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PREÀMBUL 
 
El document que apareix a continuació correspon al nou Projecte Lingüístic de l’Institut 
Can Vilumara, de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Com és sabut, el Departament d’Ensenyament ha establert els nous criteris que han de 
regir els Projectes Lingüístics de Centre (PLC) dels diferents centres educatius.  
 
Per tal d’elaborar el nostre, estem prenent com a base la “Guia per a l’elaboració del 
Projecte Lingüístic per al centres educatius del segle XXI”, donada a conèixer  
públicament a l’inici del present curs acadèmic 2018-19. 
 
A continuació, presentem el treball fet fins ara (treball que va iniciar-se a l’octubre de 
2018, seguint les noves directrius esmentades abans). Com que, lògicament, aquest 
Projecte està en procés d’elaboració i només recull el treball que s’ha realitzat fins al 
moment actual,   hem afegit a l’Annex que apareix al darrer full,  el resum de les hores que 
s’imparteixen en el nostre centre, tant de Llengua castellana, com de Llengües 
estrangeres, així com de Llengua catalana. 
 
 
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (2018-19) 
 
 
0. Introducció 
  

0.1. Presentació del document 
 
 
Marc legal 
El projecte lingüístic és un marc per a l'organització i la gestió de l'ús i l'ensenyament de la 
llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al currículum de 
l’alumnat d’un centre. Des d'aquest punt de vista, doncs, el projecte lingüístic de centre 
(PLC) té un caràcter referencial i normatiu, ja que aquest plantejament ha d'articular, 
també, el paper  de la llengua catalana com a llengua vehicular, d’acord amb el marc legal 
vigent. Podem afirmar, doncs, que es tracta del document que recull el conjunt 
d’estratègies i acords que estableixen el tractament de les llengües presents al centre 
educatiu. Aquesta funció referencial en el tractament de les llengües del centre  ve 
definida explícitament en l’article 8.4 del decret 199/96, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament orgànic de centres que imparteixen educació secundària i formació 
professional de grau superior: el projecte lingüístic recull els aspectes relatius a 
l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre. En el projecte lingüístic queda definit: 
 - El tractament de la llengua catalana i, si s'escau, de l'aranès, com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge. 
 - El procés d'ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 
 - Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 
 - Els criteris general per a les adequacions del procés d'ensenyament de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual. 
 
Així mateix, tal i com estableix el Pla per a la llengua i la cohesió social, el Projecte 
lingüístic de centre ha de promoure, entre tot l’alumnat: 
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- El respecte envers totes les llengües. 
- La valoració positiva de la diversitat lingüística. 
- La desaparició dels prejudicis lingüístics. 
- La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 
 
 
 
 
A fi d’assegurar l’objectiu de consolidar  la llengua catalana com a eix vertebrador d’un 
projecte plurilingüe, el centre ha de: 
(...) 

- Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa. Les activitats orals i 
escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en llengua catalana. Així mateix, 
les reunions, els informes, les comunicacions...han de ser en llengua catalana. 

- Garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i 
l’entorn siguin en llengua catalana, sens perjudici que s’arbitrin mesures de 
traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nou vingut. 

- Reflectir en la programació de l’àrea de llengua el treball conjunt en llengua 
catalana i en llengua castellana dels continguts, objectius, aspectes metodològics i 
criteris d’avaluació. Les competències lingüístiques que tenen un caràcter 
transversal han de tractar-se des de les diferents àrees. 

- Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre. 

- Impartir la resta d’àrees en llengua catalana, a excepció de la llengua castellana i 
de les llengües estrangeres. 

- Tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència 
comunicativa i que en acabar l’educació obligatòria pugui utilitzar normalment i 
correcta les dues llengües oficials. 

- Transmetre la importància de conèixer tantes llengües com sigui possible i la 
necessitat d’usar la llengua catalana com a llengua comuna de cohesió social. 

 
 
1.Context sociolingüístic 
  
 1.1. Alumnat 
Els alumnes del centre es divideixen, per un costat,  en aquells que cursen  les dues 
etapes educatives d’ESO i Batxillerat i,  per l’altre, en els que es formen  en el conjunt de 
disciplines que configuren els cicles formatius.  
Pel que fa als alumnes d’ESO i batxillerat, la llengua castellana és la que usen de manera 
majoritària. El nombre d’alumnes de procedència estrangera és sobretot hispanoamericà. 
Hi ha un petit percentatge d’alumnat que vénen del Marroc, del Pakistan, de Romania, 
d’ Ucraïna i  de la Xina que, però,  fan servir habitualment el castellà amb els companys 
Pel que fa als alumnes de cicles formatius,  la llengua d’ús habitual és el català i el 
castellà, en una proporció similar, incloent-hi l’alumnat de procedència estrangera, que en 
la seva majoria porta més d’un any de residència. Pel que fa a l’àrea d’influència dels 
cicles, la major part d’alumnes d’FP es desplaça cada dia a l’institut des del Barcelonès 
(L’Hospitalet de Llobregat), el Baix Llobregat, El Garraf, L’Anoia i l’Alt i Baix Penedès. 
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1.2. Entorn 
 
L’ Institut està situat al centre de L’Hospitalet de Llobregat. Aquest municipi va acollir als 
anys 60 una important immigració procedent d’altres regions d’Espanya. Als anys 90 es va 
produir una altra onada migratòria procedent de l’estranger (Marroc, Sud-Amèrica, 
Pakistan...) La llengua majoritària de l’entorn en què conviuen els alumnes és el castellà,  
si bé hi ha una presència reconeguda del català.  
  
 
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 
Al centre,  el català és utilitzat en la gran majoria d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge. Tanmateix, hi ha professors que s’expressen habitualment en 
castellà.  Igualment,  és la llengua emprada en tota la documentació, tant 
oficial com interna entre professorat , alumnes i famílies. 
2.1.1.2. El català, eina de convivència 
Al centre hi ha un ús indistint i natural de les dues llengües, la catalana i la 
castellana. 
 
 
 
(El treball que s’ha fet del nostre Projecte Lingüístic arriba, de moment, fins 
aquí. Data: 14 de gener de 2018). 
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ANNEX 
 
(Especificació de les hores que s’imparteixen 
setmanalment de Llengua castellana, Llengües 
estrangeres i Llengua catalana) 
 
 
 CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

(OPTATIU) 

1r ESO 3+1 (a) 3 3  

2n ESO 3+1 (a) 3 3+Global 
Scholar (c) 

2 

3r ESO 3 3+1(b) 3 2 

4t ESO 3 3+1 (b) 4 3 

1r BAT 2 2 3+CMC en 
anglès 

4 (d)  

2n BAT 2 2 3  

LITERATURA 
UNIVERSAL 
(1 BAT) 

4    

LITERATURA 
CASTELLANA 
(2 BAT) 

 4   

 
a. L’hora de més correspon a la lectura setmanal, que es fa indistintament en català i en 
castellà. 
b. L’hora de més correspon a oratòria, que s’imparteix en castellà. 
c. Global Scholar és un intercanvi de correus electrònics amb alumnes d’altres països fent 
servir la llengua anglesa. 
d. També s'han d'afegir les 2 hores setmanals de preparació per a l’examen del DELF. 

 
 
 

 


