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0. REDACCIÓ I APROVACIÓ 
 

Aquest Projecte lingüístic de centre  ha estat redactat per una comissió formada per diferents 

departaments didàctics, dins el context del Pla Estratègic de Qualitat i millora contínua, en el qual 

es troba immers l’institut Andreu Nin, i aprovat per Resolució del Departament d’Educació el curs 

2008-09 i revisat pel CLIC el curs 2011-12. 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Andreu Nin s’entén com un procés de reflexió 

del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en el nostre centre. El PLC 

forma part del Projecte Educatiu i té present tant el marc legal actual com la diagnosi de la realitat 

del centre i es defineix en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les 

llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

Es defineix com a instrument de treball per a l’institut en llengua i continguts, amb un tractament 

correcte i coherent de l'aprenentatge de les diverses llengües que s'hi ensenyen i com a vehicle de 

tolerància i d'obertura a la globalitat del món. 

Els principis expressats en el PLC es desenvolupen en la resta de documents de gestió del centre i 

s’ha de concretar en el pla anual. 

Les característiques d'aquest document són: 

· La legalitat ha de ser sempre el seu marc de referència. 

· L’Adequació entre les competències comunicatives i lingüístiques del professorat del centre     

en relació a la llengua vehicular i la realitat del centre. 

· Vinculació per part de tots els components de la comunitat educativa. 

· Global en la seva aplicació, als diferents cursos, cicles, comissions en l'àmbit de gestió i en 

el del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

· Obert a les adaptacions necessàries. 

 

0.1. Base legal. Normativa reguladora  
 

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els aspectes didàctics i 

pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits cada curs en una Resolució del 

Departament d’Educació, en la que s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament 

dels centres educatius públics d’educació secundària, Apartat “Referents Normatius” i altres 

referències legislatives recollides en l’esmenta’t document.  
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L’estructura del Projecte Lingüístic el trobem recollit a la LEC dins l’article 14.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de Disposicions i Actes Administratius d’Educació i està 

disponible en el sistema informàtic de gestió documental del Centre i també es pot obtenir per 

Internet al Web del Departament d’Educació.  

 Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació “LOE” és el nou marc de 

referència pel que fa a Òrgans de Participació i Control de la gestió del centre, sense perjudici de les 

normatives específiques que puguin regular situacions particulars. Encara que en CF no està 

implantada en la totalitat de les famílies, ni dels cicles, per tant també cal mencionar com a referents 

la LOGSE. 

0.2.- Documents marcs 
 

Documents       Relació amb el PLC  

El Projecte Educatiu de Centre Hi queden reflectides les marques d’identitat del 

centre, la seva filosofia i les línies pedagògiques 

que el caracteritzen. 

 

Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre 

On es defineixen les capacitats prioritàries i la 

implicació de les diferents àrees en el 

desenvolupament del PLC on es recullen totes les 

accions i documents a desplegar en l’acollida de la 

diversitat d’alumnes que arriben al centre, així 

com dels professors/es i tutors/es. 

I on també trobem les funcions dels tutors, la 

normativa de comportaments dels alumnes,.. 

 

El Pla estratègic del centre Que apunta cap a una millora de la qualitat en 

l’atenció educativa de la diversitat d’alumnes del 

centre, així com en la major incorporació de les 

TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 
 

El Pla de Qualitat i Millora Que té com a principal objectiu revisar tots els 

processos que es duen a terme en el marc del 

centre per tal de millorar-los i unificar-los. 

 

 

 
 
 

 
 
0.3. Vigència i revisions  
  La vigència inicial del present PLC serà d’un curs complet a partir de la data d’aprovació.  

0.4.- Control de canvis 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC  
1.1. Alumnat 
 

El curs 2011-12 tenim 995 alumnes, 10 presenten NEE (motrius,psíquics i sensorials), 

un 13 estan en una situació socioeconòmica i/sociocultural desfavorida i un 16 són 

alumnes de nova incorporació. 

En general el percentatge d’alumnes que es graduen a l’ESO no arriba a un 55% i el 

grau d’implicació de les famílies en els deures escolars dels seus fills és mitjà, igual 

que la participació a l’institut: AMPA, reunions,... Hi ha també un grau 

d’abandonament important dels estudis abans d’acabar l’ESO quan arriben als 16 anys, 

tot i que molts tornen per preparar-se per l’accés als cicles formatius de grau mitjà. 

Per tal de millorar el percentatge dels alumnes que es graduen a l’ESO des dels 

diferents departaments didàctics (sobretot els instrumentals), des del curs 2006-07- any 

en què vam entrar a formar part del Pla Estratègic per a la Millora de la Qualitat del 

Servei Educatiu-  es treballen els continguts relacionats amb les competències bàsiques 

i es prioritzen en el treball ordinari de l’aula. 

 

1.2. Entorn  

 

L’institut Andreu Nin està situat al  Vendrell que és un municipi en constant expansió de la comarca 

del Baix Penedès. És una població receptora de població immigrada (estrangers i provinents del 

cinturó de Barcelona) que constitueixen un percentatge significatiu. 

El centre està ubicat en la zona escolar on hi ha dues escoles, un centre d’Educació Especial i un 

altre Institut que fins ara gaudia de més prestigi que el nostre,la qual cosa no ens era gens 

beneficiosa, ja que els alumnes amb més nivell acostumaven a elegir-lo en primer lloc,  però de 

mica en mica anem canviant aquesta tendència.  

Al centre es poden cursar estudis d’ESO, Batxillerat -modalitat de Ciències i Tecnologia, i 

modalitat d’Humanitats i Ciències socials-  i Cicles Formatius (de grau mitjà i superior). 

A l’igual que a la resta de municipi les matrícules d’ESO són d’un 92% de les places ofertades (en 

el nostre centre hem tingut 87 primeres opcions). Després del període de matriculació durant molts 

cursos hi ha hagut un degoteig constant de sol·licituds de noves altes.  Fins i tot hi ha hagut anys 
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que ha calgut crear nous grups per acollir aquesta demanda fora de termini i una vegada iniciat el 

curs escolar.  

2.DESENVOLUPAMENT DEL PLC 
 

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

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El Català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant, és la 

llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua 

catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle 

d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. Són pocs els professors que s’expressen 

habitualment en castellà per la qual cosa no se n’ha previst cap mecanisme de seguiment més enllà 

de l’enquesta anual d’usos lingüístics.  

D’altra banda s’ha previst l’avaluació de l’ús del català en totes les activitats.  

2.1.1.2. El català, eina de convivència  

Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 

d’aprenentatge ja que en relacions informals –entre l’alumnat-, el català gairebé mai no és la llengua 

vehicular, per tant s’haurà de dinamitzar-ne l’ús en tots els àmbits de convivència. Actualment 

s’estan treballant estratègies i activitats per tal d’aconseguir el seu ús com a llengua vehicular. 

(Veure apartat 4. Concreció operativa del projecte)    

2.1.2. L’aprenentatge /ensenyament de la llengua catalana 

2.1.2.1. Llengua oral  

Per al centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i 

exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans 

i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les 

seves opinions. Així per tal d’aconseguir-ho es treballa habitualment la llengua oral en 

tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos (entrevista, conversa, 

dramatització,...), però  bàsicament a l’àrea de llengua, tot i que de mica en mica s’està 

estenent a la resta d’àrees. Es treballen els diversos registres de la llengua i en els cursos 

superiors l’alumnat té un bon coneixement de les variants de la llengua.  
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2.1.2.2. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir-ho se segueix l’enfocament 

metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la 

lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex. Part del professorat considera que 

l’ensenyament d’aquestes dues habilitats és responsabilitat del professorat de llengua, tot i que 

actualment s'està conscienciant i fent reflexionar els professors que no són de l'àmbit de 

llengua de la necessitat de fer  activitats de lectura i escriptura per tal de millorar la 

comprensió lingüística en totes les àrees per la qual cosa a les programacions ja es fa 

referència a l’exposició oral.  

Les activitats proposades no sempre han tingut uns objectius clars, ni han estat lligats als temes que 

es treballen, per la qual cosa, actualment s’estan buscant mecanismes de revisió per tal de millorar-

les.  

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha 

d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què aquesta 

relació és inherent: la lectura expressiva, el teatre... En el nostre centre encara no hi ha un 

plantejament integrat de les quatre habilitats, fins al moment no s’ha tingut en compte que per 

millorar una habilitat cal recórrer al suport que ofereix l’altra. Per l’any que ve està previst fer un 

pla específic. El curs 2006-07 érem centre pilot del Projecte Atlàntida que treballava per tal que des 

dels departaments es  busquessin activitats per tal de millorar les 7 destreses bàsiques, ja no només 

la productiva i receptiva parlar i escriure, sinó també la receptiva audiovisual, la receptiva conversar 

i la interactiva escriure. Com que ja no és en marxa cal fer el seguiment en funció dels resultat de 

les Competències bàsiques de 4t. (Veure apartat 4. Concreció operativa del projecte).    

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el conjunt del 

claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. Fins ara això ha estat a títol personal però 

ha quedat evident que és des dels departaments que s'ha de vetllar perquè tot el professorat prengui 

consciència que és feina de tots aconseguir l'aprenentatge del català. I que per tal d’aconseguir-ho 

tot l’equip docent haurà d’aplicar a l’aula metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita amb 

suports didàctics i en català, tenint en compte que això inclou aspectes que es relacionen amb els 

materials didàctics i l’avaluació.  
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2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius força complets. 

Aquests documents s’han elaborat participativament i la majoria del professorat els aplica. Les  

programacions i els criteris d’avaluació es revisen conjuntament. Es disposa de protocols per fer el 

traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyament, quan hi ha un canvi d’etapa 

i quan hi ha un canvi de cicle. Hi ha coordinació amb els centres de primària, tant del traspàs 

d’informació de l’alumnat com d’aspectes metodològics. Les reunions de coordinació de nivell i les 

reunions de coordinació entre cicles estan planificades d’una manera sistemàtica.  

 

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

L’institut disposa d’un pla d’acollida aprovat el curs 2011-12 (abans hi havia un protocol) entès 

com el conjunt d’actuacions i mesures organitzatives que es troben recollides al PAT i curriculars 

que un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut, on es 

recullen i es sistematitzen les actuacions que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de 

l’alumnat nouvingut. S’han establert mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del pla 

i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el centre. Pel que fa a 

l’aprenentatge inicial de la llengua –treball dut a terme a l’Aula d’Acollida- existeixen mecanismes 

de coordinació que permeten aplicar metodologies de català com a segona llengua i estratègies per 

facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees. 

 

2.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Els centres, com el nostre, que reben alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del 

sistema educatiu de Catalunya han d’aplicar estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal 

d’ aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingüística personalitzada que li permeti l’accés 

en les millors condicions al currículum ordinari. 

L’Aula d’Acollida ens permet establir aquesta implantació de metodologies per l’aprenentatge 

inicial de la llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees. És necessària, 

però, una coordinació més profunda entre l’Aula d’Acollida i la resta de professorat, per la qual 

cosa aquest any s’han elaborat els PI per tal d’establir criteris d’adaptació. 
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2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

A l’Aula d’Acollida es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües 

oficials i el que en desconeix només una com un dels criteris que ha de guiar l’organització del 

currículum personalitzat de l’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza la proximitat de les llengües 

catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des 

de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut.  

 

2.1.2.7. Atenció de 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. 

 Dins d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de 

l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials 

multinivells. Existeixen espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del 

centre.   

 

 

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

El centre busca estratègies contínuament per tal de potenciar l’ús del català, però no en fa un 

seguiment, per la qual cosa estem fent una revisió de la situació actual. (Veure apartat 4. Concreció 

operativa del projecte)    

  

 

2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua  

 

S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament aprenentatge que, en part, ha de servir 

per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. Existeixen indicadors i mecanismes de 

seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació dels criteris d’avaluació al llarg 

dels cursos que a més són elements de reflexió per prendre decisions en relació amb l’organització 

del currículum i els enfocaments metodològics. S’avaluen les competències relacionades amb la 

dimensió comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball de tasques, 

sense prioritzar el moment de l’avaluació final. 
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2.1.2.10. Materials didàctics 

A l’hora de determinar els materials didàctics, és important fer una distinció entre la selecció de 

llibres de text, on sí s’apliquen criteris clars i coherents sobre quines han de ser les seves funcions i 

les seves característiques, i l’adaptació i /o creació de materials per atendre la diversitat de 

necessitats d’aprenentatge i l’ús de materials que es consideren complementaris per als processos 

d’aprenentatge (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals,...) on part del professorat actua sol 

en aquest aspecte i utilitza tan sols els seus recursos individuals. Seria bo que tots els membres dels  

departaments revisessin i utilitzessin els materials i les activitats que s’han anat preparant al llarg 

dels cursos per tal de crear situacions d’aprenentatge.  

  

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

2.1.3.1. Informació multimèdia 

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu respon 

al desenvolupament de la societat del coneixement de l’àmbit formatiu. Des d’aquest punt de vista, 

hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la llengua com a vehicle de 

comunicació i de convivència. 

El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del programari i dels 

suports digitals  per tal de millorar la llengua vehicular i, en conseqüència, hi ha adaptat plenament 

les eines digitals amb què treballa.   

2.1.3.2. Usos lingüístics 

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua s’hagi 

plantejat  treballar explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua 

catalana la llengua d’ús habitual. Cal conscienciar, però,  tot el professorat de la necessitat de 

treballar explícitament els usos lingüístics donat el context multilingüe de Catalunya (l’enquesta és 

una bona eina de sensibilització -reflexió).  

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

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en català, 

la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la 

competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat 

lingüística i el desig d’aprendre altres llengües (al centre oferim anglès, francès, llatí clàssic i grec 

clàssic) i d’aprendre de totes les llengües culturals de l’entorn. 
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Al centre es valora simbòlicament la diversitat lingüística (amb cartells, exposicions,...), però 

rarament s’utilitza per fer alguna activitat de desenvolupament del currículum, tret de tutoria, tot i 

que se n’haurien de buscar en tots els departaments. Cal recordar que com més ens coneguem 

menys problemes de relació hi haurà a l’aula. 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen  

El professorat disposa d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula 

per fer-ne ús, valorar-les i tenir-les en compte, ja que hi ha una relació directa entre 

l’aprenentatge del català i el reconeixement i valoració de la llengua d’origen familiar de 

l’alumnat. Però la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències 

comunes només es tenen en compte des de les àrees de llengua. 

 

Caldria treballar per competències de forma més transversal i revisar trimestralment la 

planificació.  

 

2.2. La llengua castellana 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana  

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegura una distribució 

coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa.  Hi ha 

continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en 

castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua 

catalana que de llengua castellana, però és un objectiu que no s’acaba d’aconseguir 

perquè l'entorn no acompanya a utilitzar el català i cal procurar fer activitats lúdiques en 

català per potenciar-lo. 

 

2.2.1.2. Llengua oral 

El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge de la llengua castellana inclogui 

activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 

competència oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la variant estàndard del castellà, però 

no hi ha una consideració específica de les variants de la llengua (en especial els dialectes 

hispanoamericans) i també es treballen poc els registres perquè se segueix la programació del llibre. 
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El departament de castellà haurà de preparar material adequat per poder treballar les variants i els 

registres de la llengua. 

 

2.2.1.3. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu la majoria del 

professorat aplica alguns aspectes de l’enfocament metodològic que dóna el currículum, però no 

s’ha reflexionat conjuntament sobre quins canvis s’han de produir en la pràctica educativa per 

aplicar les orientacions del currículum.  És cert que s’incorporen algunes activitats funcionals, però 

els aspectes formals continuen tenint més pes i s’està treballant conjuntament amb llengua catalana 

per coordinar-se millor. S'haurien de revisar les activitats proposades perquè tinguin uns objectius 

clars i tenir reunions de departament conjuntes. 

 

2.2.1.4. Activitats d’ús 

El centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora 

de l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l’ús, com ara la revista, la pàgina web, 

la ràdio o contactes amb altres centres d’indrets de parla castellana amb qui té un programa en 

conjunt. 

El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de l’alumnat com 

a mitjà d’accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatges de 

l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies per al 

tractament de la informació i per la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge.  

 

2.2.1.5. Alumnat nouvingut  

 

En una primera fase, el centre s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat 

nouvingut. Posteriorment se l’inicia en l’ensenyament de la llengua castellana que té present el que 

ja sap l’alumnat de llengua catalana i la presència del castellà en la societat. L’objectiu és que en 

acabar l’ensenyament les conegui de la mateixa manera. 
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2.3. Altres llengües 
 

2.3.1. Llengües estrangeres 

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

L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per tal 

d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 

plurilingüe i pluricultural. Per tal d’aconseguir aquest objectiu a 1r d’ESO es continua amb l’anglès 

de primària i s’inicia el francès en una optativa. A més, aquest ja és el 4t curs en què tenim una 

optativa de contingut experimental en anglès (caldrà veure la capacitat del nou professorat de 

l’àrea). Quant a la FP s’imparteix l’assignatura d’anglès als nous cicles i per al 2012-13 la FOL del 

cicle d’automoció. 

S’impartirà Alemany al segon cicle de l’ESO, s'inicia el curs 2012-13. 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de 

l’etapa, segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un 

tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa 

madurativa i les necessitats de l’alumnat, i ofereix oportunitats d’ús significatiu de la 

llengua estrangera dins i fora de l’aula i espais d’interacció/comunicació suficientment 

variats per donar resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Així 

la principal estratègia que segueix el centre és preveure agrupaments de diversa 

tipologia per atendre els diversos ritmes d’aprenentatge. 

Es participa en un projecte Comenius que hauria d’afavorir l’existència d’aprenentatges 

globals que millorin la competència comunicativa de l’alumnat. Igualment som centre 

pilot en millora de la competència bàsica en comunicació lingüística. 

 

2.3.1.1.2. Metodologia  

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües 

estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, 

tot i que la referida a la competència oral, no es treballa suficientment al llarg de 

l’etapa educativa, malgrat que s’està intentant millorar-la amb els projectes de què 

abans hem fet esment (Viatge a Londres, Colònies de Santa Susanna,...). 
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2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

 

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica ja que periòdicament es 

revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent segons les 

necessitats de l’alumnat. Es preveuen materials que serveixin per l’ampliació dels coneixements. 

 

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat 

de l’alumnat, per la qual cosa assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en 

l’aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, 

per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida 

que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies per al tractament de la 

informació, per diversificar els models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels 

resultats de les tasques d’aprenentatges. Aquests curs, a més,  a primer s’ha iniciat el 

programa 1x1 on l’anglès és una de les assignatures amb llibres digitals. 

 

2.3.1.1.5. L’ús de les llengües estrangeres a l’aula 

Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu  que l’aula de llengua 

estrangera sigui un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge entenent que aquest espai és la 

millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua d’aprenentatge. Un 

exemple seria l’optativa de 4t de biologia en anglès duta a terme fins al curs 2011-12. El professor 

utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions amb els alumnes vetllant sempre per 

establir un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la 

progressivament. 

El centre preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular fora 

de l’aula d’aprenentatge mitjançant suports comunicatius a l’ús, com ara la revista, la pàgina web; 

el teatre, les colònies d’anglès, el viatge de fi de curs, el programa Comenius, les pràctiques a 

l’estranger de Cicles Formatius,...  
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2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera  

El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en la 

primera llengua estrangera. En la programació d’aquesta opció, s’utilitza la metodologia pròpia de 

l’àrea i s’inclou suport lingüístic per tal de facilitar la compleció de tasques i assegurar 

l’aprenentatge dels continguts. El tractament de la llengua estrangera està reflectida en el Pla 

Estratègic, per tant es considera important que el professorat que imparteixi les classes i projectes 

tingui la formació necessària. 

 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

Ara com ara es participa en projectes plurilingües ja que el projecte Comenius implica la realització 

d’un projecte en anglès però amb centres europeus que tenen altres llengües vehiculars, com ara 

l’italià o el polonès. 

 

2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració  

 

Els centres docents són espais de convivència, amb capacitat per generar noves complicitats i de 

sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui possible, a més, que l’alumnat 

d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest país, una nova identitat  

compartida i no excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de 

cadascú. 

Una de les línies d’actuació és facilitar que els nois i les noies de nacionalitat estrangera (i també el 

conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen, com una manera més de 

valorar el bagatge cultural i lingüístic que ens aporten a la nostra societat, fet que, de ben segur, a 

més, també farà possible una millor acollida i una més gran cohesió social. 

Tot i això, el centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari 

extraescolar,ni activitats extraescolars en la seva llengua materna, ja que potenciem la cohesió 

social mitjançant les activitats esportives,  però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la 

dimensió lingüística i intercultural del currículum, ja que s’entén que  a partir de la valoració 

d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i la cultura catalanes i es potencien les actituds 

cap a persones que les parlen, les quals,  a la seva vegada també se senten reconegudes.  
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2.4. Organització i gestió 
 
2.4.1.Organització dels usos lingüístics 
 

2.4.1.1. Llengua del centre 

El nostre centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català, per la qual 

cosa els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general és en català. Tot i així  al centre es  creu 

convenient que hi hagi cartells i decoració en altres llengües perquè està a favor de la 

interculturalitat.  

 

2.4.1.2. Documents de centre 

El centre està en una fase avançada d’actualització dels continguts referits a la llengua catalana en 

els documents del centre: PEC, PDD i NOFC que han d’impregnar la vida del centre i ser coneguts 

per tot el professorat- des de fa temps es poden consultar en els departaments-, per tal d’evitar 

contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n deriven.  

Els documents esmentats, que estan en procés de revisió constant,  es podran trobar en 

breu a la plataforma Isotools. Un cop finalitzada i revisada l'actualització dels continguts 

referits a la llengua catalana en els documents del centre, se'n farà una revisió i 

actualització periòdica. 

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

Els centres educatius han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal que es 

treballi amb l’alumnat perquè puguin superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir 

actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de 

sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o 

desigualtat. Per aquest motiu, en tots els documents del nostre centre es tenen en compte 

aquests criteris, però no és una competència que es treballi transversalment a les àrees del 

currículum, tot i que es  buscarà un acord de claustre per treballar el llenguatge no sexista 

de manera transversal i que no depengui exclusivament de la voluntat d'un cert nombre de 

professorat. 

 

2.4.1.4. Comunicació externa 
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El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes,...) i 

en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que 

contracta.  

La documentació és en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famílies (oferint-

ne un format bilingüe). Es tenen en compte, quan és possible, les llengües de la nova immigració 

mitjançant uns documents ja prèviament traduïts.   

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, el centre ha de fer del català la seva llengua 

de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part d’algunes famílies 

no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar 

una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies de 

l’alumnat i per a la normalització i extensió dels seu ús, per la qual cosa el centre educatiu s'adreça 

en castellà a les famílies d'origen estranger sempre que aquestes ho demanen per problemes de 

comprensió de llengua, en cas contrari ho fan habitualment en català, però no com acord    de 

claustre, ja que no s'ha vist necessari establir l'acord ni buscar mecanismes de seguiment per 

comprovar el seu compliment. 

 

2.4.1.6. Educació no formal 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

Tot i que el centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que, en l’organització i la 

realització de serveis d’educació no formal al centre com ara el menjador escolar, els 

adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació i vetllar 

per tal que la informació de l’alumnat sigui també en català des del nostre centre 

educatiu no hi ha un projecte o una coordinació clarament establerts.  

Caldria proposar un protocol d'actuació conjunta amb els diferents estaments que 

participen en l'educació no formal. 

 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

En el nostre centre existeixen mecanismes concrets per tal  que en l’organització i la realització 

d’activitats extraescolars (taller d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA o del 

Pla educatiu d’entorn,etc.) se segueixin els mateixos criteris que s’han establert en el projecte 
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lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adrecen sempre en català a l’alumnat, tant en les 

situacions formals com en les més informals, i vetllen per tal que la comunicació de l’alumnat sigui 

també en català.  

Caldria insistir més en el català com a llengua vehicular de les activitats lúdiques. Es 

treballa en aquest sentit. 

 

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Al centre educatiu s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars les 

empreses usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica,tal com indica 

l’Acord del Govern de la Generalitat (30 de novembre de 2004). 

2.4.1.7. Llengua i entorn 

El centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la població, en el qual s’ha acordat treballar 

conjuntament els usos lingüístics favorables a la llengua catalana i se’n fa un seguiment, per tal de 

garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’’ús de la llengua catalana, la 

interculturalitat i la cohesió social.  

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ser reconegut com a membre 

d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de 

mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu el centre disposa dels programes específics  

sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes i els tenen en compte la major 

part dels docents. Es treballen també a tutoria i extraescolars,i fins i tot s'avaluen a tutoria. Però ens 

falta aconseguir el bon clima entre l'alumnat. El centre està buscant recursos i metodologies que 

permetin crear aquest clima favorable  

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)  

Totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre són en llengua 

catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de 

les famílies de l’alumnat nouvingut o que es faciliti documentació bilingüe català/castellà 

o s’atengui oralment en castellà aquelles persones que expressament ho demanin. També 

es faciliten en altres llengües com el xinès, el romanès i l'àrab. 
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2.4.3. Alumnat nouvingut  

En la relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el català. Es 

garanteix una atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa 

amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. S’avaluen regularment 

els resultats i se’n fa un seguiment acurat. Tot i que els resultats no són el 100% 

satisfactoris, es posen en funcionament eines perquè funcioni: padrins, seguiment 

diferenciat a les matèries, parelles lingüístiques, etc. 

 

2.4.4. Organització dels recursos humans 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics  

El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d’acord 

amb el seu pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a 

element que doni cohesió al treball en equip dels docents . El centre ha fet una 

autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionades amb els objectius estratègics i 

de millora de centre. Vol incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball. 

 

2.4.5. Organització de la programació curricular 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

Som conscients que seria necessària una coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües 

curriculars per respondre a les necessitats de l’alumnat del centre i ho estem implementant amb 

reunions conjuntes interdepartementals per tal d'aconseguir la coordinació. I tenir en compte la 

programació de llengües de forma global.  

 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

És sabut que el treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els 

objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l’educació 

primària i secundària. L’eix vertebrador de l’ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del 

tractament d’aquestes llengües i és com s’organitza l’ensenyament-aprenentatge de les estructures 

lingüístiques comunes. El centre n’ha fet una anàlisi i una reflexió, però hi ha impediments diversos 

que en dificulten la pràctica.  
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2.4.5.3. Projectes d’innovació  

Es participa en projectes d’innovació que repercuteixen en tot el centre pel que fa a 

l’ensenyament/aprenentatge de les llengües del currículum. 

 

2.4.6. Biblioteca escolar  

La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al 

desenvolupament de les àrees curriculars. El centre té dos biblioteques escolars, una a 

l’edifici A i l’altre al C, amb un fons de documentació suficient per donar resposta a les 

necessitats d’informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els 

documents estan escrits en català, però també s’ha tingut en compte la incorporació de 

documents escrits en les altres llengües del currículum i en les llengües de la nova 

immigració. Disposem d’un punt EDU. 

 

2.4.6.1.  Accés i ús de la informació 

L’accés i ús de la informació, té com a objectiu la promoció d’activitats encaminades a l’adquisició 

de les habilitats i destreses necessàries per ajudar l’alumnat a reconèixer quan la informació és 

necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-la de forma efectiva, amb l’objectiu 

de transformar-la en coneixement personal. 

El centre ha començat a elaborar una planificació, recollint les activitats de cerca i ús de la 

informació que es fan a les aules, als departaments, als cicles i /o a les biblioteques. Majoritàriament 

les activitats se centren a la cerca i la localització d’informació a través d’internet. Tot i així cal 

potenciar més l'ús de la mediateca com a eina per treure informació i realitzar-ne activitats en grup; 

el curs 2011-12 s’ha dotat de més ordinadors portàtils amb aquesta finalitat.  

2.4.6.2. Pla de lectura de centre  

El PLEC és el conjunt d’objectius i metodologies per promoure: 

-l’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició de la 

comprensió lectora 

- l’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre i 

assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta 

- el gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi 

- la formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines, tècniques i metodologies 
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de les diferents formes d’accés a la lectura, fonts d’informació i font de gaudi. 

El centre disposa d’un PLEC (aprovat 7 de juliol de 2011),  per la dinamització que es fa 

a les aules, als departaments, als cicles i a les biblioteques, atenent la diversitat 

sociolingüística amb el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Cal treure més 

profit a la mediateca i  fer treballs en grup.  

2.4.7. Projecció del centre 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 

El centre té una pàgina Web que li permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. S’hi pot 

trobat tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació, informació 

sobre els estudis que es fa al centre, característiques, programació de sortides, activitats 

extraescolars, participació en projectes. És un recurs compartit  per la major part del professorat, 

actualment se n’està fent un curs per tal d’aconseguir-ne una major implicació. L’actualització de la 

pàgina, però, no es correspon, encara, amb la dinàmica del centre que és molt més activa.  Cal 

seguir la implicació del professorat per aconseguir que sigui una eina veritablement dinàmica. S'està 

fent actualment un curs de pàgina web  

2.4.7.2. Revista 

El centre té una revista que permet la comunicació amb tota la comunitat educativa: Serveix per 

treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i per difondre les activitats i els treballs en què es 

participa. També hi ha espais de reflexió dedicats bàsicament a les famílies. Per tal de permetre la 

participació de tot el centre educatiu, s’han establert els mecanismes com ara adreces de correu, o 

carpetes . Hi ha un criteri clar de l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al 

centre.  

2.4.7.3. Exposicions 

El centre no organitza exposicions perquè no té els condicionaments necessaris per muntar-les, però 

seria una cosa més a fer de cara a un futur. però en aquest moment pensem que tenim altres 

prioritats més necessàries i enriquidores per a l'alumnat. La sala d’actes és un espai idoni per poder-

les encabir. 
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2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  

El centre potencia l’existència de xarxes de comunicació en les quals intervenen tant el 

professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació...) com l’alumnat per 

treballar aspectes relacionats amb el currículum, però no participa en cap espai virtual. 

Pensem que el treball col·laboratiu és important i que entre els centres participants d'una 

mateixa xarxa es pot treballar i trobar opcions millors. 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat  

Tots els intercanvis, siguin epistolars, telemàtics o presencials, creen dinàmiques 

encaminades a millorar la competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de 

comunicació i interacció reals en el seu propi context i a generar bones pràctiques. El 

centre participa en diverses modalitats compartides per tota la comunitat educativa 

com  l’estada lingüística a Santa Susanna en anglès per als alumnes de l'ESO; 

l’intercanvi dels alumnes en el projecte Comenius; viatge de final de curs. 

 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu  

 

La dimensió europea i internacional del centre educatiu és garantia de participació en un 

món global. La incorporació del desenvolupament de la dimensió europea i 

internacional en les finalitats educatives del projecte de centre permet concretar accions 

i planificar projectes a curt, mitjà i llarg termini, promoguts i prioritzats des del projecte 

lingüístic plurilingüe. De la mateixa manera afavoreix la projecció externa del centre i 

ajuda a la cohesió interna dels equips docents pel que fa a la innovació i la renovació 

metodològiques. Un exemple d’aquesta participació serien el programa Comenius  
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3. REVISIÓ DEL PLA ANUAL VIGENT I DEL PLC 
 

No s’ha pogut realitzar una valoració específica quantitativa del pla anual ja que els programes estaven previstos de 

realitzar-se el curs 2007-2008 però com que en bona part han tingut continuïtat sí que se’n pot fer una de qualitativa i 

globalment és positiva. 

El document de PLC ha esta actualitzat d’acord a les novetats normatives i de dinàmica de centre. 

 

4. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL 2012-13)  
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Millorar la 

comunicació 

lingüística 

Prioritzar l’ensenyament 

funcional de la llengua 

(activitats relacionades amb 

l’ús social). 

 

Incorporar les activitats 

comunicatives orals en els 

processos d’avaluació. 

 

Integrar i coordinar la 

família i la comunitat amb 

l’institut. 

Caps de departament 

Professors de l’àrea 

de llengua 

Coordinació LIC 

Tot el curs 

Prova inicial i una prova 

anual similar per tal de 

comprovar la millora en 

comunicació. 

 

Participació de la 

família en les activitats 

proposades. 

 

Participació en activitats 

proposades per la 

comunitat. 

 

Potenciar l’ús de la 

llengua anglesa 

Sortida final de curs per als 

alumnes de 4t. 

 

Intercanvis 

 

Assignatura optativa en 

anglès. 

 

Treball en agrupaments 

flexibles a la classe. 

 

FOL (automoció) en anglès 

 

Coordinació LIC i 

cap  departament 

d’anglès 

Tot el curs 

Número d’activitats 

realitzades i número de 

participants. 

Potenciar l’ús de la 

llengua catalana com 

a llengua vehicular 

Proposar activitats lúdiques 

on la llengua utilitzada sigui 

el català. 

 

Programa padrins. 

 

Servei de mediació. 

 

Revista 

 

Jornades culturals 

Coordinació LIC 

Tots els 

departaments 

Tot el curs 

Número de participants 

en les activitats 

 

Canvi d’actitud respecte 

a la llengua. 

Segona Llengua 

estrangera 

S’impartirà Alemany al 

segon cicle de l’ESO, 

s'inicia el curs 2012-13. 

Dep. Anglès Tot el curs 
Nombre d'alumnes 

participants. 
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Concretar estructures 

comunes entre les 

diferents llengües que 

es treballen al centre 

Analitzar les activitats de les 

matèries que tinguin a veure 

amb la comunicació 

lingüística. 

 

Buscar els elements comuns 

en el tractament de les 

llengües. 

 

Temporalitzar els diferents 

aspectes en un treball 

conjunt entre llengües.  

Caps de departament Tot el curs 

Quantitat d’activitats 

per destreses que 

composen la 

competència bàsica en 

comunicació lingüística. 

 

Aspectes comuns en 

proves d’avaluació i 

eines informàtiques. 

 

Acords presos en la 

coordinació de 

continguts. 

 

Ensenyament del 

processador de textos. 

Dinamitzar la 

biblioteca escolar 

Realitzar tallers de lectura 

en diferents llengües. 

 

Fer xerrades obertes a tota la 

comunitat. 

 

Iniciar el programa d’Impuls 

a la Lectura 

Comissió mediateca 

AMPA 

Professors d’àrea de 

llengua 

Tot el c urs 

Número d’activitats 

realitzades. 

 

Número d’assistents a 

les activitats. 

 

Indicadors específics de 

la mediateca 

 

Conèixer els usos 

lingüístics del 

professorat 

Enquesta d’usos Coordinació LIC Octubre 
Grau d’ús de la llengua 

catalana  

 

 

 

 

 

 


