
 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR 

 

 

Resolució de la directora del centre educatiu Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, 
per la qual aprova el document del projecte lingüístic del centre. 

 

Com a directora del centre Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els 
documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i consultat el 
consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data, 26 d’abril de 2018. 

 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte educatiu del centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 

resolució, per al període 2018-2021. 

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 
comunitat educativa. Així mateix, el projecte lingüístic de centre estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 

 

 

Arenys de mar, 26 d’abril de 2018 

 

 

La directora, 

 

 

Maria del Carme García Ortiz 
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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE  

1. Introducció 

El Projecte Lingüístic de Centre ha de garantir un tractament de les llengües que doni 
resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat, vetllant per l’ús del català com a llengua 
vehicular d’aprenentatge/ensenyament i com a llengua de relació en tots els àmbits. 

El Projecte Lingüístic té present tant el marc legal com la realitat de l’entorn i es defineix en 
aquests grans termes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües 
curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques. 
Així doncs, el projecte lingüístic del nostre centre tindrà un caràcter referencial i normatiu, ja 
que aquest plantejament ha d'articular el paper de la llengua catalana com a llengua 
vehicular d’acord amb el marc legal vigent. 

El projecte lingüístic ha de recollir aquells principis que són compartits per la comunitat 
educativa respecte de la plena normalització de la llengua catalana i la integració a la cultura 
catalana. És un instrument que vincula les famílies, l’alumnat, el professorat i el personal no 
docent respecte de l’objectiu comú de fer efectiva la normalització de la llengua catalana. 

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

 

Marc normatiu  

Aquest marc legal és la base teòrica indiscutible sobre la qual s'han consensuat els 
objectius i els plans d'acció corresponents per a desplegar-los. 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)  

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: article 5.1 (DOGC núm. 
5686, de 5.8.2010) 

En aquest sentit, el projecte lingüístic, en el marc del projecte educatiu, s'ha d'ajustar al que 
estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 (15, 16.4, 16.5) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i 
l'article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  

En base al marc legal actual –Estatut de Catalunya, LEC i Llei de Política Lingüística-, el 
PLC disposa els criteris que es tindran en compte al centre educatiu per tal de dur a terme 
un determinat tractament de les llengües que s’hi utilitzen. El PLC se sustenta en tres pilars 
bàsics: on som, cap a on volem avançar i com hi volem arribar. Així mateix, és un document 
necessàriament revisable per tal com ha de partir del context sociolingüístic de l’alumnat i 
perquè s’ha d’anar avançant en la concreció i assoliment dels objectius lingüístics. 

Hem d'entendre el PLC com l'instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i 
gestionin, d'acord amb la normativa vigent però de manera autònoma, determinats aspectes 
en referència a l'estat i a l'ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les 
diferents llengües que hi són presents. 

Amb el PLC, es planifica una línia d’actuació consensuada que promou la reflexió sobre el 
tractament de les llengües al centre, a l’hora que fa possible marcar objectius compartits 
pels diversos Departaments (lingüístics i no lingüístics) i coordinats entre les llengües 
curriculars (català, castellà, anglès i francès). D’aquesta manera, els avenços en la millora 
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del tractament de la pluralitat lingüística es fan segons uns criteris sistematitzats i 
avaluables. 

L’objectiu final d’un PLC és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència 
comunicativa en acabar l’ESO. Així doncs, que usi el català i el castellà normalment i de 
manera correcta, i que comprengui i emeti missatges orals i escrits en una llengua 
estrangera com a mínim, i si és possible en dues. 

 
Aquest document ha de ser la base d’un Projecte Educatiu Plurilingüe, tal com es desprèn 
dels  Decrets 142/2007 (EPRI) i 143/2007 (Educació Secundària). 

Aspectes a destacar 

1. El context sociolingüístic de l'alumnat de l'Institut Els Tres Turons és catalanoparlant, 
però amb presència cada vegada més significativa de diversitat de llengües. 

2. Les noves exigències lingüístiques de la societat en la qual els nostres alumnes s'estan 
desenvolupant personalment i en què hauran de desenvolupar-se  professionalment, 
s’han d’adequar als objectius i a la metodologia del disseny curricular de les diverses 
matèries; per això s’ha tingut en compte sis aspectes especialment significatius: 

2.1. Potenciar l'aprenentatge de les llengües estrangeres. 

2.2. Aprofitar les possibilitats que les tecnologies d'aprenentatge i comunicació ens 
ofereixen per a ensenyar llengües.  

2.3. Desenvolupar habilitats lingüístiques en l'àmbit de l'oralitat.  

2.4. Coordinar els esforços que des dels Departaments de Català, Castellà i Llengües 
estrangeres s'esmercen per assegurar l'aprenentatge de l’expressió escrita.  

2.5. Plantejar el fet que l'aprenentatge de la llengua es fa des de totes les àrees del 
currículum.  

2.6. Potenciar la lectura com a font d'informació i de plaer en qualsevol de les 
llengües que es treballen al centre. 

3. La possibilitat de treballar des del currículum la diversitat lingüística del nostre centre i de 
la societat. 

4. La necessitat d'incentivar activitats d'ús de la llengua catalana a fi que sigui realment una 
llengua de cohesió i ús social. 
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2. Història del PLC en el centre 

L'Institut Els Tres Turons disposava d'un PLC redactat per la Coordinadora Lingüística 
Dolors Boix i aprovat pel Consell Escolar el novembre del 1998. Aquest PLC partia de la 
necessitat d'elaborar un document que regulés la progressiva incorporació de la llengua 
catalana com a llengua d'aprenentatge/ensenyament en el nostre sistema educatiu, en un 
context en què es dotava els centres d'un marc normatiu per a llur autonomia (LODE. Llei 
8/1985 i LOGSE. Llei 1/1990), al mateix temps que es desplegava la política de 
normalització lingüística de Catalunya, tant la general (Llei 7/1983 i Llei 1/1998), com la 
pròpia del sistema educatiu (Decret 362/1983 sobre l'aplicació de la Llei 7/1982 a l'àmbit de 
l'ensenyament no universitari).  

En el curs 2009-2010 la Coordinadora Lingüística i de Cohesió Social Lourdes Cazorla 
redacta un PLC, aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar del centre. Aquest PLC ha estat 
vigent fins el curs 2015-2016. 

Ha estat responsabilitat de la Coordinadora LIC del curs 2016-2017, Lourdes Cazorla, la 
revisió del PLC anterior per posar les bases d’aquest nou document.  

3. Context sociolingüístic 

3.1. Alumnat i Entorn 

La llengua familiar predominant dels alumnes és el català. Tot i això, també hi ha un 
percentatge elevat  d’alumnat castellanoparlant i un altre grup d’alumnat nouvingut que 
parlen diferents llengües. 

La incorporació de l’alumnat procedent de la immigració va començar el curs 1999-2000, 
amb l’arribada de noies i nois d’altres països. El percentatge d’aquests no ha deixat 
d’augmentar. La mitjana dels darrers cinc anys se situa entre el 3,5% i el 4% de l’alumnat.  

En aquest sentit, les llengües maternes que són presents, en aquests moments, en  la 
nostra  comunitat educativa són: el català, el castellà, l’anglès, l’àrab, el romanès, l’ucraïnès, 
el rus, el swahili, el francès, l’italià, el diola, el fula i el portuguès. 

Cal apuntar que disposem d’una unitat d’Aula d’Acollida que ens permet atendre les  
necessitats lingüístiques dels alumnes nouvinguts, com un àmbit més de l’atenció a la  
diversitat. En el Pla d’Acollida  d’alumnat nouvingut es despleguen els mecanismes emprats  
per  al  tractament  de  la diversitat de llengües i per a garantir que el català s’introdueixi com 
a  llengua vehicular i llengua d’ús social entre aquest alumnat. 

Tot i que el català és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge, alhora que ha estat,  
tradicionalment, la llengua habitual d’ús social entre els alumnes del nostre Institut, en els 
darrers anys s’observa una presència cada vegada més significativa de diversitat de 
llengües  així com  una major recurrència al castellà com a llengua d’integració social 
d’alguns alumnes nouvinguts i entre d’altres que són del país però que provenen d’àrees on 
la llengua dominant és el castellà.  

El nivell econòmic de l’entorn del centre és de classe mitjana. Cal fer notar que la gran 
majoria de mares treballa fora de casa. 

La població d’Arenys, tot i la proximitat de la metròpoli barcelonina i dels fluxos demogràfics 
dels darrers anys, no ha vist afectat el seu tarannà de poble i ha pogut mantenir els seus 
costums i tradicions. La llengua d'ús general al poble és el català i des del municipi es 
potencien actuacions que vetllen per la llengua catalana: 
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● Creació de la Regidoria de Nova Ciutadania, que ajuda els immigrants a assolir un grau 
d’autonomia necessari per desenvolupar les seves activitats.  

● Parelles lingüístiques organitzades des de l’Ajuntament.  

● Biblioteca. Hora del conte cada dijous per als més petits. Algunes sessions de tertúlies 
sobre llibres de ficció amb presència dels autors per a lectors adolescents. Jornades 
concertades amb L’Institut per conèixer la biblioteca.  

● Esplais (Sant Francesc i Flos i Calcat).  

● Classes de llengua catalana per a adults (a l’escola Maragall) i escola d’adults municipal. 

● Esbarts.  

● Un Centre Obert (Tallaferro) que atén nois i noies dels 6 fins als 14 anys. 

● L’Espai Ruta, que atén joves adolescents dilluns i dijous a la tarda per reforçar 
l’aprenentatge escolar.  

● L’Espai Jove del Calisay, que és un espai obert a tothom i multifuncional. El jovent, tant 
el pot sol·licitar per reunir-se com per a fer cursets i xerrades; l’Espai Ruta, on els 
alumnes reben reforç escolar. 

● Classes de Càritas gratuïtes per a les escoles.  

● La Ràdio d´Arenys de Mar, primera emissora de ràdio municipal de Catalunya, que 
informa de les novetats culturals i l’actualitat del nostre municipi. Els alumnes del nostre 
centre hi participen en un programa setmanal.  

● Activitats extraescolars esportives (futbol, bàsquet, natació, patinatge, etc.) al 
poliesportiu municipal.  

● Mostra anual de Teatre de la localitat on participen les escoles com activitat extraescolar.  

● Mostra literària municipal on l’Institut participa anualment.  

● Concurs de crítica teatral on acostumen a participar-hi els alumnes de 1r de batxillerat de 
l’Institut i de l’escola privada La Presentació. 

4. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apren entatge 

4.1. El català, vehicle de comunicació 

En línies generals, el català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques de  
l’Institut Els Tres Turons i vol ser l’eina de cohesió i integració social, professional i laboral 
per a totes les persones del centre. Tot el personal del centre ha de tenir consciència clara 
de la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’ha d’impulsar actuacions 
d’ús entre tota la comunitat educativa.  

Les comunicacions del centre, tant internes com externes, es fan en la llengua vehicular, tret 
d’aquelles que estan destinades a àrees geogràfiques on el català no hi és llengua oficial. 

El centre i les persones que en formen part han de vetllar també per evitar el canvi 
sistemàtic de llengua davant interlocutors no catalanoparlants que són coneixedors de la 
llengua vehicular. 

El personal del centre educatiu, tant l’equip docent com el personal no docent, ha de  
compartir unes pautes que facilitin la comunicació amb l’alumnat nouvingut fent ús, des del 
primer moment, de la llengua vehicular per tal que els nous alumnes es puguin integrar amb 
més facilitat.  
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4.2. El català, eina de convivència  

El centre vetlla perquè tant el professorat com el personal no docent com l’alumnat 
s’expressi en català dins i fora de l’aula, tant en activitats de centre com en converses 
espontànies. Cal potenciar, alhora, que els alumnes sistematitzin adreçar-se a l’alumnat 
nouvingut en la llengua vehicular en usos acadèmics i no acadèmics dins el centre. 

5. Objectius de Llengua i Literatura Catalana i Cas tellana 

Hi ha en procés d’elaboració uns objectius i uns continguts organitzats per cursos.  

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC A L’ESO 

Per tal d’assolir un bon nivell lingüístic en tots els àmbits i d’enfocar el currículum de forma 
competencial, reconeixent la llengua com a eix transversal, comencem a potenciar activitats  
híbrides que engloben diverses matèries i que potencien la lectura, l’escriptura i la llengua 
oral. En molts àmbits es realitzen tasques referents a l’oralitat i l’escriptura, amb exposicions 
orals i conferències. A poc a poc anem introduint activitats més lligades a la llengua escrita i 
la lectura. Algunes matèries inclouen la lectura de textos (notícies…) referents al seu 
currículum. 

 

Dimensió Comprensió Lectora: 
● Competència 1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits 

de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.  

● Competència 2: Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i 
interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.  

● Competència 3: Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 
adquirir coneixement. 

 
Dimensió Comprensió Escrita: 

● Competència 4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.  

● Competència 5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports 
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.  

● Competència 6: Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 
presentació formal. 

 
Dimensió Comunicació Oral: 

● Competència 7: Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 
prosòdics i no verbals.  

● Competència 8:  Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no 
verbals pertinents.  

● Competència 9: Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 
comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

 
Dimensió Literària: 

● Competència 10: Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més 
significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.  
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● Competència 11: Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 
literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels 
textos.  

● Competència 12: Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i 
sentiments. 

 
Dimensió Actitudinal i Plurilingüe: 

● Actitud 1: Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres.  

● Actitud 2: Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud 
dialogant i d’escolta.  

● Actitud 3: Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat 
lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 

 
 
LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA AL BATXILLERAT 
 
OBJECTIUS 
 
Les matèries de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura del batxillerat 
tenen com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Valorar les llengües com a mitjans per comunicar i per a la cohesió social, com a eines 

d'aprenentatge, i com a instruments d'accés a l'oci i al plaer estètic.  

2. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal 
d'entendre'ls i d'interpretar-los d'acord amb els diferents contextos històrics i socials.  

3. Potenciar la capacitat d'imaginació i d'abstracció, per descobrir la literatura com a via de 
representació i interpretació del món i de la vida, cosa que comporta un enriquiment 
personal directament relacionat amb la capacitat per gaudir del plaer estètic.  

4. Expressar oralment, per escrit i amb l'ús d'altres mitjans complementaris, la reflexió que 
genera la lectura i l'anàlisi de textos literaris.  

5. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de diferent 
forma, necessàries per a la realització de les tasques, la construcció de coneixements o 
la participació en la vida social.  

6. Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals propis dels diferents contextos de la 
vida social i cultural, i especialment dels àmbits acadèmics i dels mitjans de comunicació.  

7. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i amb 
diferents finalitats, especialment en l'àmbit acadèmic.  
Prendre consciència de la pròpia manera d'expressar-se per millorar l'eficàcia 
comunicativa.  

8. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i 
comentari de textos i, en general, en la millora de l'ús de la llengua.  

9. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, emprant 
amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i la comunicació.  

10. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual i més 
concretament de Catalunya i d'Espanya.  
Conèixer les característiques generals dels períodes de la literatura en llengua catalana i 
castellana, així com els autors i les obres rellevants.  
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11. Analitzar els diferents usos socials de les llengües i evitar els estereotips lingüístics que 
comporten judicis de valor i prejudicis. 

 

5.1. Llengua oral 

Es treballa la llengua oral en tots els nivells tant a l’àrea de llengua com a la resta de 
matèries i s’incideix en les diferents modalitats de textos orals (entrevista, conversa, 
dramatització, argumentació, exposicions a vegades acompanyades de power points...). Es 
treballa perquè totes les matèries, lingüístiques i no lingüístiques, realitzin sistemàticament 
activitats programades i avaluades. 

5.2. Llengua escrita 

Pel que fa a la llengua escrita, se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. 

El curs 2015-2016 representants del professorat de llengua castellana i llengua catalana van 
assistir a un curs de com treballar la llengua escrita en les diferents àrees. 

Per primer cop, la direcció del curs 2016-2017 va organitzar treballar la llengua escrita per 
àmbits (lingüístic, social, cientificotecnològic, matemàtic, artístic i esportiu); el professorat 
considera que l’ensenyament d’aquestes dues habilitats, llengua oral i llengua escrita, és 
responsabilitat de tot els docents.  

En les reunions d’àmbit lingüístic es treballen aspectes transversals de l’àmbit. Fins ara s’hi 
han consensuat majoritàriament criteris d’avaluació, i cal acostar i consensuar també les 
metodologies, els criteris de correcció, les estratègies de tractament de la diversitat. 

Les dificultats dels alumnes a l’hora d’expressar-se per escrit són creixents i preocupants. 
Així mateix, les mancances en comprensió lectora. Aquesta percepció és compartida per 
tots els  Departaments. Per tal d’aconseguir formar lectors i escriptors competents caldrà 
planificar més activitats de lectura i escriptura amb uns objectius clars i lligats als temes que 
es treballen. També caldrà establir mecanismes de revisió i seguiment. Cal establir 
estratègies perquè el professorat de tots els àmbits segueixi la mateixa metodologia i els 
mateixos criteris d’avaluació pel que fa a la lectura i l’escriptura. 

El curs 2017-2018 es posa un segon professor a l’aula a 4t d’ESO en una de les hores de 
llengua, amb la finalitat de potenciar les estratègies de comprensió lectora i millorar l’atenció 
a l’alumnat en el procés d’escriptura de textos de tipologia diversa. 

En les proves externes de 4t d’ESO del Consell Superior d’Avaluació s’obtenen els resultats 
següents: 
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5.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

Es veu la necessitat d’un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques 
(expressió i comprensió oral i escrita). Es fan algunes activitats en què es relacionen l’oralitat 
i l’escriptura, perquè cal tenir sempre en compte que per millorar una habilitat cal recórrer al 
suport que ofereix l’altra. En alguns nivells i en força àrees es fan activitats en què la relació 
de la llengua oral i la llengua escrita és inherent: lectura expressiva, producció escrita i 
exposició oral o lectura, etc. Es treballa perquè sigui una proposta cada vegada més estesa i 
generalitzada.  

5.4. La llengua en diverses àrees 

A més del departament de llengua catalana hi ha altres docents que consideren que també 
és responsabilitat seva que l’alumnat assoleixi el nivell adequat d’expressió i comprensió en 
català.  

Es prenen mesures correctores relacionades amb els errors de tipus ortogràfic per induir els 
alumnes a tenir més cura en aquest aspecte; cal sistematitzar aquestes mesures.  

Els motius que dificulten un plantejament global sistematitzat de l’avaluació de les llengües 
són l’elevat nombre d’alumnes per aula, els recursos de què es disposa a l’aula, la manca de 
recursos materials del centre i la dificultat d’avaluar certes activitats que fomentarien aquest 
vincle. 
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Malgrat això, en els diferents àmbits es comença a treballar per una planificació, 
seqüenciació i avaluació  de l’ensenyament dels continguts lingüístics qualificables. El 
professorat es comença a implicar en l’ús d’una metodologia que faci de la llengua catalana 
un codi de comunicació funcional. Com a resultat d’un Taller d’Escriptura realitzat pels caps 
de tots els àmbits a l’institut, els departaments lingüístics, especialment el de llengua 
catalana i el de llengua castellana, volen aportar models per a l’elaboració de les tipologies 
textuals que acostumen a utilitzar en les diverses àrees (text expositiu, resum, definició, 
descripció, text instructiu, etc.) per tal que puguin aplicar-hi el seu patró lingüístic propi.  

5.5. Continuïtat i coherència entre nivells 

Les programacions i els criteris d’avaluació es revisen conjuntament en els departaments. 

En l’àmbit lingüístic (català, castellà, anglès i francès) es treballa per tal que hi hagi una 
continuïtat i una coherència entre cursos i nivells en relació als usos lingüístics que cal 
emprar i al seu ensenyament, així com al currículum, amb documents que concreten 
aspectes didàctics i organitzatius. 

Les memòries que es redacten en els departaments contribueixen a fer el traspàs d’una 
promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant o un canvi de curs. 

Hi ha coordinació amb els centres de primària adscrits, que consisteix en un traspàs 
d’informació sobre l’alumnat, i sovint sobre la metodologia i els hàbits emprats. Aquestes 
reunions es fan amb la Coordinadora Pedagògica, la coordinadora LIC, el Coordinador de 
l’ESO, un membre de l’EAP  i els tutors de 6è de primària. 

També hi ha traspàs d’informació sobre l’alumnat nouvingut entre la tutora de l’aula 
d’acollida de l’Institut amb els mestres dels centres de primària adscrits.  

Des de ja fa uns cursos es fa coordinació didàctica i metodològica de les àrees de llengua 
(català i castellà, anglès) i matemàtiques entre personal docent de l’institut (professors de la 
matèria i coordinadora pedagògica) i els mestres de 6è primària que imparteixen la matèria, 
acompanyats d’un membre de l’equip directiu. 

5.6. Atenció de la diversitat 

Pel que fa referència a l’atenció a la diversitat, el centre, amb l’assessorament dels serveis 
educatius, ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 
diversitat de l’alumnat, d’acord amb les orientacions del Departament d’Educació. Es duen a 
terme les adequacions curriculars i els Plans Individualitzats dels alumnes que s’incorporen 
a 1r d’ESO amb dictamen i d’aquells que, sense tenir-ne, mostren evidents dificultats 
d’aprenentatge. 

A primer i segon de l’ESO hi ha grups PIM de les matèries que requereixen de manera 
especial el domini d’un codi lingüístic per al seu desplegament (català, castellà i 
matemàtiques). També es reforcen aquestes matèries a primer, segon, tercer i quart d’ESO 
mitjançant grups flexibles, quan és possible. 

L’equip directiu també ha gestionat altres mesures d’atendre la diversitat, com és la 
presència de dos docents a l’aula. 

Pel tal d’atendre la diversitat hi ha departaments (anglès, biologia i geologia, física i química, 
tecnologia i socials) que utilitzen els desdoblaments per atendre la diversitat. Es parteix el 
grup classe i es treballa amb un grup més reduït. 

Els Departaments de tots els àmbits redacten les programacions didàctiques i inclouen les 
competències bàsiques exigibles als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.  

En el centre, amb el suport de l‘equip d’orientació, també s’elaboren plans individualitzats 
per atendre la diversitat. 
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El centre ofereix a un reduït nombre d’alumnes un projecte de diversificació curricular. 
L’anomenem Aula Oberta, i s’hi treballa àmpliament l’àmbit lingüístic. 

5.7. Programa d’immersió lingüística 

Fins  al  tombant  de  segle XX,  en  el  centre  la  majoria  de  l’alumnat  era catalanoparlant  
i,  per  tant,  no  calia  utilitzar  estratègies  del  programa d’immersió  lingüística. Avui  en el 
centre, amb  la  nova  immigració,  hi  ha hagut un increment considerable del percentatge 
d’alumnat que arriba sense conèixer la llengua vehicular. Es treballa per aplicar estratègies 
d’immersió lingüística per tal d’aconseguir, que en acabar l’ensenyament obligatori, tot 
l’alumnat tingui el mateix coneixement tant del català com del castellà. 

 

5.7.1. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament i nicial de la llengua vehicular 

En el centre existeix un Pla d’Acollida on es recullen i es sistematitzen  les actuacions i les 
mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat 
nouvingut. Treballem perquè aquest pla d’actuacions sigui compartit i aplicat per la major 
part del professorat, fent una major difusió dels acords convinguts en aquest Pla. 

 

5.7.2. Alumnat que desconeix les dues llengües ofic ials 

El tutor/a de l’Aula d’Acollida és l’encarregat d’impulsar l’aplicació de metodologies per a 
l’aprenentatge inicial de la llengua vehicular i per facilitar una instrucció comprensible en 
totes les àrees.  

També caldrà establir mecanismes i programacions sistemàtiques per a l'inici de 
l'aprenentatge de la llengua castellana quan l’alumnat ja coneix l’alfabet. 

  

5.7.3. 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. S’apliquen algunes estratègies a partir de 
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.  

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

El centre conscienciarà de la conveniència i potenciarà l’ús del català per tal que no hi hagi 
davallada en el seu ús dins el centre, i si ho creu necessari establirà activitats que el 
reforcin. 

5.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

Hi ha uns criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que s’han de tenir en compte 
a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua que s’apliquen essencialment en les 
matèries lingüístiques. Cal treballar per donar pautes a les matèries no lingüístiques, donat 
que els criteris són més clars quan es tracta d’avaluar la competència gramatical de 
l’alumnat i divergeixen segons el professor/a quan s’ha de fer una valoració de l’habilitat 
comunicativa relacionada amb la comprensió i l’expressió escrita i l’expressió oral. Tenim 
l’objectiu de consensuar en els diversos departaments l’ús i avaluació de la llengua escrita. 

Els instruments d’avaluació són bàsicament en format escrit i  individuals, tot i que s’inclouen 
activitats d’autoavaluació al llarg de les seqüències didàctiques. S’entén l’avaluació com un 
procés pedagògic i informatiu que ha d’incidir en el desenvolupament del currículum i 
l’atenció personalitzada.  



   

 

 16  

5.10. Materials didàctics 

Pel que fa als materials didàctics, en totes les matèries s’apliquen criteris, elaborats per a 
cada departament, per a la selecció de llibres de text.   

Cada departament decideix quins són els materials per atendre la diversitat. També és cada 
departament qui pren la iniciativa sobre l’ús de materials que es consideren complementaris 
per als processos d’aprenentatge (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...).  

La selecció del material per al tractament de la dimensió literària la fa el departament de 
llengües.  

5.11. Informació multimèdia 

En l’àmbit de la informació multimèdia, s’utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular 
en la utilització del programari i dels suports digitals. Pràcticament tot el material que es 
produeix al centre s'elabora en català, independentment de si les interfícies del programari 
(menús, sistema d'ajuda, comandes, etc.) es troben en anglès, en català o en castellà. 

5.12. Usos lingüístics 

El professorat de llengua catalana treballa els usos lingüístics. Cal treballar actuacions 
enfocades al treball sistematitzat envers els usos lingüístics dels alumnes.  

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

El centre té en compte les llengües familiars de l’alumnat en activitats i mostres com ara 
murals en diverses llengües, recitació de poemes, etc. 

A voltes la diversitat lingüística es fa protagonista en les activitats culturals (Nadal, Sant 
Jordi, conferències) on l’alumnat posa en relleu la llengua familiar que és diferent al català o 
al castellà. Cal potenciar que aquesta diversitat es manifesti en el desenvolupament del 
currículum. 

5.14. 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. Però la interdependència entre el català i les 
llengües d’origen i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge del 
català es tenen en compte des de l’àrea de llengua, i més concretament des de l’Aula 
d’acollida. 

6. La llengua castellana 

6.1. Introducció de la llengua castellana 

Es té en compte la realitat sociolingüística de l'alumnat. Tal com s’observa en els resultats 
de les proves de competències bàsiques, els alumnes assoleixen un nivell bo de llengua 
castellana en acabar l'ensenyament secundari obligatori.  

Des del curs passat s’està treballant perquè hi hagi una continuïtat i una coherència 
metodològica entre el que es treballa en llengua catalana i el que es treballa en llengua 
castellana. 

La reunió d’àmbit és l’espai efectiu de comunicació, la qual cosa comporta no repetir 
continguts del currículum que són idèntics en ambdues llengües. 
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6.2. Llengua oral 

Pel que fa a l’aprenentatge/ensenyament del vessant oral de la llengua, es treballa només 
des de les classes de llengua castellana, tenint en compte que la llengua vehicular per a la 
resta de matèries és la catalana. En les reunions d’àmbit s’ha de vetllar per dissenyar un 
document únic (català i castellà) que serveixi per programar i avaluar els aprenentatges en 
llengua oral. 

6.3. Llengua escrita 

Les activitats que es proposen de lectura i expressió escrita dintre de l'àrea de llengua tenen 
uns objectius clars. Caldrà establir mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les 
dues habilitats. Des del curs 2016-2017 hi ha coordinació amb el professorat de llengua 
catalana a la reunió d’àmbit lingüístic.  

Com a aspectes puntuals relacionats amb la llengua escrita convé destacar que s’ha de 
potenciar l’expressió per escrit amb coherència i cohesió textuals, i que s’ha de prevenir la 
deixadesa d’aspectes ortogràfics molt bàsics, i fins i tot de la cal·ligrafia, en les produccions 
escrites dels alumnes, en les llengües en general. 

Tot el claustre és responsable de vetllar per aquests aspectes de la llengua, evitant la idea 
que són competència exclusiva de l’àmbit de llengües, per tal de fomentar l’aprenentatge 
significatiu i potenciar habilitats fonamentals (com són la comprensió i l’expressió) per a la 
resta d'activitats ensenyament i aprenentatge. Cal tenir sempre present que la llengua és 
l’eix transversal curricular. 

6.4. Activitats d’ús 

Es preveuen activitats d’ús de la llengua castellana, que són programades pel departament 
corresponent. Es participa periòdicament en concursos de redacció i audiovisuals. 

El Departament de Llengua castellana assegura la presència dels recursos TIC i 
audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana: com a mitja d’accés a material 
divers, per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat que fomenten l’ús 
de la llengua escrita... 

6.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

A les àrees no lingüístiques del currículum, per tal de facilitar que l’alumnat conegui els 
tecnicismes que els són propis, el professorat vetlla per facilitar el coneixement, realitzar 
d’un glossari i, en la mesura del possible, potenciar les traduccions en llengua catalana, 
castellana i anglesa. Així mateix, es vetlla per utilitzar les tres llengües en la tria de textos 
que són font d’informació.  

6.6. Alumnat nouvingut 

Es vetlla per la integració social i s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat 
nouvingut. Paral·lelament o una mica més tard, segons el cas, se li ensenya la llengua 
castellana, des de l'àrea de llengua castellana, procurant coordinar-se amb la professora de 
l'aula d’acollida.  

Si bé és cert que l’alumnat nouvingut rep més hores en català que en castellà els primers 
dos anys d’escolarització en el sistema educatiu català, també ho és que la majoria dels 
alumnes nouvinguts sud-americans continua utilitzant el castellà com a llengua d’ús social i, 
per tant, tenen una major comprensió i un millor domini que en el cas de la llengua catalana, 
donat que és la seva llengua materna. I també que els nouvinguts no castellanoparlants 
aprenen el castellà per ús social fora de l’aula i del centre educatiu. 
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Tot i així, cal dir que la competència gramatical de la gran majoria d’alumnes provinents de 
l’Amèrica llatina és molt baixa. No tenen, ni de bon tros, el mateix nivell que els alumnes que 
han fet a Catalunya l’aprenentatge de la llengua castellana. 

7. Altres llengües 

7.1. Objectius 

7.1.1. Objectius Generals d’Anglès de l’ESO 

1. Comunicar-se eficaçment en anglès oralment i per escrit, fent servir les estratègies en 
textos escrits (especialment aquells que facin referència a altres temes d'estudi) o 
intercanvis orals autèntics, i arribar a: (a) extreure la informació que es necessita; (b) 
identificar les idees principals; i (c) entendre el missatge implícit. 

2. Extreure informació de llibres i altres textos llargs gràcies al domini de les tècniques de 
lectura extensiva. 

3. Entendre l'anglès com a "lingua franca" en el món dels contactes internacionals del 
comerç, la tecnologia, la cultura, i el saber en general. 

4. Controlar el seu propi procés d'aprenentatge per tal de poder continuar-lo autònomament 
una vegada finalitzada la seva etapa escolar. 

5. Mostrar una actitud positiva vers l'aprenentatge d'idiomes i vers d'altres cultures i 
civilitzacions. 

6. Aplicar la tecnologia informàtica com a eina d’estudi i com a mitjà habitual per a 
l’expressió en anglès. 

 

7.1.2. Objectius d’Anglès del Batxillerat 

Durant aquest cicle de dos anys, l'objectiu fonamental és l'aprenentatge de formes més 
complexes d'expressió i el desenvolupament sistemàtic de les capacitats sociolingüístiques i 
discursives, al mateix temps que l'enriquiment del vocabulari adequat a les diferents 
especialitats d'estudi. Aquest aprenentatge va enfocat a l’ús d’informació oral i escrita en 
anglès en el món professional i en els estudis superiors. Malgrat tot, el professor ha de tenir 
en compte les diferències de nivell de partida dels alumnes i, en conseqüència, adaptar les 
seves demandes respecte a l'ús comunicatiu, oral i escrit, de l'anglès, en un doble nivell 
d'objectius: general i avançat. 

 

7.1.3. Objectius de Francès  

1r ESO 

Segons les característiques de l’alumnat (coneixement previ o no de la llengua francesa, 
nivell de competència en la llengua o llengües pròpies, capacitat reflexiva sobre qüestions 
lingüístiques) es vol aconseguir una introducció a les estructures essencials i el vocabulari 
bàsic de la llengua francesa. 

Donar prioritat a la llengua oral i a la pràctica de situacions comunicatives, en un primer 
moment de l’aprenentatge. Deduir, des de l’oralitat i el sentit de les expressions, les 
estructures i les normes lingüístiques pròpies de la llengua francesa. Comparar amb la 
llengua pròpia les descobertes en la nova llengua estrangera. 

Descobrir i valorar una altra cultura, el marc de les llengües romàniques i la idea mateixa de 
la riquesa lingüística. 
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2n ESO 

Assolir el nivell que, en el context del Quadre Europeu Comú de Referència, correspon a la 
secció A1. Donar prioritat a la comprensió oral i escrita, en un principi, per consolidar un 
coneixement passiu que permeti avançar després més ràpidament i sòlidament. 

Reflexionar sobre la llengua francesa comparant la seva gramàtica i oralitat amb les de la 
llengua o llengües pròpies. Realitzar autoavaluacions orals i escrites amb regularitat per 
consolidar les estructures i lèxic adquirit. Conèixer i apreciar el món de la francofonia. 

3r i 4t ESO  

Coincideixen amb l'anglès. 

BATXILLERAT  

Assolir el nivell que, en el context del Quadre Europeu Comú de Referència, correspon a la 
secció A2. Consolidar la comprensió oral i escrita, prioritzar l’expressió oral com a eix 
essencial i començar a insistir de forma sistemàtica en l’expressió escrita. Consolidar i 
perfeccionar la correcció fonètica de la llengua francesa. Interrelacionar els escrits i l’oralitat 
per potenciar l’expressió més lliure i autònoma de l’alumne en totes dues competències. Ús 
d’Internet per a la recerca de documents en llengua francesa i la selecció d’aquests per a la 
recopilació d’informació sobre llengua i cultura francòfones. 

7.2. Estratègies generals per a l’assoliment de l’o bjectiu de l’etapa 

La llengua anglesa és la primera llengua estrangera de l’ensenyament secundari; la segona 
llengua estrangera és la francesa, excepte als Cicles Formatius, en què l’anglès és l’única 
llengua estrangera que s’imparteix.  

La llengua francesa s'inicia de forma quadrimestral i optativa a 1r d’ESO. A 2n d’ESO poden 
cursar-la de forma anual, amb continuïtat a 3r d’ESO. A conseqüència de l’organització del 
currículum, a 4t d’ESO poden optar per continuar-lo o cursar altres matèries relacionades 
amb les seves necessitats de cara a estudis posteriors. A batxillerat també tenen l’opció de 
triar el francès com a matèria optativa. Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a les 
proves DELF, Diploma d’estudis en llengua francesa reconegut i equivalent a l’A2 en el cas 
de l’alumnat de 4t d’ESO i al B1 en el de batxillerat.  

7.3. Desplegament del currículum 

Pel que fa al desplegament del currículum, el centre n’assegura una distribució coherent i 
progressiva al llarg de l'ESO i el Batxillerat, 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, així com espais 
d'interacció i comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat.  

Per millorar el coneixement de la llengua anglesa, la principal estratègia que segueix l’Institut 
Els Tres Turons és la distribució dels alumnes en grups reduïts, el desdoblament dels grups 
un cop per setmana, i oferir activitats de tipologia diversa per atendre els diferents ritmes 
d’aprenentatge. Cal potenciar al màxim aquests recursos vetllant perquè siguin suficients per 
a la totalitat de l’alumnat.  

7.4. Metodologia 

Pel que fa a l’àmbit oral de la llengua el professorat de llengües estrangeres fa un gran 
esforç per donar més èmfasi en aquest àmbit: 
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● Amb projectes 

● Amb activitats escolars (sortides al teatre). Activitats escolars al “Poble espanyol”. 

● I amb sortides a l’estranger.  

El professorat de llengües estrangeres utilitza els coneixements i habilitats de manera 
transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 
coneixements vinculats a diferents sabers. 

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

En el departament els llibres de text i els materials didàctics s’escullen i es consensuen 
segons les necessitats de l’alumnat, seguint uns criteris de coherència i continuïtat 
metodològica. 

Pel que fa als materials didàctics complementaris (per a activitats d'ampliació i reforç), el 
professorat segueix els seus propis criteris. Generalment hi ha consens en els nivells d’un 
departament i tendeixen cada cop més a unificar el material d’atenció a la diversitat de forma 
sistemàtica i progressiva. 

El departament de llengües estrangeres procura la presència dels recursos TIC, TAC 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. 

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

El centre es planteja com potenciar l’ús de les llengües estrangeres. A més, hi ha un 
consens en el fet que l’aula de llengua estrangera és 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 anglesa o francesa. 

Es fan  viatges culturals. 

De forma sistemàtica cada curs escolar els alumnes que reben la matèria de Francès visiten 
o fan estades d’un, dos o tres dies a diferents ciutats franceses (Cotlliure, Avinyó, Arlés, 
Poitiers... ). L’ objectiu  és posar en contacte l’alumnat amb un context lingüístic real.  

8. Projectes i programes plurilingües 

8.1. Grup d’experimentació plurilingüisme (GEP) 

Al centre es desenvolupa un projecte de llengua estrangera: el Grup Experimental 
Plurilingüe (GEP) des del curs 2016-2017. En aquest projecte s’imparteixen unes hores en 
anglès en matèries no lingüístiques. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret 
per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües 
estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels 
processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.  És per això que l’institut s’ha 
plantejat participar en projectes plurilingües. 

Donat que els resultats acadèmics en el nostre centre pel que fa a la llengua anglesa són 
bons, les activitats estaran encaminades a la consolidació de la llengua anglesa i a activitats 
per a la millora. 
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Implantació del GEP: 

● 1 hora setmanal d’Informàtica a 4t ESO. 

● 1 hora mensual d’Emprenedoria al llarg del segon quadrimestre. 

● 1 hora setmanal de Biologia a 2n de Batxillerat. 

● 1 hora setmanal de Cultura i valors ètics a 1r  d’ESO. 

●  1 hora mensual a les tutories de 3r d’ESO. 

9. Llengües complementàries procedents de la nova i mmigració 

Actualment el centre no es planteja la realització de classes sobre les llengües i cultures 
d'origen (àrab) en horari extraescolar.  

10. Organització i gestió 

10.1. Llengua del centre 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general del centre són en català, perquè és la 
llengua vehicular. 

Quan els departaments de llengües (català, castellà, anglès i francès) preparen murals, 
exposen treballs, celebren centenaris, exposen fotografies i activitats realitzades en les 
sortides, les transmissions es fan en la llengua treballada.   

10.2. Documents de centre 

Els documents de centre (PEC, PLC, NOFC, PAC) recullen les actuacions referents a l’ús de 
la llengua catalana i cal tenir-los en compte en totes les actuacions.  

10.3. Ús no sexista del llenguatge 

En general, en els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un 
llenguatge no sexista. Tota la comunitat educativa ho ha de tenir present i algunes àrees hi 
incideixen. Cal fer-ne ús de forma transversal. 

10.4. Comunicació externa 

La comunicació externa es fa en català. Es tenen en compte, quan és possible, les llengües 
de la nova immigració mitjançant documents bilingües (català/castellà, àrab/català) per a les 
famílies nouvingudes. 

Es compta amb el traductor d’àrab del Consell Comarcal. I amb la tutoria de l’Aula d’acollida. 
Hi ha la possibilitat de comptar amb els professors d’àrab del projecte LACM (llengua àrab i 
cultura marroquina), però per ara no ha estat possible per una raó d’horaris. 

10.5. Llengua de relació amb famílies 

A l’hora d’atendre les famílies, la llengua principal del professorat i del personal 
d’administració i serveis ha de ser la vehicular, entenent que pugui haver-hi circumstàncies 
específiques que facin convenient l’ús d’altres llengües.  
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10.6. Serveis d’educació no formal 

El centre educatiu veu bé que es desenvolupin activitats dels serveis d’educació no formal 
(xerrades amb bombers, mossos d’esquadra, llevadores, psicòlegs, metges, escriptors, 
docents universitaris, etc.) al mateix centre. Aquestes activitats es fan en la llengua 
vehicular, amb poques excepcions donades pel fet de ser una activitat de llengua castellana 
o realitzada per una persona no coneixedora o poc coneixedora del català. 

10.7. Activitats extraescolars 

El centre no s'ha plantejat anteriorment cap línia d’actuació consensuada, en aquest 
aspecte. S’hi afegeix el fet que a Secundària aquest tipus d’activitats extraescolars queden 
molt desvinculades del funcionament del centre.   

10.8. Contractació d’activitats extraescolars a les  empreses 

Per tal de potenciar la llengua vehicular, caldrà que el centre esmerci recursos per tal que 
les activitats incloses en la programació curricular que es desenvolupin dintre i fora del 
centre, com ara els Treballs de Síntesi, siguin en la llengua vehicular del centre, amb 
l’excepció de les activitats pròpies de departaments d’altres llengües.  

10.9. Llengua i entorn  

Respecte a la relació amb l’entorn, es realitzen activitats conjuntes amb els altres centres de 
la població i es col·labora amb entitats de l’entorn, com ara la Ràdio Municipal, l'Espai Jove, 
els museus i la Biblioteca, entre d’altres. Es procura aprofitar qualsevol situació que presenti 
la llengua catalana com a eina de cohesió social. 

10.10. Actituds lingüístiques 

Al nostre centre, es té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i se’n treu profit per 
treballar la interculturalitat i el plurilingüisme com a factors enriquidors d’una societat. Pel 
que fa a la resolució de conflictes, al nostre centre hi ha poques situacions de menyspreu 
per raó de la llengua i la cultura de l’alumnat; no obstant això, quan hi ha algun incident es 
fan activitats de mediació amb la psicopedagoga i  també activitats de reflexió i 
conscienciació a nivell de cap d'estudis els dimecres a la tarda.   

Des de la direcció, la coordinació pedagògica i coordinació d’ESO, la coordinadora LIC i els 
tutors es busquen els recursos per tal que l’alumnat nouvingut pugui participar en les 
sortides, activitats i Treball de Síntesi per tal de tenir un enriquiment lingüístic, cultural i de 
creixement personal. 

10.11. Mediació lingüística (traducció i facilitaci ó)  

Totes les comunicacions que fa el centre són en llengua catalana, però mitjançant els 
serveis de mediació lingüística del Consell Comarcal del Maresme acollim lingüísticament 
algunes de les famílies nouvingudes. També es facilita la documentació bilingüe o s’atén 
oralment en castellà aquelles persones que ho requereixen. 

10.12. Alumnat nouvingut 

És important que el personal docent i no docent del centre tingui present la importància 
d’adreçar-se a l’alumnat nouvingut en català, per potenciar la seva integració. 
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10.13. El pla de formació de centre en temes lingüí stics 

El centre educatiu ha pres l'acord de sol·licitar, rebre i seguir la formació convenient per tal 
de dur a terme el projecte GEP. Vetllem perquè hi hagi docents amb la formació AICLE.  

Es potencia que els docents es formin en el treball de l’escriptura tant si són dels àmbits 
lingüístics com dels no lingüístics. 

A nivell personal, els docents reben informació per part de la coordinació pedagògica de les 
diverses activitats de formació, tant telemàtiques com presencials. 

10.14. Coordinació de nivells 

Al nostre centre hi ha coordinació a l'hora d'establir la programació curricular de cada una de 
les llengües, al llarg de l'ESO i del batxillerat. En les sessions d’àmbit lingüístic es parla dels 
continguts de les llengües catalana, castellana i estrangeres per tal d’establir uns continguts, 
uns gèneres discursius, una metodologia i uns criteris d’avaluació conjunts. En les reunions 
d’àmbit lingüístic es treballen  les estructures lingüístiques comunes i s’està treballant per 
una programació consensuada, escrita i coordinada. L’objectiu és que bona part d’aquesta 
feina pugui ser un guiatge i una referència per a les matèries no lingüístiques.  

10.15 Biblioteca escolar 

Es disposa d’una biblioteca amb un bon fons documental Pel que fa a les lectures de ficció, 
es procura que hi hagi equitat en ambdues llengües, catalana i castellana, i també que hi 
hagi recursos en altres llengües com el francès, l’anglès i fins i tot el llatí. Resta pendent la 
incorporació de documents en llengües de l’alumnat nouvingut. A la biblioteca escolar, en els 
darrers anys, s’han realitzat activitats d'animació a la lectura perquè es disposava d'un pla 
lector.  

El centre disposa d’una persona contractada per l’AMPA que actualitza el fons documental. 
Aquest personal no docent hi és cada matí des de les 11 h fins a les 11.30 h. 

La biblioteca no té un espai virtual de difusió. 

10.16. Accés i ús de la informació 

Els dossiers dels treballs que compilen els alumnes han de ser en la llengua vehicular del 
centre. Així com el Treball de Recerca del Batxillerat. Si el treball és de la matèria de les 
altres llengües del centre: castellà, anglès o francès, es realitzarà preferentment en la 
llengua corresponent.  

Hi ha la possibilitat que l’alumnat faci el treball en castellà si ho demana per una causa 
justificada, com ara ser nouvingut i no haver assolit encara el nivell bàsic de la llengua 
vehicular; aquests casos cal que siguin valorats per la direcció del centre, que ha de donar 
una resposta segons les necessitats de la persona. 

Els suports electrònics de l’Institut (ordinadors de les aules ordinàries, de les aules 
d’informàtica i del cicle formatiu) han d’estar predeterminats o preferentment predeterminats 
per a l’ús en la llengua vehicular. El programari d’ús comú amb l’alumnat i el professorat a 
les diverses aules (processador de textos, full de càlcul) també ha de ser en llengua 
vehicular. En el cas de programari específic, els docents poden triar-ne la llengua per tal de 
potenciar-ne d’altres, especialment l’anglès. 

10.17. Pla de lectura i escriptura del centre 

El nostre centre per motius organitzatius no ofereix un pla de lectura com s’havia fet 
anteriorment, en què tots els alumnes feien un trimestre de lectura per al desenvolupament 
de l’hàbit lector i el gust per la lectura.  



   

 

 24  

Es realitzen activitats d'animació a la lectura des de les matèries optatives com ara el Club 
de lectura. Es realitzen activitats d’animació a la lectura (xerrades amb autors, itineraris 
literaris, audicions, etc.) impulsades especialment des dels departaments de llengües.  

Els departaments de llengües (català, castellà i llengües estrangeres) preveuen en les seves 
programacions la lectura obligatòria d’un llibre de ficció per trimestre a cadascun dels cursos 
de l’ESO. També estimulen (amb increments de les qualificacions) la lectura d’altres llibres al 
llarg del curs. 

A partir del curs 2018-2019 el centre pretén disposar d’una biblioteca d’aula, i també hi ha 
l’interès per tenir un projecte d’una hora de lectura setmanal, amb un temps específic també 
per comentar les lectures i fer recomanacions literàries, amb l’objectiu de fomentar el gust 
per la lectura entre l’alumnat del centre i millorar la comprensió lectora. 

S’està plantejant un sistema de préstec de llibres en anglès. 

10.18. Pàgina web del centre 

La nostra pàgina web és un recurs al qual pot accedir tota la comunitat educativa. S’hi té clar 
el paper del català com a llengua vehicular i, per tant, de referència del centre.  

10.19. Difusió d’activitats 

En l'actualitat es prepara un Bloc coordinat per un membre del personal docent de Català 
amb un grup d’alumnes de 4t d’ESO. En aquest bloc es té en compte la llengua vehicular, 
com a vehicle de cohesió social, així com el plurilingüisme, i es fan articles en les quatre 
llengües que s’imparteixen al centre.  

10.20. Exposicions 

Les Exposicions es mostren en el vestíbul de l’Institut. També  hi ha murals que es pengen 
en els passadissos. 

S’organitzen exposicions que fan referència a la cultura i la llengua catalanes, i també a la 
cultura local, en català. La majoria són gratuïtes i estan gestionades per la coordinació LIC 
amb el suport del departament de català.  

Alguns tallers, com ara el de doblatge, glossa, scrabble, etc., es duen a terme gràcies a la 
col·laboració de la Plataforma per la llengua. 

Per Sant Jordi es fan murals i altres activitats com recitacions, etc. per donar visibilitat a les 
diverses llengües de l’alumnat al centre (fula, diola, àrab, portuguès, rus, alemany, francès, 
italià, xinès, anglès...) i a escriptors i textos de les llengües d’aprenentatge de l’Institut 
(català, castellà, anglès i francès). 

10.21. Intercanvis i mobilitat 

Als tres primers cursos de l'ESO, els Treballs de Síntesi es duen a terme amb estudis de 
camp de tres dies a altres comarques de Catalunya i del País Valencià. Una part important 
de les activitats en aquests treballs s'enfoca a l'observació i estudi de la diversitat dels usos 
lingüístics en els llocs de destinació (primer d'ESO al Delta de l'Ebre, segon d'ESO al Pallars 
i tercer d'ESO al País Valencià). A quart d'ESO, els alumnes coneixen un país o capital 
europea (Alemanya, Itàlia, Praga...).  

Des de la matèria de Francès es realitzen sortides a Auterive, Poitiers. Visites a Toulouse, 
Carcassona, Cotlliure i  també a la Camargue, Montpeller i Avignon. 

En la programació de llengua catalana es solen preparar diverses sortides acadèmiques, 
que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctic, millorant  també la  
competència lingüística i literària de l’alumnat:  visita a TV3, llegendes a Girona, taller 
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d’escriptura a Ripoll, visites a Olot, sortides al teatre i rutes literàries a BCN i locals (Salvador 
Espriu i Lluís Ferran de Pol). 

En la programació de llengua castellana se sol preparar alguna sortida acadèmica, que 
millora la competència lingüística de l’alumnat (teatre i rutes literàries a BCN). 

En la programació de llengua anglesa se sol preparar alguna sortida acadèmica que millora 
la competència lingüística de l’alumnat (teatre) i visita amb activitats en anglès al Poble 
espanyol. 

En la programació d’altres matèries se solen preparar sortides acadèmiques i la llengua 
vehicular és el català.  

10.22. Dimensió internacional del centre educatiu 

El centre coordina també un English morning entre alumnes de 3r d’ESO i els alumnes de 5è 
de primària de les escoles d’Arenys de Mar, el Joan Maragall i el Sinera. 

El centre participa en projectes europeus. Incorpora el desenvolupament de la dimensió 
europea en el seu projecte educatiu. 

10.23. Programa de ràdio 

El centre col·labora amb Ràdio Arenys de Mar en un programa setmanal portat a terme per 
un professor de l’àmbit lingüístic i un grup d’alumnes. Aquest programa, Instifonies, es 
desenvolupa setmanalment i és en llengua catalana. 

11. Desplegament del PLC per àmbits 

 

11.1. Àmbit pedagògic 

11.1.1. Les llengües i el currículum. Llengües i pl urilingüisme 

Què volem Qui ho ha de fer  

Garantir que la llengua catalana com a llengua 
d’aprenentatge i de comunicació, faci les funcions 
de vehicle d’expressió quotidiana i esdevingui la 
llengua usual i de comunicació del centre. 

Equip Directiu 

Claustre de professorat 

PAS i altres professionals Vetllar perquè els prejudicis lingüístics quedin fora 
del currículum transversal del centre. 

Elaborar una programació de llengües per tal 
d’evitar la repetició de continguts curriculars. I 
treballar les estructures lingüístiques comunes. 

Departaments de llengua i 
literatura catalana i castellana, 
anglès i francès. 

Aconseguir que els criteris generals per a les 
adaptacions del procés d’ensenyament de les 
llengües sigui adequat a la realitat sociolingüística 
de l’alumnat del centre. 
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Garantir que la llengua castellana sigui objecte 
d’aprenentatge com a font d’informació, 
enriquiment i vehicle d’expressió en la matèria de 
llengua castellana i literatura. 

Departament de Llengua 
Castellana i Literatura 

Assolir que les llengües estrangeres tinguin 
tractament didàctic de segona llengua i siguin 
objecte d’aprenentatge com a font d’informació, 
enriquiment i vehicle d’expressió en la matèria de 
llengua estrangera. 

Departament de Llengües 
Estrangeres 

Desenvolupar un pla de llengües estrangeres  en 
anglès (GEP). Direcció, Cap de departament             

d’anglès, Coordinació GEP i 
professorat implicat d’anglès i 
altres matèries. 

Organitzar una hora setmanal de lectura. 
Biblioteca d’aula.                                                   

Direcció. Caps de departaments 
de llengües. CLIC. Coordinació 
àmbit lingüístic. 

Impulsar el reconeixement de les diferents 
llengües  maternes.  

Direcció 

Assessora Dept. d’ensenyament. 

CLIC 

Promoure espais de coordinació entre els docents 
de l’àmbit lingüístic per tal de fomentar el 
coneixement dels departaments i així poder 
planificar, seqüenciar i avaluar  la redacció  de 
documents didàctics unificats referents a 
l’expressió oral, expressió escrita que puguin ser 
d’aplicació general a la resta de matèries i no 
només restringits a l’àrea de llengua. 

Equip Directiu 

 

 

11.1.2. L’alumnat amb necessitats educatives especi als 

 

Què volem fer Responsables  

Donar prioritat als aspectes comunicatius i 
funcionals de la llengua. 

Dept. Llengües estrangeres 

 

Psicopedagogia 

EAP 

Dept. Català 

Establir criteris de gradació en la temporització 
d’incorporació de les llengües estrangeres en el 
currículum d’aquest alumnat. 

Mantenir el català com a llengua de reforç o ajuda 
per a tots aquests alumnes mitjançant les 
metodologies i oferir-los els recursos més adients. 
(grups flexibles, doble professorat a l’aula). 
Quedarà reflectit en els PI. 
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Establir criteris de gradació en la temporització 
d’incorporació del castellà en el currículum 
d’aquest alumnat. Oferir-los els recursos més 
adients (grups flexibles, doble professorat a l’aula) 
Quedarà reflectit en els PI. 

Psicopedagogia 

EAP 

Dept. Castellà 

Assegurar i aconseguir que tot el personal docent i 
no docent que actua al centre es dirigeixi en català 
a aquests alumnes. 

Departament de llengua i 
literatura Catalana 

Psicopedagogia 

EAP 

 

11.1.3. L’alumnat nouvingut 

 

Què volem fer Responsables  

Gestionar els mitjans necessaris per assegurar una 
bona integració de l’alumnat nouvingut en 
qualsevol dels nivells educatius del centre. Equip Directiu 

Professorat  

CLIC 

Tutoria d’Aula d’Acollida Garantir l'atenció individualitzada d'aquests 
alumnes dins l'horari lectiu. 

Informar les famílies nouvingudes de la 
situació lingüística de l’Institut i de l'entorn. 

Equip Directiu 
Departaments  
Tutoria de l’Aula d’Acollida 
CLIC 

Garantir l’aprenentatge de la llengua catalana als 
alumnes nouvinguts. 

Assegurar l'adequació del currículum i dels 
materials escolars i del procés avaluador per a 
facilitar l'aprenentatge de la llengua als 
alumnes nouvinguts. Aquesta adequació 
curricular quedarà reflectida en el PI de cada 
alumne. 

Introduir i consolidar l'ús de la llengua catalana des 
del primer moment de la incorporació de l'alumne al 
centre. 

Facilitar l'assistència del professorat a cursos i 
seminaris a fi d'adquirir la formació metodològica 
adequada per atendre aquests alumnes. 

Tractar acadèmicament, el castellà una vegada 
l'alumne hagi assolit un domini molt bàsic del 
català, com a llengua vehicular i de comunicació. 
Assegurar-ne l’adequació curricular, el material i el 
procés d’ avaluació, mitjançant el PI. 

Departament de Llengua 
Castellana i Literatura 

CLIC 

Tutoria de l’aula d’acollida 
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Tractar acadèmicament les segones llengües 
(llengües estrangeres) a partir que l'alumne tingui 
un domini suficient de les llengües catalana i 
castellana. Assegurar-ne l’adequació curricular, el 
material i el procés d’ avaluació, mitjançant el PI. 

Departaments de llengua i 
literatura estrangeres 

CLIC 

Tutoria de l’aula d’acollida 

Esforçar-se per aconseguir que tot el personal 
docent i no docent que actua al centre es dirigeixi 
en català a l'alumnat nouvingut a fi de facilitar-ne la 
integració. 

Equip Directiu 

Professorat  

PAS i altres professionals 

 

11.2. Àmbit organitzatiu, de govern i institucional  

11.2.1. Relacions externes 

Què volem RESPONSABLES  

Fer de la llengua catalana la llengua de treball i relació 
amb les entitats, institucions, serveis, empreses i 
famílies que intervenen en el centre. 

Equip Directiu 

Claustre de Professorat 

Coordinació d’Activitats i 
de Sortides. 

Comissió cultural /festes 
PAS i altres professionals 

Dur a terme una coordinació estable amb els centres 
de procedència dels alumnes per tal d’intercanviar 
informació sobre el grau de coneixement i ús de les 
llengües. 

Equip Directiu [Coord. 
Pedagògica  i Coord. ESO]            

Psicopedagogia 

EAP 

CLIC 

Tutoria de l’aula d’acollida 

 

11.2.2. Coordinació lingüística, d’interès cultural  i de cohesió social (CLIC) 

Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el 
pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la 
programació general, es considera convenient la designació d’un coordinador/a lingüístic/a, 
que s’encarregui també de l’educació intercultural i de la cohesió social. 
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FUNCIONS de la Coordinació CLIC  

Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració i en l’actualització del Projecte Lingüístic i 
del Pla d’Acollida i d’Integració. 

Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural 
que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.  

Assessorar l'Equip Directiu en la programació de les actuacions de la Programació 
General de Centre que concreten el Projecte Lingüístic i el Pla d’acollida i 
d’Integració. 

Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la 
llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural que hi 
ha en el centre. 

Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels 
Serveis Territorials. 

Crear  i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, 
TIC...) que faciliti la potenciació de les llengües, la millora de la didàctica de 
l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida 
lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar 
conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i 
social de l’alumnat nouvingut  i de l’alumnat en risc d’exclusió social. 

Vetllar perquè l’alumnat nouvingut i l’alumnat amb risc d’exclusió social pugui accedir 
a les activitats del centre, material escolar (llibres) i sortides que organitza el centre 

 

11.2.3. La Comissió lingüística 

Hi ha una comissió de treball específica del centre que vetlla pel seguiment de l’aplicació 
del PLC i consensua les modificacions del document. 

La Comissió lingüística està constituïda per: 

● Coordinació LIC. 
● Representant de l'Equip Directiu – Coordinadora Pedagògica. 
● Caps de Departament de Català, Castellà i Llengües estrangeres. 
● Coordinació d’àmbit lingüístic. 
● Representants dels àmbits no lingüístics: matemàtic, social, cientificotècnic, artístic i 

humanístic. 

És responsabilitat de la Directora del centre supervisar el desenvolupament de les tasques 
relacionades amb el PLC, i ho És responsabilitat de totes les persones de la comissió la 
revisió i l’acord en els diversos aspectes que conté, i vetllar perquè el claustre s’impliqui en 
la revisió, l’actualització i la innovació del projecte. 
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Funcions de la Comissió Lingüística 

● Assessorar l’equip directiu o la junta de govern del centre en l’elaboració 
d’aquells aspectes del projecte de centre que fan referència al PLC.  

● Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació dels acords relatius al PLC durant 
el curs 

 

Què volem fer Responsables  

Mantenir, promoure i utilitzar la llengua catalana 
com a llengua de comunicació oral i escrita en 
totes les reunions i actes de la de comunitat 
educativa. 

Professorat i Direcció 

 

11.3. Àmbit humà i de serveis  

11.3.1. El professorat 

Què volem fer Responsables  

Vetllar perquè tot el personal docent tingui 
competència lingüística i comunicativa en català. 

Equip Directiu  

Coordinació Lingüística, 
d’Interculturalitat i de 
Cohesió Social [CLIC] 

Fomentar la participació del personal docent en 
cursos d’actualització de la llengua i cultura 
catalanes. 

Promoure el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el professorat. 

Promoure el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el professorat i el 
PAS. 

Utilitzar el català com a llengua de comunicació 
oral i escrita entre el professorat i l’alumnat en 
tots els àmbits del centre i espais. 

Contribuir a desenvolupar la consciència 
lingüística entre l’alumnat, tot desterrant 
prejudicis lingüístics vers qualsevol llengua. 

Professorat 
Equip Directiu 
PAS  

Implicar tots els departaments en l’aprenentatge, 
metodologia i avaluació de l’expressió oral i 
escrita.   

Direcció, Departaments, 
Coordinació Àmbit Lingüístic 
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11.3.2. L’alumnat 

 

Què volem fer Responsables  

Aconseguir que l'actitud dels alumnes vers la 
llengua catalana  i castellana sigui positiva. 

Professorat en general 

 Aconseguir que els alumnes utilitzin la llengua 
catalana i castellana en qualsevol situació. 

Potenciar i consolidar el coneixement i l’ús de les  
llengües estrangeres. 

Professorat llengües 
estrangeres 

Professorat  GEP 

Col·laborar amb les institucions, organitzacions, 
empreses i instàncies de l’entorn sociocultural 
del centre per coordinar esforços per a l’extensió 
efectiva de l’ús social del català entre l’alumnat i 
les seves famílies. 

Consell escolar 

Equip Directiu  

CLIC  

Coordinació d’activitats 

Comissió activitats 
culturals/festes 

Encarregat de menjador 

JUNTA AMPA 

Potenciar el coneixement de les llengües  i 
cultures d’origen dels alumnes.                                                            

Direcció 
CLIC 
Professorat en general 

 

15.3.3. Personal d’administració i serveis (PAS) 

Què volem fer Responsables  

Promoure el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el PAS i la resta 
de la comunitat educativa. 

Equip Directiu   

PAS 

Vetllar perquè tot el PAS tingui competència 
lingüística i comunicativa en català. Equip Directiu 
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11.3.4. Personal d’activitats complementàries (xerr ades, cursets, tallers ...) 

Què volem fer Responsables  

Promoure el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre el personal 
encarregat de les activitats complementàries i la 
resta de la comunitat educativa. 

Equip directiu 

Coordinació d’activitats 

PAS 

JUNTA AMPA 

Equips docents 
Vetllar perquè tot el personal d’activitats 
extraescolars i complementàries tingui 
competència lingüística i comunicativa en 
català. 

 

11.3.5. Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA ) 

Què volem fer Responsables  

Promoure el català com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre els membres 
representatius de l’AMPA i la resta de la 
comunitat educativa. 

Consell Escolar 

Equip Directiu 

Professorat 

Junta AMPA 

Facilitar l’accés a les instal·lacions del centre per 
a l’organització d’activitats i pràctiques que 
afavoreixin la integració lingüística i cultural a 
Catalunya dels pares, mares i familiars de 
l’alumnat nouvingut. 

Aportar recursos per a l’adquisició dels materials 
de llengües a la biblioteca d’aula. Exposicions i 
xerrades. Aportar recursos per tal de potenciar 
les llengües: conferències, rutes literàries locals, 
concerts.  

 

11.3.6. Recursos materials i equipaments  

Equipament d’aules  

Què volem fer Responsables  

Vetllar perquè els recursos materials del centre 
llibres, anuncis, convocatòries, audiovisuals, 
programari., rètols, cartells, murals, ambientació,  
siguin  en llengua catalana. 

Equip directiu 

Caps departaments 

Professorat 

Tutors Tècnics 

Coordinadors 

Professorat 
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Biblioteca del centre  

Què volem fer Responsables  

El fons de llibres, divers i amb diversitat de temes i 
tipologia, i de revistes de la biblioteca del centre, 
així com la subscripció a la premsa diària que faci 
el centre seran en llengua catalana, sempre que la 
qualitat de les obres o els criteris dels 
especialistes ho indiquin. 

D’altra banda, s’entén que es consideraran 
excepcions les obres del fons bibliogràfic 
relacionades amb les matèries de llengua i 
literatura castellana i de llengües estrangeres que 
també convingui adquirir per millorar 
l’aprenentatge i  i enriquiment cultural de 
l’alumnat. 

 

Coordinadora àmbit lingüístic 

Monitora de biblioteca 

Direcció 

Caps departaments de 
llengües.  

CLIC 
Vetllar que l’adquisició de llibres de la biblioteca 
s’ajusti als criteris anteriors. 

Promoure que la Biblioteca esdevingui espai de 
lectura i espai  d’activitats de lectura. 

Promoure que s’hi pugui desenvolupar un pla 
lector. 

 

Menjador 
 

Què volem fer Responsables  

Assegurar que el personal que hi treballa usa la 
llengua vehicular del centre. Equip directiu 

Assegurar que tota la retolació sigui en llengua 
catalana, facilitant al personal que hi treballa, si 
cal, aquells recursos que afavoreixin l’exercici de 
la seva activitat professional en català: vocabularis 
específics. 

CLIC 

 

 Adquisició de béns i serveis 

 

Què volem fer Responsables  

Vetllar per l’ús de la llengua catalana en la 
contractació de serveis externs, particularment en 
els documents corresponents. 

Equip directiu 
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Revista i altres publicacions del centre i programe s de ràdio  

 

Què volem fer Responsables  

Garantir que el català sigui la llengua vehicular dels 
programes de ràdio i de la revista. 

Afavorir el plurilingüisme donant visibilitat a les 
llengües curriculars i les pròpies de l’alumnat 
nouvingut. 

Equip directiu 

Consells de redacció 

Tutoria tècnic de Ràdio 

CLIC 

 

11.4. Àmbit administratiu 

 

Què volem fer Responsables  

Garantir que la llengua catalana sigui la llengua 
habitual de comunicació del centre en l’àmbit 
administratiu. 

Tota la comunitat educativa 
Garantir que tota la documentació: informes i actes 
de l’Institut siguin en llengua catalana. 

 

12. Concreció operativa del projecte: pla anual 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSAB
LES 

TEMPORITZA
CIÓ INDICADORS 

Crear una 
comissió 
lingüística 

Constitució de la 
comissió. 

Equip directiu 
i CLIC i 
assessor LIC 

Curs 2017-
2018 

Acta de 
constitució. 

Establir 
puntualment 
espais de 
coordinació entre 
els docents de 
l’àmbit lingüístic 
que imparteixen  
Llengua 
Catalana, 
Castellana, 
Anglesa i 
Francesa. 

Incorporar aquest 
s espais de 
treball a l’horari i 
fer el seguiment. 

Coordinadora 
Pedagògica 

CLIC 

Cap àmbit 
lingüístic 

Curs 2017-
2018 

Dilluns de 
15:00 a 16:00h  

Tres dilluns al 
trimestre. 
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Implicar tots els 
departaments per 
unificar pautes o 
criteris 
d’avaluació pel 
que fa a 
l’expressió oral.  

Elaborar un 
document conjunt 
on quedi 
reflectida, 
l’aplicació de les 
pautes i dels 
criteris 
d’avaluació. 

 

Compartir 
aquests criteris 
amb la resta de 
departaments. 

Caps de 
departament 
de català, 
castellà i 
anglès . 

Coordinadora 
LIC. 

Cap àmbit 
lingüístic. 

Tot el 
personal 
docent 
d’aquestes 
matèries. 

Coordinador 
de l’ESO. 

Tot el 
personal 
docent. 

A llarg del curs 
2017-2018. 

Document 
elaborat. 

Implicar tots els 
departaments en 
la feina 
d’aconseguir que 
l’expressió 
escrita dels 
alumnes sigui 
correcta. 

Expandir des del 
departaments de 
llengües 
determinats 
continguts 
curriculars, 
metodologia  i 
criteris de 
correcció 
lingüística, per tal 
que es tinguin en 
compte a tots els 
àmbits.  

Comissió 
d’àmbit 
lingüístic 

 

Cada docent. 

Curs 2017-
2018.  

 Curs 2018-
2019  

Curs 2019-
2020 

Document 
elaborat. 

Donar pautes i 
conscienciar 
l’alumnat, el 
professorat i PAS 
perquè parlin en 
català als 
alumnes 
nouvinguts. 

Redactar unes 
estratègies per tal 
que la 
comunicació en 
català amb 
l’alumnat 
nouvingut i les 
seves famílies 
sigui més eficaç. 

Promoure la 
participació de 
l’alumnat 
nouvingut en 
activitats 
complementàries 
organitzades pel 
centre. 

Tutor/a de 
l’aula 
d’acollida. 

Coordinador/a 
LIC. 

A partir del curs 
2017-2018 

Determinar i 
comparar els 
percentatges 
d’alumnes 
nouvinguts que 
parla català a 
principi i a final 
de curs. 
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OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSAB
LES 

TEMPORITZA
CIÓ INDICADORS 

Programar la 
introducció de les 
Llengües 
Castellana i 
Anglesa a 
l’alumnat 
nouvingut. 

Redactar un 
document on 
quedi reflectit 
com s’incorporen 
les altres 
llengües 
curriculars en el 
itinerari lingüístic 
dels alumnes. 

Proposar 
material didàctic 

Cap del 
departament 
de castellà, 
d’anglès, 
tutor/a de 
l’aula 
d’acollida  

Coordinador/a 
LIC.. 

Coordinador 
àmbit 
lingüístic 

Curs 2017-
2018. 

Document 
consensuat i 
relació material 
didàctic 
proposat. 

Iniciar un pla de 
llengües 
estrangeres 
(GEP) 

Seguiment  del 
projecte. 

Direcció, 
coordinador/a 
del projecte i 
professorat 
implicat. 

Cursos 2017-
2018, 2018/-
2019 i 2019-
2020   

Document 
esmentat. 

Crear biblioteca 
d’aula 

Redactar projecte 
de lectura i 
escriptura. 
Importància de 
seqüenciar els 
gèneres 
discursius. 

Redactar un 
projecte de 
lectura 

Direcció,  
Departaments 
de llengües  
Coordinador/a 
d’àmbit 
lingüístic. 
CLIC 

Cursos 2017-
2018, 2018-
2019 i 2019-
2020   

Document 
esmentat. 

Elaborar un 
document on 
quedi reflectit el 
bon ús de les 
pràctiques no 
sexistes del 
llenguatge. 

Redacció del 
document. 

Coordinadora 
LIC, 
Representant 
del PAS 
Secretari. 
Coordinador 
àmbit 
lingüístic 

Cursos 2017-
2018, 2018-
2019 i 2019-
2020   

Document 
esmentat. 

Elaborar material 
seqüenciat per a 
tota l’etapa de  
l’ESO de com 
presentar treballs 
escrits. 

Completar el 
document 
elaborat en el 
centre . Proposar 
material als 
departaments i 
tutories. 

Coordinador/a 
de l’ESO, 
coordinador/a 
pedagògic i 
Coordinador/a 
LIC. 
Coordinador 
àmbit 
lingüístic. 

Cursos 2017-
2018 i 2018-
2019.  

Document 
esmentat. 
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Fomentar la 
coordinació i el 
coneixement dels 
departaments de 
llengües 

Reunió àmbit 
lingüístic. 
Revisió conjunta 
de criteris de 
avaluació i 
recuperació dels 
departaments de 
llengües. 

Professorat 
de l’àmbit 
lingüístic. 

A partir del 
curs 2017-
2018. 

Actes de 
reunions. 

Incrementar les 
activitats de 
conscienciació de 
la riquesa 
lingüística del 
centre educatiu. 

Publicació 
Revista  
Programa de 
Ràdio. 
Exposicions, 
Rutes literàries i 
actes festius. 
Potenciar les 
sortides a 
l’estranger. 

Coordinador/a 
LIC  
Comissió 
d’activitats 
culturals. 
Coordinador 
àmbit 
lingüístic. 
Professorat 
llengües. 
Tutoria 
Revista 
Tutoria Ràdio 

A partir del 
curs 2017-
2018. 

Memòria anual. 

Vetllar perquè la 
llengua de 
comunicació en 
les activitats 
extraescolars i 
complementàries 
sigui el català. 

Contractacions. 

Coordinador/a 
pedagògic, 
coordinador 
d’activitats i 
sortides 
culturals i 
AMPA. 

Curs 2017-
2018. 

Informes de 
valoració de les 
activitats. 

13. Mecanismes d’avaluació i actualització del PLC 

Les eines per a la seva avaluació periòdica i aplicació gradual del PLC seran la 
Memòria Anual de Centre (MAC) i el Pla Anual de Centre (PAC), respectivament. 
Ambdues constitueixen la programació general del centre per a un curs determinat. 

La MAC actualitzarà les dades relatives a l’ús de la llengua en les diverses activitats del 
centre per fer possible el compliment dels objectius i previsions del PLC.  

La MAC també incorporarà una valoració dels objectius del PLC previstos per al curs i 
del seu grau de compliment i incompliment.  

El PAC inclourà aquells objectius del PLC i actuacions que es creu que es poden fer 
efectius en el curs següent.  

El projecte de pressupost (PP), ha de preveure aquelles partides econòmiques 
necessàries per al desplegament de les activitats previstes al PLC. 
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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL PLC 

 

 
 

 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

INSTITUT ELS TRES TURONS D’ARENYS DE MAR 

 

Resolució de la directora del centre educatiu Insti tut Els Tres Turons, d’Arenys de 
mar, per la qual aprova el document del projecte li ngüístic del centre. 

 

Com a directora del centre Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els 
documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i consultat el 
consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data, 26 d’abril de 2018. 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte educatiu del centre, que s’adjunta com annex d’aquesta resolució, per 
al període 2018-2021. 

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 
comunitat educativa. Així mateix, el projecte lingüístic de centre estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 

 

 

Arenys de mar, 26 d’abril de 2018 

 

 

La directora, 

 

 

Maria del Carme García Ortiz 
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APÈNDIX 

 

Glossari de termes relacionats amb l´índex de l’apl icació de PLC 

 

Llengua oficial : llengua exigida per un estat a l'administració, a l'escola i a altres nivells 
oficials d'aquest estat. 

 

Llengua vehicular : llengua de comunicació entre parlants de llengües maternes diferents. 

 

Llengües d’origen : llengües familiars. 

 

Alumnat nouvingut : aquell alumnat d’origen estranger que s’ha incorporat per primera 
vegada al nostre sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos (excepcionalment, en 
els darrers 36 mesos). 

 

Immersió lingüística : mètode d’ensenyament d’una segona llengua caracteritzat per situar 
els alumnes en un entorn d’aprenentatge que té com a llengua de relació i d’instrucció la 
mateixa llengua que han d’aprendre. 

 

Plurilingüisme : ús alternatiu de diverses llengües en una persona. Aquestes llengües són 
sistemes que interactuen i s’interrelacionen, contribuint així al desenvolupament de la 
competència lingüística de la persona. 

 

Multilingüisme : coexistència de diferents llengües en una societat determinada. 

 

Tractament integrat de llengües (TIL) + aprenentatg e integrat de continguts i llengües 
estrangeres (AICLE) : coordinació entre llengües+ ús de la nova llengua com a vehicle de 
comunicació en àrees no lingüístiques. TIL i AICLE estan relacionats amb els projectes 
interdisciplinars. 

 

Pla de lectura de centre : document que presenta el marc de referència de les actuacions al 
voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l’impuls de la lectura com  
les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes 
des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. 
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Resultats de les Proves Externes de l’Àrea de Lleng ua (4t d’ESO. Consell Superior 
d’Avaluació) 

 

 
 


