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Projecte Lingüístic de Centre 

1 Introducció 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’institut el Cairat és un document que forma part del 

Projecte Educatiu de Centre (PEC). Recull el consens de la comunitat educativa envers les 

actuacions que fan referència al tractament de les diverses llengües adaptat a la realitat 

sociolingüística de l’institut. Evidencia la pluralitat que hi ha a l’ institut el Cairat des de la vesant 

de la llengua i transmet l’impuls cap a un procés d’internacionalització del centre. 

 

En conseqüència, s’adreça a tota la comunitat educativa i ha de ser compartit i conegut per les 

famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, pels treballadors/es de les empreses de serveis 

que realitzin actuacions en el centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, 

evidentment, pel professorat.  

 

En relació al Marc normatiu de referència cal destacar: 

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema 

educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i a l'article 14 determina 

que els centres públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 

que emmarqui el tractament de les llengües al centre. En conseqüència, el present PLC 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 cen tres educatius. A l’apartat de 

legislació hi ha un recull complet. 

 

El Projecte Lingüístic Centre recull els aspectes següents:  

- El paper de la llengua catalana com a llengua de referència i eix vertebrador d'un projecte 

educatiu plurilingüe.  

- El tractament de les llengües, tant les curriculars com les de la nova immigració, en espais 

d'educació formal o no formal del centre.  

– Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.  

L’objectiu fonamental és aconseguir el domini de les llengües oficials a Catalunya, català 

i castellà i una comunicació adequada en les llengües estrangeres cursades en finalitzar 

l’ESO seguint els estàndards del Marc Europeu de Referència per a l’aprenentatge de 

les Llengües. 
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2 Context sociolingüístic 
2.1 Alumnat 

 

Pel que fa al personal i la tipologia del centre cal destacar que l’Institut El Cairat és un 

centre d’ensenyament secundari amb 684 alumnes matriculats i amb la següent 

composició1: 5 línies a 1rESO, 4 línies a 2n i 3r ESO, 5 línies a 4tESO i 3 línies tant a 1r 

com a 2n de batxillerat. 

 

En relació a la procedència de l’alumnat que s’incorporen a l’ESO és majoritàriament de 

les escoles de primària del municipi, i de l’alumnat que accedeix al Batxillerat tant des 

del nostre centre com de les poblacions veïnes d’Olesa, Abrera, el Bruc i Collbató o bé 

d’altres poblacions. També es parla d’un percentatge d’alumnat nouvinguts durant el 

període de matrícula viva del curs. 

Quant a les característiques del professorat, hi ha una plantilla al voltant de 65 

professors/es força estable al llarg dels cursos. 

 
Pel que fa a les procedències dels nostres alumnes i les llengües que parlen en la seva 

vida quotidiana, podem extreure les següents dades: 

Als annexos es pot fer un anàlisi dels percentatge en relació a la procedència dels 

alumnes i a la llengua que habitualment empren més en diferents situacions quotidianes 

i educatives. 

 

2.2 Entorn 
 

Esparreguera és una vila del nord de la comarca del Baix Llobregat i, tot i que no se la 

sol incloure dins de l'àrea metropolitana, té una estructura sociocultural i econòmica 

pròpia d'una vila del Baix Llobregat i cada vegada més de la conurbació de Barcelona.  

Aquestes són algunes de les dades identificatives (Font: Idescat):   

                                                 
1
 Dades actualitzades al curs 2018-2019 
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Té les següents característiques socials, demogràfiques, econòmiques i culturals: creixement alt 

a conseqüència de les migracions espanyoles dels anys 60-70 del segle XX, ciutat bàsicament 

industrial, barris desestructurats circumdants al nucli històric, urbanitzacions nascudes enmig del 

bosc als afores del poble, població nouvinguda eminentment castellanoparlant, majoria social 

castellanoparlant, atur molt alt, poca formació professional i universitària, a 30 minuts de 

Barcelona per l'autovia, creixement molt alt en els últims anys, arribada alta de nova immigració i, 

últimament, amb barris de nova creació usats a mode de ciutat dormitori. 
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En les últimes dècades, amb el trasllat de la indústria SEAT de la Zona Franca de Barcelona a 

Martorell i la construcció de l'autovia fomenta l’augment de la població, procés de creixement que 

contínua actualment. 

 
El perfil familiar de la població en què es troba el nostre centre és relativament variat, ja que 

conflueixen famílies de tota la vida del poble, al costat de professionals qualificats que han 

arribat per treballar en les indústries del voltant, i també un col·lectiu de persones amb baixa 

qualificació professional i formació acadèmica limitada. 

 

Gran part de l'augment demogràfic ha estat protagonitzat per famílies joves amb fills petits, que 

acostumen a venir de la mateixa comarca però de zones més densament poblades, i de grans 

municipis contigus a Barcelona. S'han traslladat buscant habitatges més barats i/o una millor 

qualitat de vida més propera a la zona de muntanya. 

 

En aquest procés de transformació també ha tingut la seva importància la immigració estrangera, 

que de ser pràcticament inexistent fa uns anys, ha passat a tenir una alta representació. 

L’any 2018 la població estrangera puja per tercer any consecutiu a Esparreguera, després d’un 

descens continuat durant els anys més durs de la crisi econòmica 

Amb dades provisionals del Padró Municipal a 1 de gener de 2018, l’Observatori de Ciutadania i 

Migracions indica que a Esparreguera hi ha 22.229 habitants, dels quals 1.762 són de 

nacionalitat estrangera. La xifra de residents d’origen estranger representa un 7,6% sobre la 

població total i suposa un creixement de 110 persones respecte de l’any anterior. 

 

A Esparreguera hi conviuen un total de 62 nacionalitats estrangeres, algunes d’elles -com la 

siriana o l’eslovaca- representades per un sol individu. La més nombrosa és la marroquina, amb 

737 persones, seguida de la romanesa, amb 227. El 7,6% de població estrangera a 

Esparreguera es situa, tot i així, molt per sota de la mitjana comarcal, que és del 9,7%, i de 

Catalunya, on és del 14,4%. 

 

Una altra dada que ofereix l’Observatori de Ciutadania i Migracions és la població esparreguerina 

amb nacionalitat espanyola que s’ha desplaçat a viure a l’estranger: són un total de 422 

persones, de les quals 31 ho varen fer l’any passat a països com França, Alemanya, Dinamarca, 

Brasil o Cuba. 
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3 La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprene ntatge 
3.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivè ncia 

3.1.1 El català, vehicle de comunicació 

 
El català, sent la llengua pròpia de Catalunya i en tant que eina de cohesió i integració entre 

totes les persones del centre, serà emprada normalment com a llengua vehicular d’ensenyament 

i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i 

escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material 

didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, reunions, informes, activitats administratives, 

activitats extraescolars, interaccions amb personal no docent dins el centre (bar, vetlladors/es) i 

comunicacions amb les famílies i amb l’entorn.   

3.1.2  El català, eina de convivència  
 

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, considerem prioritari que cal consolidar l’ús de 

la llengua catalana, d’una part com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions 

docents i administratives del centre i d’un projecte educatiu plurilingüe i de l’altre com a llengua a 

emprar en situacions de relació no formal i informal tant orals com per escrit: (activitats de 

biblioteca, extraescolars, esbarjos, estudi assistit PEE, acadèmies de l’entorn, etc). El centre té 

consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’impulsa 

actuacions d’ús entre tots els membres de la comunitat educativa. 

Una educació intercultural i plurilingüe és necessària en la formació dels ciutadans/es del segle 

XXI, perquè puguin desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. La finalitat última és la 

convivència en igualtat de drets, deures i oportunitats. Des del centre es promou la creació 

d’espais d’inclusió basats en la igualtat i uns valors comuns que ajuden a conviure en una 

mateixa comunitat. 

 
3.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catala na 
 

El català és la llengua d'aprenentatge en la majoria de les àrees, a excepció de les àrees de 

Llengua i Literatura Castellanes i de Llengües Estrangeres. No obstant això, en les relacions 

informals (esbarjo, cantina, sortides, activitats extraescolars entre ells) la llengua vehicular de 

l'alumnat és majoritàriament el castellà –veure enquesta alumnat-. Existeixen, però, matèries no 
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lingüístiques impartides en castellà –veure enquesta professorat- i algunes matèries que 

incrementen l’exposició d’hores en anglès amb la finalitat que els alumnes augmentin la 

motivació per l’anglès ja que l’utilitzen en altres àmbits diferents de la pròpia immersió en anglès 

a l’aula. 

3.2.1  Llengua oral 
 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el paper de 

la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, respectar els torns de paraules, 

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, experiències i emocions. 

Es fomenta l’aprenentatge i l’ús dels diversos registres de la llengua oral, però s’incideix més 

específicament en la llengua estàndard, sense oblidar les característiques dialectals de la zona 

en que es parla català central i amb l’enriquiment que ens proporciona el professorat que parla 

valencià i català nord-occidental principalment. 

La llengua oral es treballa a l’ESO i el Batxillerat en totes les àrees, també en les no 

lingüístiques, i en les diverses modalitats textuals: entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació, exposició. L’objectiu final és que l’alumnat tingui un domini ple de la llengua 

catalana i en faci ús en diversos àmbits i registres. 

3.2.2 Llengua escrita 
 
El català en tant que llengua de referència serà emprada en l’escriptura de qualsevol tipus de 

documents dins de l’aula i fora. La competència comunicativa escrita s’ha de potenciar en totes 

les seves dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i 

cal relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més 

conscient i eficaç. Cal motivar els alumnes perquè descobreixin en la llengua escrita una eina 

d’entendre’s a si mateixos i als altres i als fenòmens del món i la ciència. En això té molta 

importància la potenciació de la lectura. El centre potenciarà estratègies de lectura a través d’un 

Pla Impulsor que inclou entre d’altres activitats: 

• La setmana de la lectura en que els alumnes duen llibres de casa per llegir-los a les aules 

utilitzant mitja hora de diferents matèries.  

• La potenciació de la comprensió lectora i de les habilitats d’escriptura en matèries  
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lingüístiques (redaccions guiades i lliures o lectura en veu alta o dramatitzada, per 

exemple). L’objectiu serà el desenvolupament de les competències bàsiques de l’etapa i 

la millora del seu èxit escolar general. 

• La comprensió lectora i l’expressió escrita des de totes les matèries no lingüístiques  

Cal vetllar per tal que la llengua en què s’escriuen els exàmens i els treballs de classe sigui el 

català, a excepció de les matèries de llengua castellana i llengües estrangeres. La documentació 

acadèmica també serà emesa en català. Si es donés el cas que aquesta hagués de ser enviada 

a l’Administració de l’Estat o a una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic de la llengua 

catalana, serà bilingüe en català i castellà. 

En acabar l’ESO els alumnes han de ser capaços de produir textos de diferent tipologia 

(expositius, narratius, descriptius) i en finalitzar el batxillerat tenir-ne un domini superior.  

En els treballs de recerca, l’alumnat utilitzarà normalment la llengua catalana, que és la llengua 

vehicular del centre. Els treballs en què la recerca es faci en els camps de la llengua i literatura 

castellanes es faran en castellà i els assignats al dept. de llengües estrangeres podran ser en 

francès o anglès. 

3.2.3 Relació llengua oral i llengua escrita 
 

La llengua oral i l’escrita han de tenir un tractament molt integrat del qual se n’extregui una millor 

competència lingüística global. Les 4 habilitats lingüístiques s’han de treballar a l’uníson. Per tal 

de millorar la comprensió i ús de la llengua catalana i al temps valorar la diversitat lingüística i 

cultural potenciem a més activitats en diferents llengües dins les diverses matèries. En l’àmbit 

oral es potenciarà la lectura en veu alta, lectura de poesies, dramatitzacions no només dins l’aula 

sinó també com a part de festes (Sant Jordi, etc), assistència i creació de representacions 

teatrals, activitats de biblioteca, sortides al cinema, visualització de DVDs, debat a partir d’una 

lectura seleccionada, exercici de les TIC, sortides escolars. En l’àmbit escrit tot el professorat 

vetllarà per obtenir la màxima correcció ortogràfica i gramatical, varietat i riquesa lèxica en els 

treballs realitzats pels alumnes. Entre totes les tasques proposades es conforma un bon suport 

per a la consecució dels objectius dels departaments de llengües. Així mateix publiquem a la 

nostra pàgina web algunes activitats culturals que es fan a l’entorn per tal de donar-les a 

conèixer i que els nostres alumnes en puguin gaudir.  
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3.2.4 Competències bàsiques en l’ àmbit lingüístic 
 
El nois i noies en acabar l’ensenyament secundari han d’aconseguir: 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 dóna 

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. 

3.2.5 La llengua en les diverses àrees 
 
Per obtenir millores en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua el consens i la responsabilitat 

han de ser compartits entre el professorat de totes les àrees. L’equip docent de cada curs 

aplicarà a l'aula metodologies, activitats i processos d’avaluació que estimulin l'expressió i 

comprensió oral i escrita així com la correcció lingüística amb suports didàctics en català.  

3.2.6 Coordinació dels Equips Docents en matèria li ngüística  
 

És necessària la coordinació entre els diferents departaments i sobretot dins els equips docents 

per tal que les competències lingüístiques amb les quatre habilitats bàsiques (lectura, escriptura, 

expressió oral i comprensió oral) es treballin amb una seqüenciació lògica i evitant repeticions 

innecessàries. S’hi treballaran i exposaran les possibles problemàtiques, també en matèria 

lingüística, i s’establiran els conceptes, procediments i valors que cal transmetre i treballar, les 

metodologies a emprar i els termes en que la part lingüística serà avaluada.  

També donem la deguda importància al traspàs d’informació des de primària. Les consideracions 
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que fan els centres d’educació primària sobre les habilitats individuals dels alumnes en matèria 

lingüística es traslladen posteriorment dins el nostre centre de secundària en la concepció i 

selecció de matèries optatives a primer de l’ESO de reforç, com per exemple el PIM (Programa 

Intensiu de Millora), o ampliació de llengües. 

3.2.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament in icial de la 
llengua vehicular  

 

L’acollida és el conjunt d’actituds i actuacions més convenients que el centre posa en marxa i 

que faciliten el desenvolupament òptim dels processos d’adaptació i d’inserció social de l’alumnat 

nouvingut. No l’hem d’entendre com un fet puntual que es dona només amb l’arribada del nou 

alumne/a, sinó que ha de continuar en tota l’escolarització.  

En l’educació secundària es considera nouvingut/da l’alumne/a que s’ha incorporat per primer 

cop al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment trenta-sis mesos 

quan procedeixin d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre. Aquest alumnat té al 

davant un entorn social i cultural completament nous que li poden causar inestabilitat emocional. 

Davant aquest fet, hem de preveure mesures específiques que contribueixin a minimitzar aquest 

xoc en la seva arribada i que puguin sentir-se ben acollits i respectats. L’objectiu serà organitzar 

els recursos necessaris perquè en el període més breu possible puguin seguir amb normalitat el 

currículum establert i desenvolupar totes les seves competències, escolars i socials, en el marc 

de la nostra comunitat educativa.  

Es tenen en compte totes les mesures, els recursos i estratègies que aportin des de la 

coordinació LIC, la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i l’Equip Docent sobre actuacions 

individualitzades a emprar, adaptacions curriculars, Pla Individualitzat (P.I.), per poder garantir el 

ple aprenentatge de la llengua i la incorporació al currículum i a la comunitat.  

El centre no disposa d’Aula d’Acollida en el curs 2018-2019 per tant l’alumnat, amb la 

col·laboració del tutor/a s’integra a les aules ordinàries des de l’arribada i disposarà de 2 

hores/setmanals de classes de català amb un professor/a. Els professors de les diferents 

matèries adaptaran els materials i estratègies d’acord amb les especificitats de cada alumne/a. 

El professorat té a la seva disposició, al Dept. d’Orientació, materials graduats per tal de fer les 

adaptacions. Es dirigiran a aquest alumnat en llengua catalana per tal de contribuir a la seva 

ràpida integració en la dinàmica de centre i de la comunitat.  
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 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 3.2.7.1
 
L’alumnat que rebem i que desconeix les dues llengües oficials ha de rebre una atenció 

lingüística personalitzada que cobreixi aquestes necessitats afegides. El centre ha de vetllar tant 

mateix com en d’altres casos per la seva incorporació al currículum ordinari en quant sigui 

possible. Els professors/es responsable d’impartir classe a aquests alumnes tenen a la seva 

disposició els materials necessaris, que constaran d’activitats inicials de pràctica de conversa 

oral amb fórmules senzilles i comunes i l’ajut de suports visuals (fotografies, vídeos, dibuixos) per 

tal d’establir millors connexions amb els coneixements previs i la llengua pròpia de l’alumne.  

 

 Alumnat sud-americà de parla hispana 3.2.7.2
 
Es té en compte que l’alumnat sud-americà de parla hispana ja coneix una de les llengües 

oficials i això comporta diferències a l’hora d’organitzar els continguts curriculars així com les 

activitats, degut a la proximitat entre la llengua catalana i la castellana. Aquestes semblances 

faciliten els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua de referència des de l’arribada de 

l’alumne/a nouvingut. Es podrà tenir en compte per a aquests alumnes la seva incorporació 

immediata a més matèries (llengua castellana, educació física o música) per tal de familiaritzar-

se més ràpidament amb la llengua i amb el grup.  

3.2.8 Atenció a la diversitat 
 
El centre, a través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), organitza els recursos tant 

personals com materials amb que s’atendrà la diversitat entre l’alumnat i fer seguiment de la 

seva aplicació, revisar les mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

promoure quan sigui necessari l’elaboració de plans individualitzats. Disposem de grups flexibles 

i reduïts al primer cicle de l’ESO a aquest efecte amb materials adaptats al ritme d’aprenentatge 

dels alumnes. A segon cicle de l’ESO es procedeix a rebaixar la ràtio d’aquells grups amb més 

necessitats de suport educatiu per tal d’aclimatar el ritme i volum de treball al d’aprenentatge de 

l’alumnat. Des de les tutories es treballa de manera personalitzada sobre les necessitats tant 

acadèmiques com emocionals. La Comissió és també l’espai en que s’organitzaran els recursos 

previstos per atendre les necessitats lingüístiques dels nouvinguts, es farà recull dels materials 

necessaris per atendre’ls en el seu desenvolupament tant de la llengua oral com escrita.   
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3.2.9 Activitats d’incentivació de l’ús de la lleng ua 
 

 La programació i execució d’activitats per incentivar l’ús del català a tots nivells ha ser una 

constant en el centre. Els recursos han d’estar presents en totes les àrees i estar impulsats per 

tota la comunitat educativa. Els projectes identitaris de centre respecte a la inclusió i  la cohesió 

de centre (“Aquí Prou Bullying” “Internet Segura”), la cura del medi ambient (Comitè Ambiental), 

difusió científica (“Gust i Passió per Investigar”), les optatives (Teatre i Revista, com a exemples), 

les activitats curriculars i extracurriculars, les de biblioteca, les organitzades en coordinació amb 

l’entorn (“Casal Intercultural” i “Sharing to Learn”) i les festes que se celebren al centre, totes 

elles i d’altres de nova creació cada curs contribueixen a impulsar l’ús del català. 

Des de l’equip directiu, amb el suport de la coordinació LIC, es farà el seguiment de totes 

aquestes tasques detallades i conjuntament amb el Claustre afegirà estratègies i tasques que 

augmentin la competència comunicativa lingüística.  

3.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua 
 

L’avaluació ha de formar part de qualsevol decisió i organització de la vida educativa, és la clau 

pel progrés i la millora en qualsevol aspecte. Dins el procés d’ensenyament-aprenentatge, ens 

permet mesurar el grau d’assoliment dels objectius curriculars plantejats així com la revisió de la 

metodologia i estratègies cas que els objectius no siguin assolits. L’avaluació ha de tenir en 

compte la diversitat i les necessitats individuals de l’alumnat. Els departament lingüístics 

establiran els criteris d’avaluació per a cada curs d’acord amb la legislació vigent i detallaran els 

indicadors que ens permetin mesurar els resultats. Es tindran en compte també les proves 

d’avaluació externa com a un indicador més. L’ equip directiu prendrà, tenint al seu abast les 

recomanacions dels Dept. de Llengües, les decisions necessàries per tal d’obtenir uns resultats 

òptims.  

Els instruments d’avaluació seran consensuats dins els Dept. de Llengües i és convenient que a 

part d’heteroavaluatius, siguin coavaluatius i autoavaluatius de manera que fem resposable 

l’alumant del seu propi procés d’aprenentatge. Malgrat la majoria de proves són escrites, es 

vetllarà perquè progressivament es facin de forma oral (exposicions, instruccions, explicacions).  

 

3.2.11 Materials didàctics 
 
Cada departament del centre escollirà els llibres de text, de lectura i materials didàctics extra 

necessaris per al desenvolupament del curs. També crearan materials o en faran modificacions 
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que permetin l’atenció de la diversitat existent i les adaptacions tant curriculars com lingüístiques 

en coordinació amb la CAD i el Dept. d’orientació, per tal de facilitar l’aprenentatge dels alumnes. 

Tots aquests materials excepte els utilitzats per les matèries de llengua castellana i llengües 

estrangeres es vetllarà perquè siguin en català. En les activitats AICLE que es promocionen des 

de les diferents matèries, els materials seran en la llengua d’aprenentatge. 

 
 

3.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte p lurilingüe 
 

3.3.1 Informació multimèdia 
 
L’actual currículum impulsa un tractament global i integrat de les habilitats TIC dins totes les 

matèries donat que conformen una competència important per l’alumnat. Aquest 

desenvolupament de les TIC incideix directament sobre l´ús de la llengua com a vehicle de 

comunicació. Per aquest motiu es vetllarà perquè les eines, programes i aplicacions 

informàtiques necessàries per a totes les activitats educatives i de gestió del centre siguin en 

llengua catalana sempre que sigui possible.    

3.3.2 Usos lingüístics  
 
 
El currículum estableix la relació que la llengua ha de tenir amb els interessos dels alumnes i el 

seu ús social. A través de la dimensió plurilingüe i cultural podem generar continguts que 

respectin la realitat social en que conviuen diferents llengües i cultures. En la promoció d’aquest 

usos lingüístics han d’estar implicats no només els professors/es de llengües, sinó tot l’equip 

docent.  

 

3.3.3 Diversitat lingüística del centre i de la soc ietat en el 
currículum  

 
 
La realitat plurilingüe a Catalunya es reflecteix dins el centre i és considerada com un valor afegit 

per a la nostra comunitat. És per això que progressivament s’aniran incorporant activitats que 

expressin el respecte per totes les llengües, també per les no curriculars. Són moments ideals 

per aquest tipus d’activitats les celebracions tant les de festes al centre com les de caire 

universal com, per exemple, el dia de les llengües, però també es considerarà la inclusió 
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d’activitats de coneixement i valoració de la diversitat lingüística i cultural a les diverses matèries.  

Adquirir una major competència plurilingüe ofereix més oportunitats futures al nostre alumnat. 

També es vetllarà perquè el respecte per les llengües no curriculars, l’ús majoritari no acadèmic 

de la llengua castellana i el treball de les llengües curriculars no interfereixin en l’ús i promoció de 

la llengua vehicular.  

 

3.3.4 Català i llengües d’origen  
 
 
El professorat, a través de les enquestes realitzades a les tutories, te coneixença de les llengües 

d’origen de l’alumnat, fet que facilita el seu reconeixement i valoració. Es fomentarà 

l’interdependència lingüística sempre que sigui possible amb l’objectiu d’assolir les competències 

comunes i es promourà el coneixement d’altres llengües i cultures des de les diverses matèries.  

 

4 La llengua castellana 
 

4.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castel lana 
 

4.1.1 Introducció a la llengua castellana 
 
 

La llengua emprada a tots els cursos per impartir la matèria de llengua castellana serà el castellà 

i l’objectiu primordial serà que obtinguin en aquesta llengua un domini ple en acabar l’etapa. 

Tenint en compte la composició sociolingüística de l'alumnat, el centre ha d’assegurar la 

distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l'etapa. Els 

Dept. de Llengües han d’establir mecanismes que permetin no repetir continguts comuns ja 

treballats des d’altres llengües, sinó realitzar les programacions de manera que les diferents 

llengües es reforcin.  

La metodologia emprada a les matèries lingüístiques ha de tenir una coherència i el 

desenvolupament dels continguts una progressió que s’establiran a través de les reunions de 

Caps de Departament. L’objectiu que ha de planar sobre les decisions preses en aquest aspecte 

és l’assoliment igual de competència en ambdues llengües oficials. Atès que la primera llengua 

de la majoria de l’alumnat és la castellana, s’han de fer sobreesforços perquè aquest objectiu 

esmentat es faci realitat.  
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Un altre punt en que es farà incidència és en aquells aspectes en que ambdues llengües, 

catalana i castellana, es diferencien i causen interferències entre elles. És el punt on cal incidir 

més.  

Els materials per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües es procurarà que sigui variat i 

estigui adaptat a la realitat sociocultural del centre i a la diversitat de l’alumnat.  

El nostre alumnat no ha ser en les matèries lingüístiques només receptor de coneixement, sinó, i 

major mesura, emissor de coneixement i participant en les interaccions comunicatives 

proposades. Per aquesta raó es treballaran els discursos diversos que els permetran participar 

en converses sobre els àmbits lingüístics, social, científic, tècnic, cultural i literari en llengua 

catalana i castellana.  De fet, existeixen algunes matèries no lingüístiques que empren la llengua 

castellana, veure annexos.  

4.1.2 Llengua oral 
 

La competència oral és el requeriment indispensable per desenvolupar després una correcta 

competència escrita, és per això  que en les matèries lingüístiques i en la mesura del possible 

des de totes les altres matèries es treballarà l’habilitat oral per tal de millorar el domini general de 

la llengua. Aquest treball i reforç es farà a tots els cicles i des de diferents activitats com les 

entrevistes, la dramatització, les exposicions, les converses, els debats o les explicacions 

acadèmiques. Es treballarà no només la varietat estàndard de la llengua, sinó també els 

diferents registres i les varietats dialectals, incidint en valorar aquesta varietat com a riquesa per 

a les societats en que es desenvolupen. 

4.1.3 Llengua escrita 
 
A part de totes les activitats pròpies del Dept. de Llengua Castellana (lectura en veu alta, 

redacció, entre moltes altres), el Pla de Foment de la Lectura permet que les determinades 

lectures dels alumnes siguin en llengua castellana. Es vetllarà perquè el treball de les diferents 

tipologies textuals estiguin consensuades amb els altres Dept. de Llengües per tal d’evitar 

repeticions innecessàries, incidir millor en aquells aspectes que cal reforçar i treure profit de les 

transferències positives que se’n puguin realitzar.  

Les activitats de la llengua escrita han de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Els docents de les matèries no 

lingüístiques han de treballar també per consolidar aquest objectiu. 
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4.1.4 Activitats d’ús 
 
Les activitats per a l’ús i reforç de l’aprenentatge de la llengua castellana dins de la matèria 

poden ser recursos com els TIC, materials audiovisuals, llibres de lectura de la biblioteca i del 

fons comú, i fora de les pròpies de la matèria, la participació en concursos literaris com Sant 

Jordi. És també primordial la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge, per això la 

pàgina web del centre mostra el recull de les activitats d’aula.  

 

Alguns del projectes de centre com poden ser els de difusió de cultura científica poden contribuir 

a impulsar l’ús de la llengua castellana depenent els treballs científics. 

En els ensenyaments post-obligatoris es recull la possibilitat de realitzar el Treball de Recerca en 

castellà quan estigui relacionat amb la matèria de Llengua i Literatura Castellanes. 

 

4.1.5 Alumnat nouvingut 
 
El centre disposarà els recursos necessaris per a la incorporació el més ràpida possible a l’aula 

ordinària i a totes les assignatures d’aquells  alumnes que s’hagin incorporat tardanament al 

sistema i per facilitar-los l’adquisició i domini de les dues llengües oficials. 

Pel que fa als alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua castellana, l’experiència demostra 

que el coneixement que adquireixen de forma no acadèmica i no formal és suficient per a la seva 

ràpida incorporació als grups ordinaris de llengua castellana. Si no fos així, el centre habilitarà 

recursos en forma d’hores de reforç en castellà per a l’alumne/a amb una programació 

progressiva del seu aprenentatge i materials disponibles al Dept. d’Orientació. Es tindrà en 

compte el que ja ha après a les classes individualitzades de català i el coneixement que hagi 

obtingut de l’educació no formal per progressar a partir d’aquests indicatius. 

5 Altres llengües 
 

5.1 Llengües estrangeres 
 
En acabar l’etapa, l’alumnat haurà de ser competent en al menys una llengua estrangera i a 

poder ser en dues. En l’etapa post-obligatòria n’haurà de tenir un bon domini. El centre ofereix 

com a primera llengua estrangera l’anglès per a poder desenvolupar-se plenament com a 

ciutadans d’un món globalitzat, però plurilingüe i intercultural. 
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El seu estudi comença a primer de l’ESO fins al Batxillerat amb les hores marcades dins el 

currículum a les quals afegim per una part al menys una assignatura optativa bé anual, bé 

quadrimestral per curs i assignatures no lingüístiques amb activitats AICLE en llengua anglesa 

com és el cas de les ciències socials a quart de l’ESO.  

Es té en compte les valoracions que transmeten els tutors de primària dels nostres alumnes 

sobre la seva competència en llengua anglesa a l’hora de l’elecció de les matèries optatives en 

aquesta llengua i per adaptar el seu coneixement a l’aula ordinària. 

S’ofereix a uns 12 alumnes amb el millor nivell de Batxillerat i 4t de l’ESO l’assistència una hora 

per setmana a un curs de First Certificate per obtenir la titulació oficial. El curs és a càrrec de 

professorat del centre. 

 

Com a segona llengua estrangera s’ofereix d’una banda el francès amb consideració 

d’assignatura optativa anual des de primer de l’ESO en que es comença des de zero 

l’aprenentatge, fins al Batxillerat sempre que hi hagi una demanada suficient per part de 

l’alumnat. Al Batxillerat, s’ofereix com a part de l’itinerari Humanístic. Es vetllarà perquè la ràtio 

no superi els 20 alumnes. Si la demanda supera l’oferta es procedirà a redistribuir els alumnes 

en d’altres optatives. 

 

D’altra banda, s’ofereixen sortides culturals a França i projectes d’intercanvi d’experiències amb 

països de parla francesa. S’entén que l’elecció de l’assignatura a primer de l’ESO és un 

compromís per a continuar-la en els cursos posteriors. L’alumne/a que desitja deixar aquesta 

opció ha de fer una sol·licitud a començament de curs a la direcció del centre que decidirà sobre 

aquest aspecte atenent als raonaments exposats per l’alumne/a. Es valoraran en aquest sentit la 

selecció d’optatives que comprometin els itineraris educatius de 4t de l’ESO.  L’alumne/a que 

desitgi incorporar-se a l’assignatura de francès en cursos superiors a primer haurà de fer la 

sol·licitud a Direcció que prendrà una decisió tenint en compte la valoració que en faci el 

professor/a de Llengua Francesa. L’alumnat a més haurà d’adquirir el nivell necessari per poder 

seguir l’assignatura pel seu compte.  

Com en el cas de l’anglès s’ofereix un curs d’una hora setmanal per acreditar el nivell DELF de 

llengua francesa. 

 

Com a tercera llengua estrangera s’ofereix des del curs 2018-19 l’alemany a primer de l’ESO 

com a optativa quadrimestral amb la intenció de poder desenvolupar-la en els cursos posteriors 

de l’ESO. 
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En el cas de l’alumnat nouvingut, si aquest te coneixements suficients de la llengua estrangera 

es recomanarà la seva participació a l’aula ordinària de la primera llengua estrangera (o aquella 

que conegui). Si no en té un coneixement adequat es prioritzarà l’utilització d’aquestes hores per 

tal de reforçar la llengua de referència. Les hores destinades a assignatures optatives també es 

dedicaran a aquest reforç, excepte en aquells casos en que des de Direcció consideri en 

coordinació amb el Dept. d’Orientació i la CAD que participar en una optativa concreta 

beneficiaria la inclusió de l’alumne en el grup. 

 

5.1.1 Estratègies generals per a l’assoliment de l’ objectiu 
d’etapa 

 
En totes les llengües estrangeres es vetllarà per treballar de forma integrada les 4 habilitats 

lingüístiques. La comprensió lectora i oral proporcionant textos escrits i orals i llibres de lectura 

adequats al nivell dels alumnats i als seus interessos i realitat social. L’expressió oral es 

fomentarà establint moments en que predominin les activitats orals en diversitats de formes 

(simulacions, entrevistes, dramatització, exposició). L’expressió escrita es treballarà mitjançant la 

producció de textos de diferents formats adequats a l’edat i nivell de l’alumnat de forma guiada i 

no guiada. També es proposaran petits projectes globalitzats que permetin un ús més 

comunicatiu de la llengua.   

 

 Desplegament del currículum 5.1.1.1
 

Segons detalla el currículum, a primer, tercer i quart de l’ESO es faran 3 hores setmanals 

d’anglès, una d’elles amb el grup dividit. A segon són 4 hores, cap d’elles amb grup dividit. La 

llengua francesa i alemanya, en tant que optatives, tindran 2 hores setmanals lectives.  

Els objectius, continguts i criteris d’avaluació amb que el Dept. de Llengües estrangeres 

dissenyarà les programacions de les matèries per cursos són els que també estan determinats 

dins el currículum oficial, podent reformular-los i organitzar-los per cursos atenent a la realitat i 

maduresa de l’alumnat a qui van dirigits. Dins el Dept. es vetllarà perquè la introducció dels 

conceptes a treballar segueixi una progressió lògica i hi hagi una tendència a que les 

metodologies, activitats rellevants i globals que integrin reptes lingüístics i cognitius, instruments i 

criteris d’avaluació segueixen una coherència i seqüència d’un curs a l’altre. Es preveuen 

agrupacions flexibles que millorin la participació en les activitats d’interacció (individual, parelles, 

grups). 
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 Metodologia  5.1.1.2
 

El centre promocionarà una metodologia a les diverses matèries i a tots els cursos en que es 

posi l’èmfasi en l’acció de l’alumnat més que en la del docent, que actuarà com a mediador en el 

procés d’aprenentatge de l’alumne. Serà una metodologia activa i preferentment manipulativa, 

transversal, interactiva, que vinculi coneixements de diferents àmbits i en que es valori la 

autonomia i l’adquisició de valors personals i socials de l’alumnat. En les matèries lingüístiques, 

a part d’aquest criteris més generals, es vetllarà perquè l’alumne tingui el major nombre d’hores 

possibles de contacte amb la llengua en un procés immersiu que faciliti el seu aprenentatge. Es 

promocionarà tant mateix que el vehicle de comunicació dins l’aula sigui la llengua 

d’aprenentatge, tant en el discurs o instruccions del professorat com en les participacions de 

l’alumnat, en les tasques acadèmiques i en les interaccions de caire funcional.   

A tots els cursos excepte a 2n de l’ESO hi haurà una hora en que el grup-classe estarà dividit per 

poder facilitar l’ús oral de la llengua. A primer i segon de l’ESO hi haurà grups flexible i reduïts 

amb adaptacions de la matèria atenent al ritme d’aprenentatge dels alumnes. Al segon cicle de 

l’ESO les adaptacions curriculars es faran en els grups no ordinaris.  

El centre no disposa d’aules exclusivament d’ús lingüístic, però totes les aules disposen 

d’ordinador portàtil i pantalla interactiva i endolls per a portàtils dels alumnes. Aquests recursos 

faciliten el treball integrat de les llengües i les TIC a l’aula.  

Altres activitats de promoció d’ús i coneixement de les llengües estrangeres són la participació 

en concursos externs com The Phonix en llengua anglesa, interns com Sant Jordi, projectes 

d’intercanvi d’experiències com eTwinning, jornades culturals al centre per part d’organitzacions 

externes, la participació amb tallers i activitats en anglès a la setmana de la ciència, estades 

lingüístiques a 4t de l’ESO a Irlanda durant una setmana, projecció de pel·lícules i vídeo en 

versió original subtitulada, activitats AICLE en matèries no lingüístiques i d’altres. S’intentarà dins 

de les possibilitats el major contacte possible amb nadius de la llengua estrangera. 

 

 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llen gua 5.1.1.3
estrangera 

 
  
Com a totes les matèries del currículum a les llengües estrangeres es procurarà des del Dept. 

proporcionar materials didàctics variats, adequats als interessos i nivell lingüístic de l’alumnat. 

Periòdicament es revisaran els llibres de text i de lectura utilitzats. Es promourà l’ús de materials 

extra per a la revisió i ampliació dels continguts treballats a l’aula. Es vetllarà perquè el Dept de 
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Llengües estrangeres pugui obtenir materials de consulta, de recerca d’informació, audiovisuals i 

TIC necessaris per a augmentar el contacte de l’alumnat amb la llengua i la cultura. 

  

 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la lle ngua 5.1.1.4
estrangera 

 

El Dept. de Llengües Estrangeres disposa d’accés al Moodle del centre per poder-hi arxivar i 

oferir a l’alumnat materials didàctics en diversos formats audiovisuals. Totes les aules tenen un 

portàtil amb accés a Internet de banda ample i pantalla interactiva per poder accedir a materials 

digitals a la xarxa com blogs, xats, correus electrònics, drive i altres serveis Google, webs i altres 

entorns. Els ciutadans del segle XXI han de ser competents en la recerca, discriminació, 

presentació i creació d’informació i textos virtuals en un món plurilingüe.  

El centre vetlla perquè el professorat nouvingut tingui accés al coneixement de la plataforma 

Moodle i proporciona tant al professorat com a l’alumnat d’un correu de centre per poder 

transmetre i rebre correus de caire acadèmic.  

 

 Ús de la llengua estrangera a l’aula 5.1.1.5
 
 

La llengua d’aprenentatge ha de ser l’emprada a l’aula, perquè el procés d’immersió sigui el més 

complet possible i s’ofereixi a l’alumnat la possibilitat d’ús real amb la llengua. Serà l’utilitzada en 

les interaccions del professorat i de l’alumnat tant en l´àmbit acadèmic com en les converses 

funcionals. La participació en aquest tipus de converses poden provocar un cert nerviosisme 

inicial en alguns alumnes, però la seva oferta sistemàtica va produint un clima favorable envers 

l’aprenentatge de la llengua i l’interès pel seu ús.  

Fora de les aules de llengües estrangeres es preveu la seva difusió a la pàgina web en un 

apartat especial en que es publiquen les tasques i treballs que s’hi realitzen. També a la ràdio i a 

la revista. Altres publicacions poden agafar la forma de cant coral, exposicions, teatre i intercanvi 

amb d’altres centres.  

 

 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estra ngera. 5.1.1.6
Projectes i programes plurilingües 

 
El centre ha tingut en cursos passats oferta d’activitats no lingüístiques en llengües estrangeres. 

La present i nombrosa mobilitat del professorat havia dificultat el manteniment i progressió de les 
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activitats AICLE. La Direcció del centre per revertir aquest procés ha decidit participar en 

projectes Erasmus+ K1 que ofereixen entre d’altres possibilitats formació al professorat per tal de 

poder impartir matèries en llengües estrangeres. La Unión Europea ha donat en aquest curs 

2018-19 i fins el 2019-2020 una beca Erasmus+ al centre amb una triple vessant: compartir amb 

centre europeus metodologies i bones pràctiques en matèries científiques i lingüístiques i un curs 

per aprendre metodologies AICLE. L’impacte esperat d’aquestes mobilitats europees serà 

l’augment i consolidació de l’oferta de matèries, tallers, optatives i altres tipus d’activitats en 

llengües estrangeres. També es preveu un augment considerable en el nombre d’intercanvi 

d’experiències amb d’altres centre europeus a través de la plataforma eTwinning.  

 
5.2 Altres llengües oficials 

 
No procedeix en el nostre centre dissenyar cap actuació especial per l’Occità o per d’altres 

llengües oficials a Espanya, que no siguin les generals per a la valoració i respecte per les 

llengües i les cultures amb les que convivim.  

 

5.3 Llengües complementàries procedents de la nova 
immigració 

 
En referència a les llengües no curriculars i que siguin llengües d’origen del nostre alumnat, de 

moment el centre no preveu la seva integració dins el currículum fora del coneixement 

circumstancial tant de qüestions lingüístiques com culturals dins d’alguna assignatura en que 

quedi palesa la seva idoneïtat a iniciativa del professorat.  

 
De moment, l’ús de les llengües d’origen per part de l’alumnat no ha generat controvèrsia i  es 

valora com a factor enriquidor.  

 

6 Organització i gestió 
 
6.1 Organització dels usos lingüístics 

 

6.1.1 Llengua del centre 
 
Des de fa molt anys el centre segueix el criteri de retolar l’aulari, els departaments, murals, 

decoració, els cartells i la informació compartida amb la comunitat en català per tal de 
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generalitzar el seu ús com a llengua de referència. Això no impedeix que puntualment i per 

motius raonats puguin haver-hi retolacions en altres llengües. 

 

6.1.2 Documents del centre 
 
Els documents de centre (PEC, NOFC, PLC, PCC), amb els continguts i referents de la llengua 

catalana, són revisats i actualitzats periòdicament per l’equip directiu. Aquests documents han de 

ser presentats al claustre per tal de fer-ne la difusió necessària. I després que el consell escolar 

els aprovi seran publicat en la intranet del centre, a l’apartat de gestió de documentació.  

Cal insistir en la importància que el conjunt de la comunitat educativa els conegui, ja que és la 

manera més efectiva perquè la llengua catalana impregni la vida del centre. 

 

6.1.3 Ús no sexista del llenguatge 
 
Es vetllarà perquè els documents del centre evitin l’ús d’un llenguatge sexista i androcèntric. 

Superant els estereotips de qualsevol tipus entre els quals els de gènere. Es treballarà el tema 

transversalment des de totes les àrees del currículum i sobre tot en les hores de tutoria aspecte 

que queda recollit dins el Pla d’Acció Tutorial (PAT). Es vigilarà l’ús discriminatori del llenguatge 

en les relacions no formals. Es procurarà infondre l’esperit crític entre els i les alumnes davant 

dels continguts de risc que denigren les persones per qualsevol prejudici i que de vegades 

s’associen amb imatges tòpiques que provoquen segregació i desigualtat. Dins de la mateixa 

línia, es promourà la prevenció de conductes abusives, sexistes i discriminatòries i es fomentarà 

la no agressivitat i el respecte en les relacions interpersonals. 

 

6.1.4 Comunicació externa 
 

Des del centre s'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. També s'utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades 

a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del dret dels 

ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es fa en 

format bilingüe català/castellà. Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre 

que sigui possible, es faran comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les famílies 

nouvingudes. Es redacta tota la documentació en català.  
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6.1.5 Llengua de relació amb famílies 
 
Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, els centres han de fer del català la llengua 

de treball i de projecció tant interna com externa. És per això que tot el personal es dirigirà a les 

famílies en llengua catalana. Tenint en compte aquesta màxima, si es dona el cas que alguna 

família tingui dificultats per entendre-la que facin impossible la bona comunicació i comprensió 

del missatge, s’emprarà si és possible una llengua que permeti aquesta comunicació amb 

mesures de traducció adients si cal.  

6.1.6 Educació no formal 
 

 Serveis d’educació no formal 6.1.6.1
 
El centre vetllarà perquè els serveis d’educació no formal com la cantina-menjador, biblioteca, 

activitats, tallers i xerrades curriculars oferides dins el centre per empreses o persones alienes a 

aquest i d’altres emprin el català com a llengua vehicular. També caldrà que els faciliti, si convé, 

els mecanismes oportuns per a la seva formació en aquest sentit. El seguiment periòdic 

d’aquests serveis és el sistema adient per controlar que es compleixi la normativa del centre. 

 

 Activitats extraescolars  6.1.6.2
 
La mateixa política descrita en el capítol anterior s’aplicarà a les activitats extraescolars que des 

de l’AMPA o qualsevol altre organització (cases de colònies, transports, excursions, estudi 

assistit, casal cultural, bàsquet, etc) s’ofereixin a l’alumnat del centre. S’informarà als monitors 

que ofereixin el servei així com a l’òrgan del que depenguin que les classes hauran de ser en 

llengua catalana, així com la retolació i qualsevol documentació oferta.  

 

6.1.7 Llengua i entorn 
 

En aquest moment, no existeix Pla Educatiu de l’Entorn (PEE), però cas que se’n donés forma a 

un en els propers cursos, s’aplicaria la mateixa normativa per a les activitats proposades en que 

participin els i les nostres alumnes descrita a l’apartat anterior.  
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6.2 Plurilingüisme al centre educatiu 
 

6.2.1 Actituds lingüístiques 
 

Estableix la Declaració Universal de Drets Lingüístics que tothom té dret a ésser 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. És amb aquest mateix esperit que al centre proposem 

una actitud envers les llengües oberta i integradora.  En aquest sentit també s’adopten 

programes específics sobre interculturalitat, cohesió social i resolució de conflictes tractats des 

de les tutories en primera instància, però també a través de la Comissió de Convivència i amb 

l’assessorament tant de la Coordinació Pedagògica com la LIC.  

 

6.2.2 Mediació lingüística (traducció i facilitació ) 
 
Per donar una acollida que afavoreixi la ràpida integració d’un família nouvinguda a la nostra 

comunitat i en els casos excepcionals en què aquesta acollida no sigui possible en català, i 

s’hagi d’utilitzar una llengua diferent s’aplicaran mesures de traducció per permetin la 

comunicació per escrit en una llengua coneguda per la família, acompanyada d’una traducció en 

català. També es pot oferir documentació bilingüe català/castellà a aquelles famílies que 

expressament així ho demanin.  

 

 

6.3 Alumnat nouvingut 
 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza sempre el català per fer-ne possible la integració. Es garanteix 

una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre i es fa amb metodologia 

d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) des d’un enfocament comunicatiu, 

durant el temps necessari. S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un seguiment. 

 
 
6.4 Organització dels recursos humans 

6.4.1 El Pla de Formació de Centre en temes lingüís tics 
 

El Pla de Formació de Centre (PFC) s’organitza cada any considerant els objectius de millora del 

centre i es promouen activitats i cursos que donin sentit de cohesió i d’actualització professional 
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al claustre. Anualment, s’hauran de diagnosticar aquells aspectes que més mereixen impuls per 

estar relacionats amb objectius estratègics del centre. Des del curs 2018-2019, la prioritat ha 

estat establerta per l’Equip Directiu en el curs sobre “Ensenyament i Avaluació Competencials”. 

No es pot descartar que les propostes des dels Dept. o particulars en cursos futurs vagin 

dirigides a actualitzar els coneixements sobre el tractament de les llengües i el model lingüístic 

actual.  

 

En l’àmbit lingüístic s’ha programat un taller de 10 hores sobre l’ús de la plataforma europea 

eTwinning amb l’objectiu de fomentar el procés d’internacionalització del centre i de l’ús de les 

llengües estrangeres. 

 

S’ha considerat adient, d’altra banda, que el docent que exerceix el càrrec de Coordinador/a LIC 

realitzi la formació oferida pel CRP de Martorell sobre les responsabilitats i tasques a realitzar 

des del càrrec. 

 
6.5 Organització de la programació curricular 

6.5.1 Coordinació cicles i nivells 
 
El centre manté reunions regulars de traspàs d’informació acadèmica per afavorir un 

clima de continuïtat i per coordinar projectes educatius comuns amb els centres 

d’educació primària i de vegades amb els altres de secundària obligatòria. 

Existeix també coordinació dins de cada Dept. de Llengües i entre totes les llengües 

curriculars per tal de seguir una metodologia, recursos, avaluació i procediments que 

donin sensació de coherència.  

Per últim, en els equips docents es donarà la coordinació entre les diverses matèries de 

cada curs en qüestions que afectin no només al tractament de les llengües sinó a 

qualsevol altres qüestió acadèmica del nivell. 

 

6.5.2 Estructures lingüístiques comunes 
 
 
L’establiment i organització per nivells de les estructures lingüístiques comunes ens permet el 

millor l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge de totes les llengües curriculars. Com hem 

comentat en punts anteriors s’ha de vetllar perquè no es repeteixin ni s’anticipin continguts en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge.  
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6.5.3 Projectes d’innovació 
 

El centre te un projecte d’innovació pedagògica anomenat “Gust i Passió per Investigar” en que 

l’alumnat realitza i difon en diferents plataformes i trobades petits treballs d’investigació científica. 

Enguany el projecte gaudeix de més de 10 anys d’experiència. És el seu objectiu estimular la 

capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitat personals, l’èxit escolar de l’alumnat i la 

millora de l’activitat educativa. L’existència d’aquest grup i la necessitat d’internacionalitzar 

aquest projecte i d’altres de futurs ha dut el centre i el seu Equip Directiu a participar enguany en 

3 mobilitats  Erasmus+ K1 i té previsió a partir de l’any 2020 en que aquest finalitzarà, de 

sol·licitar una beca Erasmus+ K2 per dur a Europa aquest projecte d’innovació i l’alumnat. 

 

7 Biblioteca escolar 
 

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

l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. El fons està format per llibres, revistes, 

enciclopèdies, dics, CDs i ordinador amb connexió a Internet, fulletons i tot tipus de documents, 

la majoria d’ells adaptats a l’edat dels nostres alumnes. La llengua de la majoria de documents 

és la catalana, però també hi ha en les altres llengües curriculars. És un lloc molt adient per 

promoure la participació autònoma i crítica dels alumnes en la recerca i gestió d’informació.  

Té molt diversos usos com a sala d’estudi, de lectura, d’activitats culturals diverses, de consulta i 

préstec a les hores d’esbarjo i d’altres. 

 

 

7.1 Accés i ús de la informació 
 
La biblioteca roman oberta per a l’estudi i la lectura a l’hora dels esbarjos i una tarda a la 

setmana. El centre disposa d’un docent responsable de la seva organització i gestió documental i 

de préstec. A les tutories s’informa de les normes d’ús especialment a primer d’ESO.  

Respecte a la biblioteca del poble, cada curs es fan visites guiades de temàtica relacionada amb 

el curs que hi assisteix: servei de préstec, recerca d’un material didàctic específic, normes IPA 

de citació documental,...  

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament                    
Institut El Cairat  
Gorgonçana, 1     
08292 Esparreguera 
Tel. 937 774 012                                                                                                                         Centre plurilingüe 
E-mail: a8040540@xtec.cat                                                                                          http://agora.xtec.cat/inselcairat/  

 

26 
Projecte Lingüístic de Centre 

7.2 Pla de Lectura de centre 
 

El centre ha dissenyat un pla de lectura en el qual durant una setmana al trimestre els alumnes 

dels diferents cursos podran dur les seves lectures a l’aula durant mitja hora diària (en diferents 

franges cada dia). L’activitat pretén mobilitzar el gust per la lectura al temps que es promociona 

la comprensió lectora posant en comú després les diferents lectures realitzades pels alumnes.   

 
 
 

8 Projecció del centre 
 

8.1 Pàgina web del centre 
 

 
La pàgina web del centre per a la difusió de tots els projectes que s’hi duen a terme és: 

https://agora.xtec.cat/inselcairat/. Conté apartats sobre el projectes Erasmus, les activitats dins el 

marc plurilingüe del centre, projectes identitaris i d’innovació, accés a tot tipus de documents de 

gestió del centre, notícies sobre la comunitat i les seves activitats, accés al control d’assistència i 

al servei Moodle del centre, etc. La llengua en que s’escriuen la gran majoria de textos és el 

català, emprant les altres llengües curriculars quan els continguts exposat així ho requereixin.  

El nostre web permet la difusió de tots els actes que tenen lloc al centre, així com la comunicació 

dins de la comunitat educativa sobre els estudis que es fan al centre, les sortides, els premis i 

concursos en que es participa, les extraescolars, i d’altres projectes.  

 

8.2 Revista 
 

Des de fa més de 22 anys al centre es publica la revista “Fes-te-la teva”. Actualment s’edita 

anualment des d’una optativa a tercer de l’ESO tutoritzada per un professor/a del Dept. de 

Llengua Catalana amb la col·laboració d’altres cursos i part del professorat. S’hi treballa el 

llenguatge i continguts periodístics, la recerca i creació crítica d’informació, les entrevistes, i 

moltes altres formats de presentació. Es publica de forma digital al desembre i en paper a final 

de curs i pretén ser una crònica dels esdeveniments del centre i publicar comentaris sobre els 

esdeveniments que tenen lloc a la nostra comunitat. Es publica en llengua catalana, excepte 

aquells articles relacionats amb el castellà o les llengües estrangeres: 

https://agora.xtec.cat/inselcairat/projectes-de-centre/revista-fes-te-la-teva/ 
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8.3 Exposicions 
 

 
El centre disposa a cada planta d’espais per a la mostra de treballs dels alumnes i les 

exposicions temporals sobre projectes identitaris (Medi Ambient, la Marató de TV3, Dia de les 

Llengües,...), curriculars (Commemoració d’escriptors i artistes, etc). Es van reemplaçant 

temporalment i s’organitzen des de les diferents comissions o des dels Departaments. La llengua 

és majoritàriament la catalana, però dependrà del Dept. organitzador o dels continguts exposats.  

 
8.4 Xarxes de comunitats virtuals 

 
El centre difon els seus projectes i esdeveniments a través de xarxes virtuals com Twitter i 

Facebook. També va iniciar el curs passat diferents projectes eTwinning de la Comunitat 

Europea que promouen l’agermanament amb d’altres centres europeus i que es treballen des de 

diferents Departaments. L’objectiu enguany i en els cursos futurs és que aquestes oportunitats 

de connexió amb Europa s’integrin dins l’identitat del centre i creixin en envergadura i nombre. 

Per aquesta raó s’està impartint un taller per aprendre a utilitzar aquesta plataforma com a part 

del PFC.  

 
 

8.5 Intercanvis i mobilitat 
 
En el passat el centre realitzava intercanvis amb d’altres centres de països europeus dins del 

viatge de fi d’etapa de quart de l’ESO. Enguany, davant la dificultat de quadrar el nombre 

d’alumnes de cada centre, trobar allotjament, etc, els intercanvis queden substituïts per les 

estades lingüístiques en que els alumnes de 4t viatgen a Irlanda i s’allotgen a cases de famílies 

irlandeses fomentant així un ús real i quotidià de la llengua. 

En aquest apartat cap esmentar les mobilitats realitzades pel professorat dins la beca concedida 

per la Unió Europea Erasmus+ K1 i que ja hem explicat anteriorment al punt 5.5.3. d’aquest 

document.  

 

8.6 Dimensió internacional del centre educatiu 
 
 
La Direcció del centre ha previst la participació, iniciada al curs 2018-2019, en un projecte 

Erasmus+ K1 (veure punt 5.5.3.) i en un K2 l’any 2020 com a part del procés 

d’internacionalització del centre. L’objectiu principal és que els alumnes prenguin com a part de 
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la normalitat que viuen el fet de relacionar-se en diferents àmbits i formats amb alumnes 

europeus compartint les activitats realitzades i observant punts d’unió i de diferència enriquidora 

entre les cultures que ens envolten. El ciutadà del segle XXI ha de ser ciutadà del món, estar 

acostumat a una realitat plurilingüe i intercultural i que les diferències no li suposin cap tipus de 

handicap sinó una oportunitat per conèixer realitats diferents a d’altres indrets i que inspirin un 

sentit emprenedor a l’alumnat.  

 
. 
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9 Annexos 
 
9.1 Enquesta al professorat 
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9.2 Enquesta a l’alumnat. 
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10 Marc Normatiu 
 

•  DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria.  

• DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu 

• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística  

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  

• Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny. 

• Estatut d’autonomia de Catalunya (Text consolidat). Quarta edició, desembre de 2012. 

Parlament de Catalunya.  

• Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Organització i gestió 2018-2019. 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.  

• Currículum educació secundària obligatòria. Generalitat de Catalunya.  

• Currículum batxillerat. Generalitat de Catalunya.  

 


