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0.      INTRODUCCIÓ 

  

0.1.             PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

  

La composició de l’alumnat als nostres centres ha canviat de forma important en els darrers 

anys i, actualment, el català conviu amb una realitat plurilingüe present en la nostra 

societat. El seu ús es veu, doncs, acarat amb la presència del castellà i d’altres llengües tant 

al carrer com als centres educatius. Aquest fet ens porta a reflexionar sobre el paper que ha 

de tenir el català -com a llengua pròpia del país- al nostre centre i ens aboca a la necessitat 

de redactar un document que defineixi com s’articula el paper de les diferents llengües en 

l’àmbit de l’institut. 

Aquest curs 2018-2019, hem enllestit la redacció del Projecte Lingüístic de Centre a fi de 

descriure com s’articula l’ús i l’ensenyament tant del català com de les altres llengües al 

nostre centre, i també el tractament que se’n farà i és el que a continuació presentem. 

Al mateix temps, volem que aquest document esdevingui un element de reflexió sobre el 

desenvolupament de les competències lingüístiques i també una eina per a la integració 

social de tots aquells que formen part de la comunitat educativa del nostre centre. 

Finalment, es descriuen els aspectes organitzatius i de gestió que tinguin repercussions 

lingüístiques al centre, així com tots els acords que sobre les propostes educatives per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, i sobre la comunicació que vagi elaborant la 

nostra comunitat educativa. 

  

0.2.            MARC LEGAL DE REFERÈNCIA 

  

La normativa que regeix els acords inclosos en aquest PLC és la vigent en el moment de 

redactar-lo, és a dir: 
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● L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que a l’article 6, determina que la llengua 

pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com 

a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

● La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística  en l’article 20 diu: 

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus 

nivells educatius. 

● En l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya , garanteix a 

tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar 

l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb 

suficiència oral i escrita el català i el castellà. 

● La Llei 12/2009 d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge 

com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la 

potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell 

d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el estableix l’article 44.2 de 

l’Estatut. 

● El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix que 

aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües mitjançant, el seu 

projecte lingüístic. 

● Finalment, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de 

mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu 

desenvolupament personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les 

competències de cada etapa educativa i transició a la vida adulta, en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

A més dels imperatius legals esmentats i en el Marc europeu comú de referència , el nostre 

centre haurà de dur a terme accions de dinamització lingüística i comunicativa a fi de 

consolidar l’ús de la llengua catalana. 

  

1.      ANÀLISI DEL CONTEXT 

  

1.1.            DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES 
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L’INS Joan Mercader està situat a la ciutat d’Igualada, considerada una ciutat mitjana, tenint 

en compte el nombre d’habitants, dins de Catalunya, actualment 39.540. 

Cal també destacar que Igualada té un 33% aproximadament de població de la comarca de 

l’Anoia. 

Segons procedència de la població, hi ha un 56% de les persones que són nascudes a la 

comarca de l’Anoia, mentre que un 15% provenen d’altres comarques, un 14% són nascudes 

en d’altres indrets de l’estat espanyol i el 14% restant, ho són d’altres països. 

En relació al mercat laboral (ocupació, dades del 2017) es registren 14.983 afiliats a la 

Seguretat Social (la majoria dels quals assalariats i només 2.818 autònoms). Les taxes de 

variació a Igualada segueixen aproximadament la mitjana de l’Anoia i de Catalunya, amb 

poques diferències. La distribució d’ocupació per sectors a Igualada  s’assembla molt a la 

mitjana catalana, tot i que el pes de la indústria és destacablement major i el sector de 

serveis menor. Concretament l’ocupació que predomina és en el subsector del tèxtil, seguit 

del cuir i calçat i la confecció.  

Prenent les dades  sobre l’atur registrat als llistats del Servei d’Ocupació de Catalunya, a 

l’any 2018 hi ha hagut una taxa d’atur a Igualada del 12,33% (2.342 aturats) i del 13,45% a la 

comarca de l’Anoia. 

La llengua d’ús majoritàriament és el català. Segons publicació “Informe de Política 

Lingüística 2015 de la Generalitat de Catalunya, Igualada és la segona ciutat catalana on més 

se sap parlar el català, con certament un 81,6% de la població. 

L’institut Joan Mercader és un Institut públic que es va inaugurar el curs 1993-1994, fruit de 

la fusió de dos centres de secundària: IES Igualada i IFP Escola d’Adoberia. En els seus inicis 

amb els estudis d’Ensenyament Secundària Obligatori (ESO), però alhora s’impartien 

algunes especialitats d’FP, que més tard es va desplaçar cap a un altre centre de la ciutat. En 

quant al Batxillerat, s’han estat oferint històricament totes les modalitats, inclosa la d’Arts 

amb la seva via d’Arts plàstiques, disseny i imatge. Aquesta modalitat ha quedat completada 

amb la via d’Arts escèniques, música i dansa des del curs 2012-2013. 

L’institut està situat a l’interior del municipi, a diferència dels altres centres públics de 

secundària, que es troben a la perifèria. Concretament és en el barri del Poble sec, per tant 

per sobre d’una de les vies principals de la ciutat, Passeig Mn. Jacint Verdaguer. Es pot 

considerar que la seva ubicació li dona la característica de ser de fàcil i proper accés de de 

qualsevol punt de la població (mesurat amb temps a peu, un màxim de 15 – 20 minuts). 

Queda limitat per la seva banda Oest, pel Parc del Xipreret, espai que conté instal·lacions 

esportives d’ús prioritari per a l’institut i que, essent de pas per als vianants, contribueix a 

que l’arribada i sortida de l’alumnat del centre quedi ben distribuïda. 
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Les dades, sobre la població escolar d’Igualada i dels municipis que són de l’àrea d’influència 

de la ciutat pel que fa als ensenyaments secundaris (Òdena, Jorba, Carme, Castellolí, 

Maians, Castellfollit del Boix, Copons), es tradueixen en una previsió increment de 

necessitats de places d’ensenyament obligatori des del curs 2015-2016 i durant uns 8-10 

cursos, segons l’Ajuntament i el Servei de planificació dels Serveis Territorials de la 

Catalunya Central. 

L’adscripció de centres a l’ESO pública es defineix com a zona única, per tant tots els centres 

públics d’Igualada i els de l’àrea d’influència estan adscrits als tres instituts de la ciutat. 

 

        1.2.       BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT I LES SEVES NECESSITATS INDIVIDUALS  
                      ALS RESULTATS ACADÈMICS 

 

L’institut Joan Mercader atén alumnes entre els 12 i els 18 anys, aproximadament. Amb 

caràcter general, hi accedeixen alumnes que procedeixen de les escoles de primària del 

municipi i dels municipis de l’àrea d’influència, anteriorment citats i solen produir-se 

nombrosos casos d’alumnes nouvinguts. 

La procedència de l’alumnat és molt heterogènia, tant des del punt de vista geogràfic com 

des del sociocultural.  

Com un reflex de la composició de la població d’Igualada, també entre els alumnes hi ha una 

part d’alumnes nouvinguts procedents de Romania, la Xina, Marroc, a més de molts altres 

llocs. L’institut esdevé, per tant, un lloc adequat per a aprendre a gestionar el respecte i la 

tolerància interculturals. 

Pel que fa al grau de coneixements i el nivell d’estudis de l’alumnat també és molt divers, 

generalment vinculat al nivell sociocultural familiar. A la vista de la gran diversitat existent, i 

que cada alumne presenta una història i unes característiques molt específiques , posem 

molt èmfasi en un traspàs correcte i tan precís com sigui possible de la informació sobre tots 

els alumnes des de primària, per tal de poder-ne fer un seguiment exhaustiu des del primer 

moment. Tot, amb la finalitat d’atendre cada alumne segons el seu punt de partida i segons 

les seves necessitats i capacitats, per tal de treure el millor de cadascun i assolir els objectius 

generals de l’ESO. 

Al llarg d’aquest curs es passarà una enquesta d’usos lingüístics a tots els alumnes dels 

centre (des del projecte d’innovació AVANCEM), per tal d’avaluar la situació de partida amb 

exactitud, establir indicadors de progrés i conèixer amb fidelitat la situació sociolingüística 

de l’institut.  
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En el nostre centre, el català és la llengua vehicular, en la qual es desenvolupen la majoria 

d’activitats (les acadèmiques i formals, les d’educació informal i les de caràcter lúdic i/o 

extraescolar). Ara bé, fora del centre l’ús que se’n faci dependrà de la procedència, l’estrat 

social, i la zona de residència de l’alumnat.  

 

  1.3.         COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

 

La competència lingüística del professorat que forma el claustre, té un recull de dades dels 

de dos cursos. El curs 17-18 es va fer una enquesta promoguda pel projecte GIP i el curs 

actual, 18-19 s’han passat unes enquestes des de la formació AVANCEM. 

Les dades sobre la competència lingüística del professorat del nostre centre mostren el 

resultat del 83 % del claustre (obtingudes el curs 17-18) i són les següents: 
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Per altra banda les dades del curs 18-19 mostren que el 87.7% dels membres del claustre 

actual no coneix cap de les llengües no curriculars de procedència de l’alumnat, tot i que  

coneix alguna llengua estrangera i que la seva competència lingüística és  la següent: 

 

 

 

2.      OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

 

El centre ofereix la llengua anglesa com a primera llengua estrangera i la llengua francesa i 

la llengua alemanya com a matèries optatives. 
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Respecte a la llengua anglesa, com a primera llengua estrangera, és objecte d’ensenyament i 

aprenentatge al centre. Segons estableix el currículum, la matèria es cobreix amb tres hores 

setmanals en els nivells de 1r, 3r, i 4t de l’ESO  i el Batxillerat. A diferència de 2n de l’ESO 

que s’imparteixen 4 hores setmanals. 

 

Per a cada nivell de l’ESO s’ha establert un desdoblament d’una hora per cada grup. 

En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç d’utilitzar normalment el català i 

el castellà, i com a mínim, una llengua estrangera, que en el cas del nostre centre és la 

llengua anglesa. Això implica que l’alumnat ha d’haver assolit els coneixements orals i escrits 

que fixa el currículum d’aquesta etapa i que es corresponen amb els nivells de coneixement 

de llengua del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa 

següent: 

 

● El nivell B1 en la primera llengua estrangera. 

 

Així mateix, i amb la finalitat de garantir el perfeccionament del coneixement i l’ús de les 

llengües per part de l’alumnat, en obtenir el títol de batxillerat cal haver assolit el 

coneixement de les llengües estrangeres en els termes fixats en els corresponents 

currículums d’etapa i d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les 

llengües següents: 

 

● El nivell B2 en la primera llengua estrangera. 

 

La llengua francesa està present com a matèria optativa des de 1ESO fins a 1 BAT.  

La llengua alemanya s’oferta a 1BAT, es realitza segons la demanda de l’alumnat, amb un 

mínim de 10 alumnes inscrits a la matèria. 

L’objectiu és que l’alumnat assoleixi, com a mínim en aquestes segones llengües, que oferta 

el centre, els següents nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües del 

Consell d’Europa: 

● El nivell A2 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO. 

● El nivell B1 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO.  

 

El curs 2017/2018 es va iniciar una nova optativa a 1r de l’ESO, Iniciació al treball de la IC 

Intercomprensió Lingüística entre llengües romàniques. Amb aquesta optativa es pretén 

treballar la intercomprensió entre set llengües romàniques (francès, romanès, italià, 

castellà, català, occità, i portugués) i que aquest nou curs 18/19 ha estat ofertada novament 

i ha tingut molta acceptació, ja que l’alumnat pren consciència que totes aquestes llengües 

tenen alguna cosa en comú i són de la mateixa arrel llatina. 
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3.      OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

 

L’aprenentatge de les llengües es fa des d’un enfocament significatiu i funcional a través de 

la creació de situacions comunicatives que incentiven l’ús de la llengua. Es treballen les 

principals habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, llegir i escriure de manera integrada i el 

centre garantirà que, en acabar l’ESO, tot l’alumnat sigui capaç d’utilitzar les llengües 

catalana i castellana normalment i correctament. Per tant, en acabar l’etapa l’objectiu és 

formar oradors, lectors i escriptors competents. En aquest sentit, el centre recolza aquests 

aspectes amb activitats i projectes complementaris com, per exemple,  els tallers d’oratòria,  

l’impuls a la lectura, concursos literaris. 

Tant l’alumnat de diversitat com el nouvingut treballen l’adquisició i/o domini de les quatre 

habilitats (parlar, escoltar, escriure i llegir) a través de la producció i recepció de missatges 

orals i escrits. 

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, en les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i 

avaluació de la llengua adreçades a aquest alumnat s’hi prioritzen els aspectes més 

comunicatius i funcionals, sense insistir tant en els aspectes de coneixements gramatical i de 

sistematització de continguts. 

El català, a més de llengua de treball habitual, també és objecte d’ensenyament i 

aprenentatge al centre. 

Els objectius generals del sistema educatiu i que el nostre centre pretén aconseguir són els 

següents: 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 

oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al 

final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i al centre les llengües familiars dels alumnes 

d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu 

i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat, 

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a 

l’aula ordinària. 
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4.      CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE 

DE LES LLENGÜES 

 

       4.1.     CRITERIS METODOLÒGICS 

  

Des del punt de vista metodològic, el Projecte Lingüístic de Centre ha de vetllar perquè: 

 

L’equip docent de cada curs i /o classe elabori orientacions i pautes, a través de la valoració 

contínua i adequada de l’alumnat, doni resposta a les possibles problemàtiques que hi pugui 

haver (també a nivell lingüístic) i que garanteixi el traspàs d’informació adequat sobre els 

protocols o valors que cal transmetre i treballar. 

Tot i que es vetlla perquè l’alumnat assoleixi un nivell adient en l’expressió i la comprensió 

de la llengua catalana, de vegades el seu ús cedeix el terreny a altres llengües, especialment 

el castellà, però també a les respectives llengües d’origen dels alumnes procedents d’altres 

països (xinesos, sud-americans, pakistanesos, magrebins...) Partint del criteri incentivat des 

del Departament que “qualsevol professor és professor de llengua” (si més no en termes 

relatius), cal incidir que la necessitat que, des de qualsevol àrea i amb els materials didàctics 

i d’avaluació corresponents, l’expressió oral i escrita es produeixi en català, motiu pel qual 

l’equip docent ha de vetllar per la bona selecció i el bon ús de les metodologies emprades, i 

per la correcta transmissió d’informació. 

En principi, el professorat es dirigirà a l’alumnat nouvingut sempre en llengua catalana per 

tal d’integrar-lo el més aviat possible a la dinàmica del centre. Lingüísticament, com que el 

centre sempre utilitza el català com a llengua vehicular, aquesta és la llengua en que 

s’adreça a tot l’alumnat, inclòs el nouvingut. 

Per altra banda, atesa la necessitat de garantir un aprofitament màxim de les hores de 

contacte de l’alumne amb la llengua estrangera, aquesta ha de ser el vehicle principal de 

comunicació no sols durant el desenvolupament de de les tasques d’aprenentatge sinó en 

qualsevol moment que requereixi una interacció de caire funcional dins l’aula. 

 

El centre ha de vetllar per la possibilitat de disposar de grups reduïts en una part de les 

hores comunes de llengua estrangera (hores de desdoblament, agrupament flexibles…) que 

permeti programar tasques d’aprenentatge en aquesta part de l’horari lectiu que incideixen 

molt especialment en el desenvolupament de les competències d’expressió i interacció oral. 
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En l’aprenentatge actiu d’un idioma és important el contacte directe amb ell, per tant, el 

departament corresponent promourà xerrades, sortides, intercanvis, viatges culturals, 

concursos, jornades, estades lingüístiques, etc., que tinguin com a objectiu el foment i l’ús 

de la llengua estrangera, especialment amb nadius, i el contacte amb la seva cultura. 

 

En la projecció de pel·lícules i vídeos de tot el centre (incloses altres matèries) s’intentarà, 

sempre que sigui possible, veure la versió original amb subtítols, afavorint alhora la 

comprensió oral de la llengua estrangera i la comprensió lectora. 

 

La utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de 

les tecnologies de l’informació i de la comunicació són eines bàsiques per a la realització 

d’activitats de qualsevol matèria curricular i especialment per al desenvolupament de 

competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera. És per això que 

l’aprenentatge actiu d’idiomes ha de fomentar el desenvolupament d’activitats 

telemàtiques utilitzant els recursos que hi ha a les xarxes, creant blogs, xats, MOODLE, i 

altres entorns virtuals en què l’alumnat pugui estar en contacte més directe amb l’idioma. 

L’objectiu també és utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per 

buscar informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu 

electrònic i establir relacions personals orals i escrites en un entorn plurilingüe. 

 

            4.1.1.       OBJECTIUS LINGÜÍSTICS 

 

L’objectiu és, d’una banda, reforçar i consolidar l’aprenentatge de les llengües catalana i 

castellana, i d’una altra, garantir la continuïtat pedagògica de l’aprenentatge de la primera 

llengua estrangera (anglès), i, finalment, introduir una segona llengua estrangera posant 

l’atenció en la transferència de competències, especialment a les adquirides en la primera 

llengua estrangera (estratègies d’aprenentatge, activitats de reflexió, etc.). 

 

 

            4.1.1.1.     LLENGUA ORAL 

 

Es prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Pel centre el paper de la 

llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. 

En acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat ha de tenir un bon coneixement de la llengua 

catalana. 

Amb aquesta voluntat de l’impuls per la llengua oral, el centre amb la col·laboració de 

l’AMPA promou tallers d’oratòria, impartits per una especialista, a tots els nivells (ESO i 

Batxillerat). 
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             4.1.1.2.     LLENGUA ESCRITA 

 

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

obligatori la formació de lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu 

s’aplicaran les orientacions que dona el currículum establert pel Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya i es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en 

compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diferents 

nivells. 

 

           4.1.2.        ACCIONS PER A L’AVALUACIÓ CONTINUADA 

 

L’avaluació forma part del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació permet 

mesurar el grau d’assoliment dels objectius plantejats i alhora serveix per responsabilitzar 

l’alumnat del seu propi aprenentatge. Des dels departaments lingüístics s’estableixen 

indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar 

l’aplicació dels criteris d’avaluació al llarg dels cursos. Els resultats de l’avaluació són un 

element important a l’hora de decidir l’organització del currículum i l’atenció personalitzada 

a l’alumnat. Cal que el conjunt d’actuacions compti amb indicadors i mecanismes de 

seguiment, i que es valorin també les proves i els indicadors d’avaluació externa, per tal 

d’aplicar de manera coordinada els criteris i mesures de millora que es creguin convenient, a 

nivell de centre. 

L’objectiu és que l’estudiant prengui consciència que la llengua és un instrument 

comunicatiu en tots els àmbits i que no associï l’ús correcte només a l’àrea de llengua. Són 

avaluables ítems molt generals que en cap cas es redueixen a la correcció gramatical; es 

tracta de l’adequació al grau de formalitat, a la construcció correcta de les frases, la 

fragmentació dels paràgrafs, la coherència i cohesió en l’expressió de les idees… 

Sota la consigna que la llengua és un instrument de relació i comunicació i, a més és 

imprescindible per accedir a qualsevol àrea del coneixement, tota la comunitat educativa i , 

en general, el professorat, ens fem responsables del seu ensenyament-aprenentatge. 

En el cas dels alumnes de l’aula d’acollida s’hi contemplen els següents aspectes: 
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- El professorat de l’Aula d’Acollida serà el responsable de les matèries que 

comparteixin majoritàriament l’horari de l’Aula d’Acollida. 

- En determinades matèries, aquesta avaluació s’haurà de fer conjuntament entre el 

professorat de l’Aula d’Acollida i el professorat de l’aula ordinària. 

 

 

        4.1.3.       PLANTEJAMENTS SOBRE L’ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE 

 

La planificació de les àrees de llengua ha de presentar activitats de reflexió semàntica i 

funcional així l’alumne pot projectar la seva competència lingüística i comunicativa en la 

pròpia producció de textos. A més, li permet accedir als diferents registres de la llengua. 

 

    4.1.4      MECANISMES PER GARANTIR LA COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES DE LLENGUA 

 

Per garantir la coordinació entre les àrees de llengua el centre va plantejar la possibilitat 

d’adherir-se al Programa AVANCEM. 

Es van realitzar dues sessions informatives conjuntes amb els tres Departaments implicats 

directament:  Llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres. 

La coordinació s’estableix en dos grups: el  GI, grup impulsor i el GT, grup de treball. 

El GI està format per un docent de llengua catalana, un de llengua castellana, un de llengua 

anglesa, un de llengua francesa, la coordinadora LIC i la directora del centre.   

 

El GT està format pels membres del GI (excepte la directora) i docents de les àrees de 

llengües implicades. Actualment dins del GT s’han creat quatre grups de treball, un per cada 

nivell. Aquests grups estan formats per docents de cadascuna de les llengües impartides al 

centre. L’acció actual és treballar de manera conjunta l’expressió escrita i aplicar-la la 

proposta didàctica coordinada  a l’aula. 

 

 

    4.1.4.1.   FORMACIÓ AVANCEM (TRES CURSOS) INICI CURS 18-19 

 

És necessària la coordinació en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües, que cada 

llengua tingui present les altres que es treballen a l’aula (i les pròpies familiars de l’alumnat), 

perquè només així millorarà la competència global, que no és la simple suma de sabers: 
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millorant l’ús del català es desenvoluparà la competència de les altres llengües; i si s’avança 

en la del castellà i la de les altres llengües, s’esdevindrà més competent en l’ús del català. 

En aquest àmbit és molt important la consideració que del fet lingüístic es fa present a 

l’institut: el foment de les actituds i valoracions positives de totes les llengües i de les 

persones que les parlen, així com el desenvolupament dels procediments lingüístics que 

relacionen les diferents llengües i cultures han de ser un dels eixos de la programació de 

totes les llengües. 

 

      4.1.5.        ESTRATÈGIES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

 

Un dels pilars de la immersió lingüística és el tractament de la llengua d'origen dels alumnes. 

En l’aprenentatge de la llengua catalana és molt important el reconeixement i la valoració 

de la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents i tutors disposen d’informació sobre 

les diverses llengües familiars presents a l’aula i treballen per la interdependència lingüística 

i l’assoliment de les competències comunes. Cal incentivar que millori l’aprenentatge de tot 

l’alumnat realitzant activitats en què la diversitat lingüística sigui tinguda en compte. És 

funció de tot l’equip docent que s’articulin els ensenyaments d’àmbit plurilingüe i 

intercultural en les diferents llengües d’aprenentatge, en les matèries curricular i en el 

conjunt d’activitats escolars. 

També en el marc de la Comissió d’Atenció a la Diversitat es prendran les decisions més 

adequades en relació al Pla Individual (PI) de treball de cada alumne/a nouvingut, tot 

facilitant-li aquells recursos més adequats per satisfer les necessitats educatives especials 

que pugui presentar, fent especial relleu a la prioritat de potenciar la immersió lingüística. 

 

        4.1.6.     ESCENARIS I ESPAIS D’APRENENTATGE   

 

El punt de partida de la llengua ha de ser des de textos o temes de la pròpia realitat o 

experiència de l’alumnat, poden triar-se individualment o col·lectivament. Per exemple,  es 

pot partir d’incidents recents, notícies, interessos de l’alumnat, activitats que s’estan fent al 

centre… Aquest fet potencia contextos autèntics en l’ús de les llengües. 

A partir del punt de partida es poden desencadenar nous escenaris, i es poden plantejar 

guions gràfics amb suggerències d’aspectes o conceptes a investigar, això permet als 

estudiants anar obtenint un feedback significatiu. 
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Sempre es tindrà en compte una selecció de materials en formats variats: llibres, revistes, 

material digital, audicions … 

Per tal de potenciar la producció oral i escrita també es tindran en compte la creació 

d’espais per aquest tipus de producció a l’aula. 

 

 

 

       4.1.7.        METODOLOGIES I AGRUPAMENTS DELS ALUMNES 

 

Al llarg de l’etapa s’ha de garantir que els alumnes hagin experimentat diferents 

metodologies i agrupaments diversos per tal de fomentar la seva interacció. 

Respecte als agrupaments destacarien:  el gran-grup o grup classe, el petit grup (de 3 a 6 

membres), les parelles i el treball individual. 

Per la creació de grups dins d’un grup-classe es poden seguir diferents estratègies: grups 

heterogenis (amb alumnes amb diferents habilitats i capacitats), grups amb interessos 

comuns en un tema o aspecte, parelles (un alumne mostra les seves habilitats a l’altre…) 

També es tenen en compte els diferents tipus de distribució a l’aula: files horitzontals, en 

cercle, forma d’u, parelles, grups de quatre, en forma de passadís amb fileres enfrontades… 

per afavorir interaccions diverses a l’aula segons els aspectes que es vulguin potenciar 

(debat, entrevista, una recerca d’informació…) 

 

      4.2. CRITERIS ORGANITZATIUS 

 

Des d’un punt de vista organitzatiu, podem parlar que al centre existeix una doble 

coordinació: la pròpia del professorat de llengües amb l’objectiu d’afavorir la reflexió i 

consensuar els objectius d’aprenentatge,  i la coordinació amb altres agents educatius 

externs (institucions, xarxes, plans d’entorn…) 

Si ens centrem en la coordinació del professorat de llengües parlaríem de dos tipus: d’una 

banda s’estableix la coordinació vertical (que garanteix la coherència i continuïtat dels 

continguts i de les metodologies al llarg dels cursos) i per altra,  la coordinació horitzontal: 
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- Coordinació vertical:  Al centre destaquem dos tipus de coordinació d’aquest tipus: la 

coordinació entre els docents d’un mateix curs (equips docents) i la coordinació 

entre Primària i Secundària. 

La coordinació dels equips docents s’organitza dins del calendari escolar en diferents 

moments:  a l’inici de curs, un cop al trimestre, a les sessions d’avaluació i al final de 

curs. 

Respecte a la coordinació entre Primària i Secundària també hi ha un calendari 

establert: inici de curs, durant el curs i a final de curs. En aquesta coordinació  

participen la Coordinadora pedagògica del centre, la coordinadora de nivell i els 

referents de les Escoles de Primària. En aquestes trobades es treballen diferents 

aspectes, però concretament, en referència a les llengües (catalana, castellana i 

anglesa) s’estableixen criteris comuns: com les lectures de l’estiu, els deures d’estiu 

entre Primària i Secundària, aspectes sobre la metodologia de l’expressió escrita, 

presentació de treballs. 

- Coordinació horitzontal: aquesta facilita el tractament integrat de les llengües que 

permet desenvolupar programacions didàctiques coherents, que reforcin els 

aspectes comuns entre les llengües, n’eviten les duplicitats i contribueixen al 

desenvolupament de la competència plurilingüe dels alumnes. Al centre destaquem: 

la coordinació dels Departaments i la formació AVANCEM per anar cap a la 

coordinació integrada de les llengües.  

La coordinació entre els membres que imparteixen una mateixa llengua es té en 

compte dins de l’horari de curs i està establerta en una hora setmanal per tal de 

garantir la coherència i continuïtat dels continguts. 

Respecte al mecanisme de coordinació del professorat de llengües la formació 

AVANCEM durant tres cursos és una eina per començar a treballar l’àmbit lingüístic 

des d’un enfocament integrat, per tal d’evitar duplicitats i afavorir la competència 

plurilingüe entre l’alumnat. El curs 18-19 s’inicia aquesta coordinació en el 

tractament integrat de les llengües. 

En relació amb la coordinació amb diferents agents educatius l’objectiu d’aquesta és 

garantir la continuïtat i coherència educativa en relació amb l’ús de la llengua catalana i les 

llengües estrangeres prioritzades pel centre. Aquestes coordinacions es concreten en: 

→ Col·laboració amb institucions, xarxes i entitats nacionals i internacionals:  

- El centre cedeix l’espai per les proves de català oficial CPNL  

- Alumnat de 4ESO dins del Servei comunitari col·laboració amb Càritas: els alumnes 

participen oferint classes de reforç en llengua catalana. 
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- 1BAT participació com a voluntariat en l’activitat “Apadrina un avi” amb la 

Residència Pare Vilaseca (llengua catalana i castellana segons la llengua de l’avi/àvia 

apadrinat). 

- 2ESO promoció de la ciència (en llengua catalana) i la presa de contacte entre 

alumnes de Secundària i sisé de Primària. 

- 1BAT l’alumnat d’Arts Escèniques participa orientant als alumnes de l’Escola Gabriel 

Castellà en l’elaboració d’una crítica teatral en llengua catalana. 

- Col·laboració en el Certamen en Lectura en veu alta que es duu a terme a Igualada 

(CRP),  1BAT Arts Escèniques: presentació, animació de l’acte. 

→ Actuacions derivades de l’existència de plans educatius d’entorn: 

- El centre és un dels membres del pla d’entorn de zona que afavoreix la inclusió de 

l’alumnat i promou la llengua catalana. 

→ Accions d’associació amb altres centres, mobilitat dels alumnes i del professorat i la 

gestió dels espais d’educació formal o no formal del centre 

- Acollida de professorat estranger. 

- Acollida d’alumnat estranger durant un curs escolar (intercanvis BAT) 

- Promoció de l’intercanvi de professorat del nostre centre. 

- Auxiliar de conversa (sol·licitud en llengua anglesa i francesa) 

- Intercanvis amb l’institut de Montluçon, França. 

- Intercanvi amb l’institut de Bald Oldesloe, Alemanya. 

- Des del Departament de llengües estrangeres es promouen les beques sobre 

intercanvis. 

- Funció de teatre escolar organitzada com a Extraescolar AMPA (en llengua catalana) i 

representada al Teatre Ateneu amb dues funcions: una per tot l’alumnat del centre i 

una altra oberta (família, amics, població en general) 

 

5.      RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

 

5.1.      RECURSOS COMPLEMENTARIS 

 

El centre oferta optatives, organitza activitats curriculars, complementàries i extraescolars i 

desenvolupa projectes per potenciar l’ús de la llengua catalana, castellana i estrangeres, en 

fa un seguiment i n’avalua el progrés. 

L’organització de centre també té en compte una persona responsable per cada projecte 

que està vinculat a algun membre de l’equip directiu. Els projectes de caire lingüístic són: 
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Lectura i Biblioteca, coordinació LIC, Revista, Nits de Teatre,  Internacionals (intercanvis), 

Grup Impulsor Plurilingüe (GIP), Promoció del centre. 

Com a recursos complementaris el següent llistat en fa un recull:  

 

- Aula d’acollida: català per alumnat nouvingut  

- Auxiliars de conversa: el darrer el curs 17-18 

- Optatives de llengües:  

1ESO: Lengüeando, Mitjans de comunicació, Francès (tastet) 

2ESO: juegos de lengua, francès (tot el curs, 2 quadrimestres)  

3ESO: Revista, francès (tot el curs, 2 quadrimestres)  

4ESO: Francès (3 hores setmanals tot el curs). Possibilitat de presentar-se per 

adquirir titulació oficial (DELF scolarie) 

1BAT: alemany i francès (4 hores setmanals tot el curs) 

- Impuls de la lectura en diferents llengües:  

→ Mitja hora de lectura diària(1-2-3 ESO) els alumnes poden triar la llengua en la 

que llegeixen  

→ 4ESO manté una hora de lectura curricular 

→ Creació del Club de Bons Lectors curs 18-19 (Projecte de Lectura): reunió, difusió, 

BookTube,... 

- Participació en el Certamen de Lectura en veu alta en vàries categories (llengua 

catalana) 

- Projecte Nits de Teatre (BAT): promou el teatre en llengua catalana i castellana en 

horari extraescolar (adreçat a l’alumnat de Batxillerat) 

- Concursos literaris al centre (Sant Jordi) i externs (RACC, Coca-cola…) 

- Tallers d’oratòria (en llengua catalana)  

- Sortides complementàries: teatre en llengua catalana, castellana, anglesa i francesa. 

- Visites guiades per Barcelona en francès i llengua castellana (rutes literàries) 

  

 

 

5.2.      LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

Considerant el context social plurilingüe en què vivim, l’Ins Joan Mercader ha pres part en 

diversos projectes en els quals l’ús d’una llengua estrangera és imprescindible:  

 

- Projectes Comenius ( ja finalitzats) 

- e - Twinning: intercanvis puntuals amb altres països en classes de llengua anglesa. 

- Projectes d’immersió lingüística (intercanvis):  un en anglès i alemany en què els 

alumnes han viatjat a l’escola Schule am Masurenweg a la ciutat de Bad Oldesloe 
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situada a Alemanya. I l’altre projecte en francès en què els alumnes han realitzat una 

estada de set dies al Lycée Madame Staël situat a la ciutat de Montluçon a França.  

- Acollida de dues setmanes de dos professors del Gotthold-Ephraim-Lessing- 

Gymnasium, Kamenz (Alemanya) en una Job Shadowing. 

- Participació en concursos. The Phonix, English day, entre d’altres. 

- Promoció i informació sobre beques, estades a l’estranger, estudis relacionats amb 

les llengües estrangeres, ajuts i activitats a l’estranger (Dep. de Llengües estrangeres) 

- GIP Inicialment es va crear el grup GEP i actualment el centre té un Grup Impulsor 

format per docents de diferents Departaments (no lingüístics): humanitats, ciència i 

tecnologia. 

El GIP fomenta l’ús de la llengua anglesa i  té com a objectius generals: 

→ Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat. 

→ Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat. 

→ Facilitar l’adquisició d’habilitats lingüístiques i interculturals (llengües 

d’escolarització, llengües estrangeres, llengües de l’alumnat) 

→ Adquisició i coneixements i comprensió profunda de temes globals i 

interculturals; habilitat d’aprendre d’altres persones i de conviure-hi; les 

actituds i valors necessaris per interactuar de manera respectuosa amb els 

altres. 

            

 

6.      LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 

La llengua d’ús comunicatiu habitual en el centre és el català: en les activitats 

d’aprenentatge, claustres, documents de centre, actes, tuits, cartes, Infoself, web, correus 

electrònics, rètols i revista, jornada de portes obertes, xerrades a alumnes per informar 

sobre la ESO i el Batxillerat, Consell escolar, activitats extraescolars ofertades per l’AMPA 

(teatre i activitats esportives). 

A la pàgina web, a les xarxes socials (twiter) i a la revista també predomina el català, tot i 

que s’intenta que hi hagi presència de les altres llengües oficials que s’imparteixen al centre 

(català, castellà, anglès, francés, llatí…) 

Mediació lingüística: contacte amb traductors per la facilitació de  l’acollida i les entrevistes 

amb les famílies nouvingudes en llengües que cap membre del claustre coneixi. 

El castellà i les llengües estrangeres són també objecte d’ensenyament i aprenentatge en el 

centre.   
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7.     LA FORMACIÓ I L’ ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

 

L’equip directiu del centre d’acord amb la línea de treball en defensa del pluralisme cultural 

i sensibilitat per atendre tota la diversitat d’alumnat, entre ells els alumnes nouvinguts, 

intentarà promoure processos de formació del professorat vinculats a: 

- Un desenvolupament curricular amb un enfocament intercultural i multilingüístic. 

- Propostes metodològiques per a atendre la diversitat, especialment els alumnes 

nouvinguts. 

- Estratègies per a la docència d’ àrees no lingüístiques en una llengua estrangera. 

 

En el pla de formació de professorat s’intentarà que algun curs escolar es pugui oferir alguna 

opció formativa en algun dels aspectes detallats i que hi hagi almenys una representació del 

professorat del centre, els quals després s’ocuparan de fer-ho extensiu a la resta de 

companys/es. 

L’assessor/a i el coordinador/a LIC també té un paper a nivell intern de centre: orientar i 

assessorar als professors que precisin alguna ajuda per treballar diferents aspectes de 

llengua, interculturalitat i cohesió social. 

 

La formació i acreditació lingüística dels docents persegueix garantir:  

1.  Una competència elevada en la llengua o les llengües que ensenyen. 

2. La competència plurilingüe, com a element necessari per a col·laborar en la 

construcció d’una competència plurilingüe per part dels alumnes.  

3. El coneixement i la pràctica en enfocaments metodològics i didàctics plurilingües: 

TILC i AICLE.  

4. La capacitat per a col·laborar en la planificació, aplicació i avaluació d’un projecte 

lingüístic en el centre.s 

 

Actualment, el curs 18-19 el professorat de llengües està implicat en aquestes formacions 

relacionades amb l’àmbit lingüístic: 

- Formació AVANCEM impulsada pel Departament d’Educació  (inici curs 18-19). 

 

- Formació en Intercomprensió Lingüística (dues professores): Jornada internacional 

sobre la IC (Intercomprensió Lingüística) organitzada per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, curs Romanofonia e cinema 3: L’école au cinema, organitzat per l’ICE de la 

Universitat de Barcelona. (Ús de la plataforma internacional MIRIADI) 

 

- Formació professorat d’Aula d’acollida:  Didàctica del català com a segona llengua 

per alumnant nouvingut (en curs 18-19). 


