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Introducció 
 
L’institut escola Trinitat Nova té per objectiu preparar els alumnes per a ser competents i               
poder viure, interactuar i desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex i              
dinàmic.  
 
Aquest context requereix l’assoliment d’unes competències que permeti viure en societats           
plurals i complexes per a desenvolupar-se amb èxit en qualsevol àmbit personal, social,             
acadèmic i professional.  
 
Una de les parts importants en aquest aprenentatge té relació amb el domini de la               
competència lingüística entesa com un instrument que ens permet comprendre la realitat,            
expressar el pensament i les emocions, raonar, crear i transmetre el coneixement per             
entrendre el món i conviure amb les persones.  
 
L’alumnat del centre no té unes característiques homogènies que permetin concretar-se en            
el projecte lingüístic.  
 
La procedència. bagatge de l’alumnat i de les famílies és diversa. Procedeixen en una              
proporció important d’Àsia i Centre/Sud d’Àmèrica. També tenim alumnat del Magreb, altres            
zones geogràfiques d’Àfirca i una àmplia representació d’alumnes d’ètnia gitana.  
L’institut escola el formen famílies en diferents situacions econòmics i socials. 
Les principals necessitats específiques de suport (NESE) són: alumnat amb necessitats           
educatives específiques derivades de situacions socials desafavorides i alt nombre          
d’alumnes nouvingut al nostre sistema educatiu.  
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Marc legal 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim lingüístic del                 
sistema educatiu de Catalunya i, a l'article 14, determina que els centres públics i els               
centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu,              
un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. 
 
El projecte lingüístic s’ajusta al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009,                  
del 10 de juliol, i l'article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres                
educatius. 
 
 
 

El tractament de les llengües a l’institut escola Trinitat Nova 
 
 
La llengua catalana 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del               
sistema educatiu. En finalitzar l’ensenyament obligatori s’ha de garantir un bon domini de les              
dues llengües oficials: la catalana i la castellana. 
La llengua catalana és la utilitzada de manera vehicular i d’aprenentatge en les activitats              
internes i externes de la comunitat educativa: explicacions del professorat, activitats escrites            
i orals, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, llibres de text, material didàctic físic i virtual,              
informes i comunicacions.  
Els principis generals que determinen l’ús de les llengües al centre són els següents: 
 

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

b) L’aprenentatge del català i del castellà quedaran garantits en els plans d’estudi de             
manera que tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva llengua inicial, pugui utilitzar             
correctament les dues llengües al finalitzar l’educació secundària.  

c) Al final de l’etapa d’educació obligatòria, l’alumnat ha de poder ser competent en les              
dues llengües i ha de poder produir missatges orals i escrits (amb propietat,             
autonomia i creativitat) en llengua anglesa. 

d) L’institut escola planificarà les accions que siguin necessàries per tal de garantir el             
coneixement de la llengua i la cultura catalana a tota la comunitat educativa. 

e) L’institut escola vetllarà perquè l’alumnat conegui les característiques culturals,         
històriques, socials i lingüístiques pròpies de la llengua i la literatura catalanes. 

f) El català és la llengua de treball i de relació entre el professorat i el personal laboral. 
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La llengua castellana 
 

a) El castellà, com a llengua cooficial de Catalunya, ha de ser conegut en profunditat              
per tot l’alumnat del centre. 

b) Es garantirà una presència adequada de l’ensenyament del castellà en els plans            
d’estudi de l’ESO perquè tot l’alumnat nouvingut que no coneix ni utilitza amb             
normalitat la llengua, pugui fer-ho.  

c) Es vetllarà perquè quan s’acabi l’educació oblgatòria, l’alumnat produeixi missatges          
orals i escrits en castellà amb propietat, autonomia i creativitat. 

d) L’institut escola vetllarà perquè l’alumnat conegui les característiques culturals,         
històriques, socials i lingüístiques pròpies de la llengua i la literatura castellanes.  

e) Quan una família ho sol·liciti, els equips directius o els titulars dels centres han              
d’adoptar les mesures organitzatives pertinents per prestar l’atenció individualitzada         
en castellà en el primer ensenyament a què fa referència l’article 11.4 de la LLei               
d’educació, de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb             
l’especificitat dels aprenentatges d’aquest alumnat. la direcció del centre ha de           
comunicar als seus serveis territorials o, a la ciutat de barcelona, al Consorci             
d’Educació les necessitats derivades de l’organització de l’atenció individualitzada en          
castellà en el primer ensenyament que no puguin ser ateses amb els recursos propis              
del centre. 

 
 
La llengua anglesa 
 
L’institut escola potenciarà l’ús de la llengua anglesa. L’alumne cursarà, al llarg de tot              
l’ensenyament, l’anglès com a llengua estrangera obligatòria.  
La llengua vehicular i de comunicació habitual entre el professorat d’anglès i el seu alumnat               
haurà de ser l’anglès quan s’estigui a l’ESO.  
 
 
 

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 
 
Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 
 
L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu disposen d’un pla individualitzat           
en el que s’identifica i s’avalua les necessitats individuals de l’alumne proporcionant-li les             
mesures i els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat.  
 
En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua           
adreçades a aquest alumnat es prioritzarà els aspectes més comunicatius i funcionals,            
sense insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical i la sistematització dels             
continguts. 
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Alumnat nouvingut 
 
Segons el decret d’inclusió (150/2017) Es considera alumne nouvingut 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.  
 
Davant el desequilibri emocional que en aquests alumnes pot representar l'arribada a un             
entorn social i cultural completament nou, el centre preveu mesures addicionals per tal que              
puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura.  
 
Cal organitzar els recursos i estratègies adequats perquè puguin seguir amb normalitat el             
currículum i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit escolar o social al més ràpidament             
possible.  
 
Les primeres actuacions en aquest procés aniran adreçades a l’adquisició d’una           
competència lingüística que li permeti incloure’s en les activitats del centre minimitzant les             
dificultats.  
 
Aquesta acollida es treballa des de l’aula on està assignat l’alumne i l’aula d’acollida i té per                 
objectiu acollir i acompanyar l’alumnat de manera temporal tenint en tot moment presents             
les necessitats individuals de l’alumne i fent possible que l’alumne arribi al nivell llindar per a                
poder desenvolupar el màxim d’hores al grup classe.  
 
Sempre que sigui possible, en acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat haurà de conèixer            
tant el català com el castellà de manera que sigui capaç de comprendre ambdues llengües i                
de produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat.  
 
Amb l’objectiu de facilitar la inclusió de l’alumnat i llurs famílies nouvingudes a la societat               
catalana i el sistema educatiu, es potenciarà que la comunitat educativa usi la llengua              
catalana en el màxim possible de les situacions comunicatives.  
 
L’equip educatiu proporcionarà els mitjans necessaris per assegurar una bona inclusió de            
l’alumnat nouvingut al curs que correspongui assegurant una adequació del currículum, els            
materials escolars i l’avaluació per a facilitar l’aprenentatge de la llengua, en aquest cas, el               
centre promourà l’assistència del professorat a cursos i seminaris a fi d'adquirir la formació              
metodològica adequada per atendre l’alumnat.  
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L’ús de les llengües en les relacions externes del centre 
 
La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres              
institucions, empreses o estaments amb qui treballem habitualment. 
 
Entre els principals objectius caldrà intentar en la mesura del possible fer de la llengua                

catalana la llengua de treball i de relació amb totes les entitats, serveis, institucions i               
empreses que intervenen al centre.  
 
Així mateix caldrà dur a terme una coordinació estable amb els centres de procedència de               
l’alumnat per tal d’intercanviar informació sobre el grau de coneixement i ús de les llengües.  
 
A més el centre intentarà promoure en la mesura del possible activitats organitzades per a               
entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració de la                 
cultura catalana.  
 
 
 

Recursos materials i equipaments 
 
Els materials generals del centre i de les aules, com cartelleres i convocatòries seran              
preferentment en català tot i així, el centre podrà tenir, quan ho consideri oportú, materials               
específics en altres llengües.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’institut escola Trinitat Nova és un centre de nova creació.  
Aquest és el Projecte lingüístic de l’institut escola Trinitat Nova que caldrà validar pels              
òrgans de participació del centre durant el curs 2018-2019. 
 
 
octubre 2018 

5 


