alumnes procedents 

d’altres països (xinesos, sud-americans i magribins sobretot). Partint del criteri incentivat 

des del Departament que “qualsevol professor és professor de llengua” (si més no en 

termes relatius), cal incidir en la necessitat que, des de qualsevol àrea i amb els materials 

didàctics i d’avaluació corresponents, l’expressió oral i escrita es produeixi en català, 

motiu pel qual l’equip docent ha de vetllar per la bona selecció i el bon ús de les 

metodologies emprades, i per la correcta transmissió d’informació. 

Per altra banda, cal tenir amb compte que els equips docents no tenen un espai comú per 

a poder treballar recursos metodològics que vagin més enllà de l'àrea de cada professor. 

Aquestes discussions tenen lloc en l'espai de la Comissió Pedagògica i arriba al 
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professorat via els Caps de seminari. És dins dels seminaris que es poden concretar 

mesures però, en general, no es consensuen amb altres seminaris. 

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

El Pla d'acollida és el document de referència al qual es pot adreçar tot membre de la 

comunitat educativa per veure quins són els protocols d'actuació davant l'arribada d'un 

alumne nouvingut. El centre està molt conscienciat amb la realitat que té i per això 

disposa de material especialitzat per afavorir la integració lingüística de l'alumnat acabat 

d'arribar al centre, cosa que permet que en un primer moment no hi hagi un xoc cultural i 

lingüístic, sinó que la integració es dugui a terme de manera gradual.  

L’aula d’acollida és un recurs que permet una atenció emocional i curricular 

personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana com a complement del 

treball del grup classe al qual estigui adscrit. 

L’alumnat de l’ESO nouvingut que pot ser atès a l’aula d’acollida és aquell que s’ha 

incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, 

excepcionalment, quan s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos si procedeix 

d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català.  

Es procura que l’horari de l’aula d’acollida no interfereixi en les matèries on els alumnes 

nouvinguts poden socialitzar-se i compartir amb els companys del grup classe ordinari i 

que la durada de la presència dels alumnes a l’aula d’acollida vagi disminuint a mesura 

que avancin en els aprenentatges.  

El tutor de l'aula d'acollida porta un seguiment exhaustiu de l'alumnat nouvingut, per tal 

d'afavorir la seva immersió lingüística. Per això, aquest professional es coordina amb la 

resta de tutors i participa activament en la presa de decisions. A més a més, rep el suport 

d'un assessor lingüístic del CRP per tal d'estar informat de totes les novetats per afavorir 

la integració (a nivell general) que s'ofereixen a l'entorn de l'alumne. 

Al centre també hi ha una coordinadora lingüística que és l’encarregada de gestionar 

actuacions d’atenció individualitzada a l’alumnat que va als cursos de reforç posteriors a 

la sortida de l’aula d’acollida. 

L’ aula d’acollida ha d’estructurar-se de manera flexible, la qual cosa implica la possibilitat 

d’atendre alumnes en grups diversos, en funció de les necessitats dels alumnes, 

l’escolarització prèvia, la llengua d’origen o altres característiques. 
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2.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

L’alumnat que desconeix les dues llengües oficials assisteix a l’aula d’acollida el màxim 

de temps possible. Quan assoleix el nivell llindar de llengua catalana i pot incorporar-se a 

l’aula ordinària plenament, inicia l’estudi del castellà, amb tractament de segona llengua, 

per a la qual cosa cal fer-li l’adaptació curricular adequada. El professorat de la resta de 

les matèries estarà informat i coneixerà el nivell de cadascun dels alumnes de l’aula 

d’acollida. A partir d’ aquí s’ intercanvia informació sobre l’evolució d’aquests alumnes en 

les reunions d’ equip docent, en les preavaluacions i avaluacions, i puntualment, quan és 

necessari. 

2.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

L’alumnat d’origen castellanoparlant podrà assistir a les classes de castellà a l’aula 

ordinària, però es donarà prioritat a l’assistència a l’aula d’ acollida tot i que anirà un 

nombre inferior d’hores. 

2.2.8. Atenció de la diversitat 

Donada la realitat del nostre centre, l'atenció a la diversitat és un dels aspectes més 

treballats per la comunitat docent, i s'aborda amb un pla específic de tractament de la 

diversitat que conjuga els desdoblaments, les agrupacions flexibles i els Plans de Suport 

Individualitzats (PI). 

Hi ha coordinació no només a nivell de professorat sinó a nivell extern comptant amb la 

col·laboració de l'EAP. També, es compta amb la CAD (Comissió d’atenció a la diversitat) 

que és on es tracten a nivell més profund tots aquells casos de risc (alumnat amb pocs 

recursos a nivell social i econòmic). 

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

Al llarg del curs els alumnes disposen de diferents activitats on es fomenta l'ús de la 

llengua catalana. Les principals són el certamen literari, l'acte de Sant Jordi, la 

participació anual al Certamen de lectura en veu alta i a Protagonistes joves. El 

segueixen activitats com: Creem un neologisme, un concurs de jeroglífics quinzenal, 

entre d'altres. 

A més a més, es procura fomentar la participació de l’alumnat en activitats ciutadanes i 

tallers de l'ajuntament, la llengua vehicular dels quals és el català. També en diferents 

concursos literaris, com el “Premi Sambori Òmnium Cultural”, Fem contes de ciència de la 

fundació Cosmo Caixa, el certamen literari de la UNESCO "En llengües d'origen", i les 

parelles lingüístiques o els jocs lingüístics. 
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No obstant, tot i així, no n'hi ha prou per aconseguir un us normalitzat de la llengua 

catalana; la tendència dels catalanoparlants a passar-se al castellà i les poques 

possibilitats reals de practicar-lo, sobretot fora del centre, fa que l'alumnat no vegi la 

necessitat d'utilitzar-lo. Per aquest motiu, creiem que és molt necessari crear un projecte 

que faci imprescindible emprar-la. Aquest seria el cas, per exemple, d'establir contacte i 

intercanvis amb centres d'Andorra, l'Alguer o de la Catalunya Nord. 

2.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge. Permet mesurar el grau d’assoliment 

dels objectius plantejats i alhora serveix per responsabilitzar l’alumnat del seu propi 

aprenentatge. 

És important que des de totes les àrees del currículum s'avaluïn totes les manifestacions 

del llenguatge, tant les que corresponen a la dimensió comunicativa com les que 

corresponen a l'estètica i literària. 

Tot i així, des de les àrees de llengua és on es pot avaluar millor aquesta dimensió, tant 

oralment com per escrit. 

2.2.11. Materials didàctics 

Correspon al centre, i més concretament a cada departament, l’elecció dels llibres de text 

i d’altres materials didàctics, d’acord amb la legislació vigent. 

Cada departament i cada professor adapta les seves estratègies a cada grupclasse per 

tal de garantir l'assoliment de les competències corresponents a cada àrea per part de 

l'alumnat. Per poder realitzar aquesta tasca, hom procura fer servir els materials més 

adients per a cada situació. És cert que en certes àrees, hi ha tendència a fer servir 

només una tipologia de textos, malgrat tot, a través del conjunt d'àrees del currículum 

s'arriba a abastar tota la tipologia textual. 

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

2.3.1. Informació multimèdia 

El centre està immers en el desenvolupament de les noves tecnologies i en el foment del 

seu ús constructiu. A cada aula hi ha un ordinador amb canó i la presència de pissarres 

digitals en algunes d’elles. Disposem d'armaris mòbils amb trenta ordinadors individuals. 

Cal dir que tot el conjunt de professorat té molt present els avantatges de l'ús de les TIC 

per a determinats objectius i com a sistema de treball que l'alumnat ha de conèixer i saber 

fer servir. 
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Per altra banda, el desenvolupament de les TIC incideix en l’ús de la llengua com a 

vehicle de comunicació i de convivència, per això al centre es vetllarà per tal que en totes 

les eines i programes informàtics i elements multimèdia incorporats al funcionament 

quotidià de l’institut s’utilitzi, sempre que sigui possible, el català. 

2.3.2. Usos lingüístics 

La dimensió plurilingüe i intercultural del currículum necessita un treball explícit en els 

usos lingüístics de l’alumnat, per això cal plantejar continguts relacionats amb els usos 

socials en un context multilingüe, com és el cas de Catalunya. 

En aquest sentit, el professorat, des de les diferents àrees, s'implica en l'ensenyament de 

la llengua catalana. Des de totes les àrees es tracten diferents manifestacions 

lingüístiques que corresponen a la tipologia textual que es pot trobar en cada matèria. 

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

El respecte a la diversitat lingüística és un ítem que ha de regir els valors lingüístics. Per 

això, el coneixement de la llengua vehicular i, progressivament, de la llengua castellana, 

per part dels alumnes que tenen com a llengua familiar una de diferent a les esmentades, 

afavorirà la realització d’activitats relacionades amb el currículum. Es tracta de fomentar 

el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i conèixer 

altres cultures. Cal formar parlants plurilingües, conscients que l’assoliment d’aquesta 

competència intercultural els permetrà tenir un ventall més ampli d’oportunitats.   

Un dels objectius de l'ensenyança obligatòria i postobligatòria és formar parlants 

plurilingües. Com a mínim han de ser competents en les dues llengües oficials a 

Catalunya i a més, assolir competència en una tercera. 

2.3.4. La llengua catalana i les llengües d’origen 

En l’aprenentatge de la llengua catalana és molt important el reconeixement i la valoració 

de la llengua d’origen de l’alumnat . Els equips docents i tutors disposen d’informació 

sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula i treballen per la interdependència 

lingüística i l’assoliment de les competències comunes. Cal incentivar que millori 

l’aprenentatge de tot l’alumnat realitzant activitats en què la diversitat lingüística sigui 

tinguda en compte. 

És a l'aula d'acollida, sobretot, on s'estableix un vincle emocional entre la llengua materna 

i la llengua d'acollida. Hi ha diversos materials com, per exemple, diccionaris, vídeos, 

llibres bilingües... que permeten, la transició d'una llengua a l'altra. 
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3. La llengua castellana 

3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 

castellana al llarg de l'etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els 

continguts comuns que s'han programat fer  tant en el currículum de la llengua castellana 

com en el currículum de  la llengua catalana. 

Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un 

desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d'ús de la llengua 

castellana menys conegudes pel nostre alumnat. 

Tot i que la majoria de l’alumnat coneix la llengua castellana o bé per la seva llengua de 

procedència familiar o bé per ser una de les llengües del seu entorn, el nivell de la variant 

estàndard del castellà és pobre. 

3.1.2. Llengua oral 

El centre té present que l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de la llengua 

castellana inclogui activitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb 

especial èmfasi en la competència oral. Es treballa habitualment la llengua oral en tots els 

cursos i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, 

dramatització, argumentació, recitació, debats…etc.). Es planifiquen activitats  diverses 

seleccionades prèviament on l’alumnat pugui participar oralment amb correcció lèxica i 

gramatical. 

Es treballa bàsicament la variant estàndard del castellà, però es valoren les altres 

variants i es treballen els diversos registres de la llengua. 

La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, per això cal incentivar 

actuacions en què ambdues habilitats es complementin, sobretot, des de l’àrea de 

llengua, però també des d’altres àrees. 

3.1.3. Llengua escrita 

L’objectiu de l’ensenyament de la llengua escrita és aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu 

s’aplicaran les orientacions del currículum i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura  periòdicament que tinguin en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques en els diversos nivells. Per això, organitzem les biblioteques de classe  amb 
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llibres adequats per la seva edat, de les quals els alumnes fan al menys tres lectures per 

cada curs amb activitats de comprensió lectora i de comprensió escrita per cadascun dels 

llibres. A més, tenen un llistat d’altres lectures recomanables de la Biblioteca. També a 1r 

d’ESO, l’alumne confecciona un diccionari lèxic afegint vocabulari que aprèn amb cada 

llibre de lectura. Així mateix, fem dictats preparats cada setmana en 1r i 2n d’ESO amb 

coavaluacions de l’alumnat,  i dictats variats (en parelles, de paret...) en 3r i 4rt d’ESO, 

juntament amb redaccions o comentaris de temes diversos cada mes. 

Aquestes activitats tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i 

s’estableixen mecanismes de revisió i millora de  cadascuna de les dues habilitats. Estan 

seqüenciades en funció del procés d’ensenyament. 

Cal exigir la correcció ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs de l’alumnat, en funció 

del seu nivell i de les característiques personals. 

3.1.4. Activitats d’ús 

El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l'aprenentatge de la 

llengua castellana: com a mitjà d'accés a material divers 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 i per a la difusió dels 

resultats de les tasques d'aprenentatge. 

Amb els alumnes d’intercanvi de francès que arriben de França i Canadà al nostre centre 

per una estada d’un trimestre  prioritzem en el seu procés d’aprenentatge el coneixement 

de la llengua castellana com usuari. 

A més organitzem durant el curs les següents activitats amb els alumnes: 

1r ESO: visualització d’una pel·lícula d’estrena al cinema. 

2n ESO: participació concurs narració curta de la Coca-Cola. 

1r Batx: assistència a una representació d’una obra de teatre  de la Literatura Espanyola. 

També treballem “El día de la poesía”, el 21 de març, el dia de la primavera, amb 

diverses activitats de recitació i composició poètiques amb els alumnes  i el Certamen 

Literari de  Sant Jordi (23 de abril) del Centre. Així mateix, sempre que podem, treballem 

amb els alumnes la excel.lència amb d’altres concursos i actes literaris d’arreu, com per 

exemple enguany el Concurso Literario de l’INS Miguel Fernández de Alicante o també el 

Concurs Literari de Sant Jordi de la Biblioteca de Mollet del Vallès. 
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3.1.5. Alumnat nouvingut 

L’alumnat nouvingut que rep l’institut majoritàriament és castellanoparlant, és per això 

que l’esforç d’immersió lingüística es realitza en llengua catalana. Tanmateix, en el cas 

d’alumnat nouvingut sense domini de la llengua castellana, existeix un protocol d’acollida 

coordinat amb el departament de llengua catalana. 

El centre ha de posar els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora 

tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en 

acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. 

Una part de l’acollida lingüística es fa en llengua castellana. Es procura coordinar el 

procés d’aprenentatge/coneixement de les dues  llengües. Es té en compte el context 

sociolingüístic. 

3.1.6. Materials didàctics 

Cada professor adapta les seves estratègies a cada grup classe per tal de garantir 

l'assoliment de les competències corresponents a cada àrea per part de l'alumnat. Per 

poder realitzar aquesta tasca, procurem fer servir els materials més adients per a cada 

situació. Utilitzem un material molt variat: els llibres de text de Vicens Vives amb 

una  gran diversitat de textos de diferents tipologies adaptats al nivell adequat de 

l’alumnat, suport TIC amb vídeos, escoltes radiofòniques, recitacions d’autors, 

representacions teatrals, audiollibres, blogs, pel·lícules...etc juntament amb llibres de 

lectura de diferents gèneres adequats a l’edat de l’alumne proposats en les biblioteques 

de classe o recomanats entre els mateixos alumnes. També es poden afegir d’altres 

materials en menor escala apropiats per treballar la diversitat a la classe. 

4. Llengües estrangeres 

A l'Institut Vicenç Plantada s'imparteixen l'anglès i el francès com a llengües estrangeres 

tant a l'ensenyança obligatòria com a la postobligatòria. A primer d’ESO tot l’alumnat 

cursa com a llengua estrangera l’anglès i pot cursar francès com a segona llengua 

estrangera. A partir de segon d’ESO pot triar entre anglès o francès com a primera 

llengua estrangera, podent continuar estudiant francès com a segona llengua estrangera. 

Els alumnes a partir de quart d'ESO, a més, tenen l'oferta per triar una segona o tercera 

llengua estrangera, l’alemany. En consonància amb els objectius del Departament del Pla 

2014-2020 per a Llengües Estrangeres, l'objectiu de l'institut ha de ser que la major part 

d'alumnat graduat d'ESO hagi assolit les competències suficients per obtenir la titulació 

B1, i el de Batxillerat i Cicles, la B2, en almenys una llengua estrangera. 
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Des del curs 2010-2011, el centre ofereix el Projecte Columbus a un grup d’alumnes. Els 

alumnes que formen part d’aquest projecte, a més de tenir la possibilitat d’estudiar la 

llengua francesa, ja sigui com a primera o com a segona llengua, cursen una matèria 

impartida en llengua anglesa, les ciències socials des de 1r fins a 4t d’ESO, i en el cas de 

triar la llengua francesa, una matèria en aquesta llengua des de 2n a 4t d’ESO. 

Des del curs 2013-2014 , l’alumnat de batxillerat té la possibilitat de cursar el BATXIBAC. 

Des del curs 2014-2015, al centre es preparen als alumnes que cursen la llengua 

francesa per a l’obtenció del certificat DELF. Des del curs actual, 2018-2019, es preparen 

als alumnes per a la certificació en llengües estrangeres a l’EOI. 

Al curs 2017-2018 vam iniciar el programa GEP. 

4.1. Anglès 

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

L’anglès s’ofereix al centre com a primera llengua estrangera durant tot els nivells de 

l’ESO i Batxillerat. També s’utilitza de forma progressiva com a llengua vehicular a l’àrea 

de socials al llarg de tota l’ESO, com a part del projecte integral de llengües estrangeres 

Columbus, en el qual participa una selecció d’alumnes amb un domini molt bo de la 

competència lingüística de l’anglès . Aquest programa també s'ofereix en francès. A més 

a més, aquest curs 2018-19, s'ha ofert als alumnes més avançats 1r de batxillerat la 

possibilitat de preparar i participar a les proves de nivell B1 i B2 de l'EOI per obtenir la 

certificació corresponent. 

4.1.1.1. Desplegament del currículum 

El departament d'anglès treballa de manera consensuada perquè s'apliqui el currículum 

de l'àrea de llengües estrangeres de manera coherent, progressiva i unificada a fi que tots 

els alumnes puguin assolir les competències bàsiques i continguts clau dels diferents 

nivells de l'ESO. Respecte a l'atenció a la diversitat, a més de l'adaptació de continguts, 

es treballa amb diferents tipus d'agrupaments dintre dels grups classe, principalment a 1r 

i 2n d'ESO, que són heterogenis. Els alumnes de 3r i 4t estan agrupats en 5 grups per 

nivell de coneixements i són, per tant, homogenis. Es fa un seguiment per garantir 

l'aprenentatge de tots els alumnes. 

4.1.1.2. Metodologia  

El departament d'anglès, a més de treballar de forma consensuada les mesures i 

estratègies a seguir per assolir i millorar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa, 

té un especial interès en el desenvolupament i assoliment de totes les competències 
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bàsiques de l'àrea de llengües estrangeres, tant les productives (expressió oral i escrita) 

com les receptives (comprensió oral i escrita), sense oblidar la competència literària. 

L'objectiu és que l'alumne pugui interaccionar en la llengua estrangera en situacions, 

entorns i àrees diferents de forma crítica i autònoma en una societat plurilingüe i 

multicultural. 

4.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El departament d’anglès revisa i selecciona els llibres de text i de lectures graduades que 

es fan servir durant el curs. Aquest material didàctic s’ajusta al currículum i disposa dels 

recursos i material addicional estàndard, de suport i d’ampliació necessaris per cobrir les 

necessitats que requereix una atenció a la diversitat adequada, des dels alumnes amb PI 

als alumnes més avançats. 

4.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

Tot i que els llibres de text i lectures dels alumnes són impresos, l’ús de les TIC i recursos 

audiovisuals està present a l’aula, ja que aquestes disposen d’una pissarra digital i canó 

que serveixen de suport per projectar el llibre digital del professor, que proporciona a les 

activitats de classe agilitat, versatilitat i excel·lents eines de correcció i revisió, a més de 

jocs interactius, vídeos il·lustratius de la unitat i vídeos interactius. El professor també pot 

fer servir curts i llargmetratges per practicar la comprensió oral de temes rellevant per a 

l’alumnat i ocasionalment els alumnes han de presentar documents en PowerPoint o 

vídeos per deixa palesa la seva comprensió dels continguts tractats a classe. 

4.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

Per acord departamental, la llengua vehicular a classe és l’anglès en tots els nivells. Tot i 

això, en el cas dels alumnes de la UAC i dels grups adaptats de l’ESO, també es fa servir 

el català per facilitat el procés d’aprenentatge. Els coneixements adquirits es porten fora 

del aula a 1r de batxillerat durant el viatge cultural a Londres, on els alumnes s’han 

d’enfrontar a diverses situacions ells sols. També es fan dos sortides a 4t ESO i 1r de 

batxillerat als cinemes Girona de Barcelona per a veure una pel·lícula en VOSE sobre 

temes rellevants per a l'alumnat.  

4.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

L’anglès s’utilitza com a llengua vehicular de forma progressiva a l’assignatura de socials 

al llarg de tota l’ESO com a part del projecte integral de llengües estrangeres Columbus. 

Aquest projecte també s’aplica en francès però a altres àrees curriculars. El projecte té 

com a objectiu la millora i domini de la llengua estrangera com a eina de comunicació en 

àrees no lingüístiques. 
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4.1.3. Projectes i programes plurilingües 

El centre, com ja s’ha dit, disposa d’un projecte plurilingüe propi, el projecte Columbus, i 

des del curs 2017/2018 forma part del projecte GEP impulsat pel Departament 

d’Educació. 

4.2. Francès 

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

A 1r d’ESO només es fa Francès com a optativa. A partir de 2n d’ESO, els alumnes 

escullen continuar com a optativa o com a 1a llengua. És a partir d’aquest curs que 

comença el Projecte Columbus: a 2n Visual i Plàstica, a 3r Tecnologia (assignatures 

eminentment pràctiques) i a 4t Cultura i Valors Ètics i una optativa a escollir entre Cultura 

Francesa o El Francès a través de la música. A Batxillerat disposem del projecte 

Batxibac. 

4.2.1.1. Desplegament del currículum 

Al Seminari revisem els continguts cada final de curs per reprendre’ls el curs vinent, ja 

que per la tipologia de l’assignatura podem centrar-nos en la continuïtat dels continguts. 

Les activitats a classe són de diferent tipologia, des del treball individual per continguts 

específics, per parelles pel treball de gramàtica, petits grups per fer treballs com vídeos o 

exposicions, a treballs amb tota la classe i fins i tot amb l’altre grup de Francès del mateix 

curs, per treballar un videoclip grupal. Les activitats que es preveuen fora de l’aula són: a 

2n, sortida d’una nit a Perpinyà, on es fa una gimcana per la ciutat i dues visites guiades; 

a 3r, intercanvi d’una setmana a La Ciotat (França); a 4t, intercanvi de 3 mesos a 

Normandia o al Quebec. A Batxillerat, al programa Batxibac, els alumnes marxen un mes 

a Rennes per fer l’assignatura “Estada investigadora”, on treballen sobre un tema que els 

servirà per desenvolupar el TdR de 2n de Batxillerat. 

4.2.1.2. Metodologia  

Aquest apartat es treballa a partir del Projecte Columbus, on les assignatures adquireixen 

un caire més comunicatiu del que es pot treballar únicament amb les classes de llengua 

estrangera. A més, la competència oral treballada a les classes de llengua a partir de 

vivències personals, exposicions a partir de temes lliures o donats... ve reforçada pels 

intercanvis i el posterior contacte que els alumnes continuen mantenint amb els alumnes 

francesos. 

4.2.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Ja que els alumnes que estudien Francès estan seleccionats a partir de 2n d’ESO per les 

seves capacitats, fem servir els llibres de text com a referència però contínuament 
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ampliem els punts de gramàtica i lèxic. A més, es treballen llibres de lectura, cançons, 

realia i altres materials que puguem trobar adequats. Aquest any hem canviat els llibres 

de text de 4t i 1r Batxillerat (1es llengües) i hem tret el llibre de 2n Batxillerat, ja que amb 

aquest curs treballarem a partir de textos escrits i audiovisuals, es prioritzarà el treball del 

lèxic a través de l’expressió i la comprensió oral i escrita. 

4.2.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

A les aules disposem d’ordinadors i projectors i els fem servir. Als alumnes sempre se’ls 

demana els treballs presentats a través de TIC, excepte les redaccions habituals. El 

professorat l’utilitza tant com és possible per fer totes les explicacions, bé a través de la 

projecció del llibre o dels materials audiovisuals, com a través de la projecció de materials 

de creació pròpia. 

4.2.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

La llengua estrangera es va introduint a classe de manera progressiva, tant en situacions 

formals com informals. A mesura que els cursos avancen, la llengua estrangera ocupa 

pràcticament la totalitat de les sessions. 

4.2.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

Al Projecte Columbus, els professors que imparteixen matèries no lingüístiques, tenen la 

titulació requerida per fer-ho. La metodologia que s’empra en aquestes matèries varia en 

relació a aquelles impartides en català, ja que es pretén que la llengua estrangera no 

sigui un inconvenient per a l’adquisició de continguts. 

4.2.3. Projectes i programes plurilingües 

El centre no participa en projectes plurilingües oficials. Tenim un projecte propi en anglès 

i en francès. La majoria d’alumnes que participen al projecte ho fan en les seves dues 

vessants. 

4.3. Alemany 

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

L’alemany s’ofereix al centre com a segona llengua estrangera a 4t d’ESO. S’està 

estudiant la possibilitat d’ampliar l’oferta a Batxillerat. 

4.3.1.1. Desplegament del currículum 

El departament d’alemany treballa perquè s’apliqui el currículum de manera que els 

alumnes assoleixin els continguts, objectius i competències de l’àrea de llengües 

estrangeres per tal de formar-se adequadament com a individus crítics i autònoms i com 
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a membres d’una societat multilingüe i multicultural capaços d’interactuar en múltiples 

situacions. 

Importància del procés avaluatiu continuat, fonamentalment per determinar si el progrés 

de l’aprenentatge de l’alumne és adequat i que l’alumne en sigui conscient. 

4.3.1.2. Metodologia  

El departament d’alemany té un especial interès en el desenvolupament i assoliment de 

les competències bàsiques generals i, en particular, les de l’àrea de llengües, tant les 

productives (expressió oral i escrita) com les receptives (comprensió oral i escrita). 

L’objectiu és que l’alumne pugui interaccionar en la llengua estrangera a un nivell bàsic 

en situacions, entorns i àrees diferents de forma crítica i autònoma. 

4.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Fem servir fotocòpies de diferents llibres de text, però ampliem els punts de gramàtica i 

lèxic. A més, es treballen cançons, poemes, embarbussaments, etc. 

4.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

A l’aula disposem d’ordinador i projector i els fem servir i el professorat l’utilitza tant com 

és possible per fer les explicacions, per mostrar materials audiovisuals i projecció de 

materials de creació pròpia. 

4.3.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

La llengua vehicular a l’aula és el català i s’introdueixen frases i petites situacions 

comunicatives en alemany per tal d’acostumar els alumnes a sentir l’alemany. 

4.3.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

4.3.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

La matèria optativa d’alemany a 4t d’ESO pretén fer una introducció a la llengua i cultura 

alemanyes. 

4.3.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

Donat que els alumnes comencen a estudiar alemany a 4t d’ESO no hi ha la possibilitat 

de fer cap matèria no lingüística en alemany. 

4.3.3. Projectes i programes plurilingües 

El centre no participa en cap projecte plurilingüe oficial 
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5. Altres llengües 

5.1. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

De moment, no és un dels objectius prioritaris l'ensenyança de les llengües d'origen dels 

nostres alumnes nouvinguts. Però una tasca que es porta a terme és el tractament de les 

llengües d'origen, en àrees del currículum de secundària. Un exemple és la comparació 

de llengües romàniques i no romàniques que es fa quan s'estudia la diversitat lingüística 

al món actual. 

Igualment, com ja s'ha esmentat en diverses ocasions, es fomenta l'estima i la divulgació 

d'aquestes llengües mitjançant la creació literària i la seva presència en actes i mostres 

de diversa índole. 

6. Organització i gestió 

6.1. Organització dels usos lingüístics  

6.1.1. Llengua del centre 

La llengua vehicular de l'institut Vicenç Plantada és el català. Tot i això, l'institut manté 

una flexibilitat adequada amb què se subratlli els valors del respecte i l'estima per totes 

les llengües que coexisteixen a la comunitat educativa. 

6.1.2. Documents de centre 

Els documents de centre, amb els continguts i referents de la llengua catalana, seran 

revisats i actualitzats periòdicament per l’equip directiu. Aquests documents seran 

presentats al claustre per tal de fer-ne la difusió necessària i, després que el consell 

escolar els aprovi, seran publicats a la pàgina web del centre. 

El documents del centre es fan en la llengua vehicular; en català. 

6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

El respecte és un dels valors que ha de transmetre el professorat. Cada dia, es treballa 

per no fer un ús sexista del llenguatge. Per tant s’intenta buscar alternatives no sexistes 

en aquelles situacions en les quals pugui hi haver un ús sexista del llenguatge. Intentem 

fer servir paraules de caire més neutre com famílies (en lloc de pares), sala del 

professorat (en lloc de professors), etc. 
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6.1.4. Comunicació externa 

El centre fa normalment la documentació en català. Això pot tenir excepcions quan 

l'objectiu és aconseguir que la informació arribi adequadament a institucions no 

catalanes. 

6.1.5. Llengua de relació amb famílies 

La llengua de relació amb les famílies és, en principi, el català, ara bé tenint en compte el 

perfil d'alumnat que tenim és majoritàriament de parla castellana, sovint el personal 

docent i no docent fa servir aquesta llengua o d'altres per aconseguir que en situacions 

de difícil comunicació la informació arribi al millor possible a l'interlocutor. Però en cap cas 

els usos lingüístics que es fan tenen com a objecte la discriminació de qualsevol llengua o 

parlant. 

6.1.6. Educació no formal 

6.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

El català és la llengua vehicular del centre i la nostra comunitat educativa intenta usar-la 

en la majoria de situacions. Però és cert que en algunes situacions lingüístiques l'ús 

d'altres llengües fa que la comunicació sigui més eficaç. Vetllem perquè hi hagi llibertat 

lingüística i sobretot perquè hi hagi un respecte per tots els parlars. 

6.1.6.2. Activitats extraescolars 

En general, el català també és la llengua vehicular de les activitats extraescolars que 

s'organitzen des de l’AMPA del centre. Però com s'ha esmentat amb anterioritat, el centre 

vetlla pel respecte lingüístic i és tolerant amb la utilització de qualsevol llengua, sense 

oblidar que és molt important la creació de ciutadans amb plena competència lingüística 

en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya i en les llengües estrangeres que 

s'imparteixen en el centre. 

6.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

La llengua vehicular entre les persones responsables de les activitats extraescolars i 

l’alumnat que hi participi ha de ser el català. Per aquest motiu el centre demana a l’AMPA 

que les empreses de serveis que normalment contracta facin servir habitualment el català 

com a llengua vehicular de les activitats. 

6.1.7. Llengua i entorn 

La coordinadora lingüística és qui es fa càrrec d'aquesta tasca. Habitualment es coordina 

amb l'assessora lingüística del CRP i amb la pròpia direcció del centre. 
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Cal dir que el centre participa de les activitats del PEE (Pla d’Educatiu de l'Entorn), 

impulsats per l'Ajuntament i la Generalitat, les activitats del qual fomenten l'ús del català.

  

6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

6.2.1. Actituds lingüístiques 

El centre educatiu tindrà en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i intentarà 

potenciar-ne l’autoestima. 

Al llarg del curs s’ha d’afavorir un contacte efectiu del nostre alumnat amb les llengües 

dels seus companys i companyes que no tenen com a materna el català o el castellà. Es 

realitzarà visibilitzant-les, ja sigui penjant una salutació de benvinguda a l’entrada en 

diferents llengües, celebrant els dies assenyalats – com el dia internacional per a 

l'eliminació de la violència contra les dones  - amb manifestacions en diferents llengües  o 

fent-les present en els actes culturals, com el dia de Sant Jordi, i celebrant els dies 

internacionals que les reivindica, com  el dia internacional de la llengua materna (21 de 

febrer). 

6.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

L’acollida de les famílies nouvingudes passa per una bona comunicació, la qual cosa ha 

de facilitar la integració a la comunitat educativa . 

El centre no disposa a l’actualitat de cap servei de traducció, en la majoria dels casos 

podem arribar a les famílies a través de l’ajut dels nostres propis alumnes, que a part de 

dominar de manera satisfactòria la llengua catalana o la castellana dominen la seva 

llengua materna. 

6.3. Alumnat nouvingut  

Les diverses situacions que es poden donar en un centre fan que, en moments puntuals, 

s'utilitzi alguna altra llengua que el català o el castellà. Aquest fet es dona en situacions 

molt concretes i puntuals i no interfereixen en l'ús del català com a llengua vehicular. 

6.4. Organització dels recursos humans 

6.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

En temes lingüístics, i considerant els objectius de millora del centre, el pla de formació 

de centre promou activitats de formació per tal de donar cohesió al treball en equip dels 

docents, d’acord amb les necessitats que es detecten. A partir de l'oferta de formació del 

PFZ, del Departament i dels projectes o plans en què l'institut està adscrit, el centre revisa 
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cada any el pla de formació i procura implementar el que resulti més adient a les 

necessitats del professorat i els objectius plurilingüístics plantejats. 

6.5. Organització de la programació curricular 

6.5.1. Coordinació cicles i nivells 

El centre, amb el suport del Departament d'Ensenyament, afavorirà la coordinació entre 

els projectes educatius dels centres d'educació primària i els d'educació secundària 

obligatòria, a fi que el pas de l'alumnat d'una etapa a l'altra sigui una continuïtat positiva. 

Els membres del cos docent que imparteixen les àrees de llengua han de coordinar-se 

estretament per tal de dur a terme una tasca docent eficaç. A tal fi, s'establiran les 

reunions periòdiques adients de nivell i departamentals. 

6.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

Totes les àrees de l’àmbit lingüístic han iniciat un procés de coordinació i revisió per tal 

d’arribar a acords per tal d’elaborar de forma semblant les estructures lingüístiques, 

d’estalviar repeticions i de remarcar didàcticament semblances i diferències. 

Aquesta coordinació es porta a terme a dues bandes, per una banda una coordinació 

entre els diferents departament de l’àmbit i en són responsables els caps de departament, 

i per l’altra banda a nivell de equip docent de nivell, participant els docents implicats. 

6.5.3. Projectes d’innovació 

D'acord amb l'article 84 de la Llei d'educació, les iniciatives que desenvolupen els centres 

en l'àmbit de la innovació pedagògica han d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les 

habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de 

l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Tenint en 

compte aquest punt, es promourà la participació de l'institut als projectes d'innovació i 

millora pel que fa a les competències lingüístiques.  

Actualment, el centre participa en diferents projectes: 

- Plurilingüisme (Columbus i GEP) 

- Coneixement (Terra) 

- Convivència i mediació (Mediació entre iguals, #aquíproubullying, internet segura) 

- Inclusió (Projecte futur, Projecte Aula UAC) 

- Biblioteca. 
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6.6. Biblioteca escolar 

La biblioteca és un espai de recursos on hi ha informació en diferents suports a l’abast de 

l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa. Cal prioritzar el seu ús com a espai 

d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que 

l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi 

coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts 

d’informació. També és el lloc adient per promoure l’hàbit lector. 

Les funcions de la biblioteca són organitzar i gestionar la informació i el fons documental, 

impulsar la lectura, facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació, 

proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge a la comunitat educativa i col·laborar 

amb les entitats de l’entorn. 

Es fan sessions informatives de la biblioteca a 1r d'ESO per tal que els alumnes en 

coneguin l'existència i l'ús que en poden fer. Hi haurà també una planificació d’activitats 

coordinades entre els departaments i la biblioteca, tenint en compte els nivells i les 

necessitats dels alumnes. 

La comissió encarregada de la coordinació de la biblioteca vetllarà per establir criteris i 

formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la comunitat escolar i el PEC, 

recollir les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de la comunitat 

escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca, elaborar i avaluar 

el projecte de biblioteca d’acord amb el Pla Anual de centre i donar suport i fer difusió 

dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat 

educativa. 

El fons bibliogràfic del centre està compost per 4 de les llengües que s'imparteixen al 

centre. Es procurarà incrementar el fons en llengües estrangeres a més d’incorporar-hi 

documents en les llengües de l'alumnat nouvingut, i en les altres llengües d'Espanya. 

6.6.1. Accés i ús de la informació 

Cada departament i cada professor utilitza aquells recursos en paper i informàtics que li 

semblen més adients per al desenvolupament de la matèria. Pel que fa a la llengua que 

usen en els recursos, sempre s'utilitza qualsevol llengua que pugui ser entesa pel nostre 

alumnat, ja sigui el català, el castellà o l'anglès. 
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6.6.2. Pla de lectura de centre (PLEC)* 

Actualment el centre no té definit un pla de lectura de centre. No obstant, des de fa anys 

fomenta les activitats i els concursos existents: Concurs de lectura en Veu Alta, 

Protagonista jove, Llegir té premi... 

6.7. Projecció del centre 

6.7.1. Pàgina web del centre 

El centre té una pàgina web que permet la comunicació entre tota la comunitat educativa. 

Hi ha informació per a l’alumnat i les seves famílies: sobre els estudis que es fan al 

centre, les seves característiques, la programació de sortides, les activitats extraescolars, 

la participació en projectes, els premis obtinguts, etc. Dóna accés també a serveis com el 

programa de gestió de faltes, el Moodle,l'agenda i altres serveis. 

El lloc web del centre està dins del servei Nodes del Departament d’Educació. Està 

construït sobre wordpress.   

La llengua que s'utilitza en la web és el català. No obstant, en els seus continguts és 

oberta a totes les del centre. 

6.7.2. Publicacions 

L’institut, en la mesura de les seves possibilitats, prova de crear plataformes per donar 

sortida a les inquietuds creatives, intel·lectuals, ètiques, etc., de l'alumnat. Aquesta 

plataforma pot ser una revista o un blog. En l'actualitat es publica una revista per Sant 

Jordi, comptem amb el blog de la SIEI, els blogs dels intercanvis en francès, etc. La 

llengua vehicular és el català, a excepció dels blogs d’intercanvi (francès). Són bones 

eines per fomentar l'expressió escrita. 

6.7.3. Exposicions 

El centre organitzarà exposicions que permeten la participació de tota la comunitat 

educativa. Aquestes mostres poden ser promogudes tant per la biblioteca com pels 

diversos departaments o, també, per algun grup de professors de diverses àrees amb la 

voluntat de reflectir el treball interdisciplinari. Segueixen una temàtica variada. 

En principi, la llengua escrita de les exposicions és preferiblement el català, tot i que 

poden utilitzar-se les altres llengües si el propi fi de l’exposició ho requerís. 

6.8. Xarxes de comunitats virtuals  

Tots els professors poden usar el servidor Moodle del centre per a penjar continguts i el 

web del centre per a fer reserves d’espais, a més s’ha d’impulsar la utilització del correu 
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de l'institut @insvplantada.cat. Tant l'estructura del moodle com del correu és en la 

llengua vehicular. 

La comunicació, gestió de documentació i calendari del curs es fa a través de les eines 

google utilitzant la llengua vehicular. 

6.9. Intercanvis i mobilitat 

El nostre centre estimula els intercanvis lingüístics, actualment existeixen ja consolidats 

en llengua francesa i s’està treballant per tal de crear en llengua anglesa. 

En llengua francesa es realitzen intercanvis amb França des de segon d’ESO fins a 

primer de batxillerat, i amb el Canadà (Quebec) a quart d’ESO. En la majoria dels casos 

hi ha un acord de col·laboració amb instituts d’allà. A més s’està incorporant la realització 

d’un viatge a París d’una setmana on tenen l’oportunitat d’interactuar amb els nadius i 

practicar l’idioma. 

En llengua anglesa, els alumnes realitzen un viatge a Londres d’una setmana on tenen 

l’oportunitat d’interactuar amb nadius i practicar l’idioma. 

Per altra banda, el centre considera que, com a suport educatiu, la realització de sortides 

fora del centre és una eina molt útil per a complementar la formació donada a l'aula, i 

permet a una part de l'alumnat contactes lingüístics diferents dels habituals. 

6.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

Els intercanvis lingüístics dins del projecte Columbus pretenen enriquir l’activitat docent i 

no només la docent, sinó que els alumnes a partir de tercer d’ESO també poden acollir-se 

a aquests intercanvis. 

7. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Generalitzar l’ús oral de la 

llengua catalana entre 

l’alumnat i el professorat 

1. Activitats. 

2. Adreçar-se a 

l’alumnat en català en 

totes les actuacions 

escolars, dins i fora 

del centre, tret de les 

referides a les altres 

llengües. 

Directora i CLIC Al llarg del curs 

Enquesta, millorar 

resultats respecte curs 

anterior 

Millorar la competència oral 1. Avaluar l’expressió Caps departament Al llarg del curs 1. Valoració de les 
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de l’alumnat en llengua 

catalana, castellana i 

llengües estrangeres 

oral en les àrees de 

Català, Castellà i 

llengües estrangeres. 

català, castellà, 

llengües 

estrangeres. 

activitats existents 

2. Disseny 

d’activitats per a 

avaluar 

l’expressió oral 

3. Concreció del pes 

específic de 

l’avaluació oral a 

l’avaluació 

Aprofitar la riquesa 

lingüística i cultural de 

l’alumnat del centre 

1. Crear un espai 

plurilingüe per tal 

d’enriquir el lèxic de 

l’alumnat. 

2. Procurar fer present 

les llengües maternes 

de l’alumnat 

estranger en els 

actes del centre. 

3. Celebrar el dia de la 

llengua materna. 

4. Promoure la 

biblioteca com a 

vehicle enriquidor de 

cultura. 

Directora 

CLIC 

Tutora AA 

Caps dels àmbits 

C. Biblioteca 

Al llarg del curs 

1. Actes dels equips 

docents 

2. Enquestes de 

valoració 

3. Memòria de la 

biblioteca 

Endegar la coordinació 

entre els departaments de 

llengua catalana, castellana 

i llengües estrangeres 

1. Concretar criteris 

comuns 

2. Establir criteris de 

tractament de les 

estructures 

lingüístiques  

Caps dels àmbits Al llarg del curs 
Memòries 

Programacions 

Millorar la competència de 

l’alumnat en llengües 

estrangeres 

1. Posar en marxa el 

programa GEP 

2. Donar presència de 

les llengües 

estrangeres en tots 

els actes del centre 

3. Retolar tots els 

espais en les 

llengües estrangeres 

Grup impulsor GEP 

Directora 

CASE 

Caps llengües 

estrangeres 

Al llarg del curs 

Document Projecte 

GEP 

Unitats didàctiques 

GEP 

Memòria LIC 

 

7.1. Distribució horària en l’àmbit de llengües 

 1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 1r Batx 2n Batx 
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(6 grups) (4 grups) (5 grups) (5 grups) (3 grups) (3 grups) 

CATALÀ 6 grups + 2 

grups reduïts  

3h/set 

4 grups + 2 

grups reduïts  

3h/set 

5 grups + 2 

grups reduïts 

3h/set 

5 grups + 1 

grup reduït 

3h/set 

3 grups 

 

2h/set 

3 grups 

 

2h/set 

Parlem.Cat 

(optativa) 

3 grups 

2h/set 

Parlem.Cat 

(optativa) 

4 grups 

2h/set 

    

CASTELLÀ 6 grups + 2 

grups reduïts  

3h/set 

4 grups + 2 

grups reduïts  

3h/set 

5 grups + 2 

grups reduïts 

3h/set 

5 grups + 1 

grup reduït 

3h/set 

3 grups 

 

2h/set 

3 grups 

 

2h/set 

ANGLÈS 6 grups 

3h/set 

4 grups 

4h/set 

5 grups 

3h/set 

5 grups 

3h/set 

4 grups 

3h/set 

3 grups 

3h/set 

FRANCÈS 2 grups 

2h/set (2a ll.) 

2 grups 

4h/set (1a ll.) 

2h/set (2a ll.) 

2 grups 

3h/set (1a ll.) 

2h/set (2a ll.) 

2 grups 

3h/set (1a ll.) 

2h/set (2a ll.) 

1 grup 

3h/set 

1 grup 

3h/set 

ALEMANY    1 grup (20 al) 

2h/set 

  

 

8. Disposició derogatòria i disposició final.  

Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Lingüístic de Centre queden 

derogats tots els Projectes Lingüístic de Centre anteriors de l’Institut Vicenç Plantada. 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre, plurilingüe i intercultural,  queda sotmès a la 

normativa vigent i serà susceptible de modificació a través de la revisió periòdica del 

Projecte Educatiu de Centre i de la resta de documents normatius i estratègics de l’Institut 

Vicenç Plantada. 

 


