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1. Introducció  

 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Iinstitut Martí Dot és un document que forma part del 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) i recull, de forma organitzada, els acords i propostes 

educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. 

Aquest PLC és un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats 

educatives del centre. En paral·lel, pretén garantir:  

- el dret de l’alumnat de poder fer servir el català i el castellà per a finalitats múltiples, 

de manera oral i escrita, fent ús dels diferents mitjans de comunicació amb els 

llenguatges que vehiculen, especialment l’audiovisual 

- el dret dels alumnes de conèixer una o més llengües estrangeres per poder-se 

comunicar en un món cada vegada més global i competitiu.  

En aquesta línia, el PLC té el propòsit de ser una eina per al  desenvolupament de la 

competència plurilingüe, per aconseguir el ple domini de les llengües oficials catalana i 

castellana i per garantir el coneixement d’una primera llengua estrangera i d’una segona 

llengua estrangera optativa en finalitzar l’ensenyament obligatori. 

Paralel·lament a aquest primer propòsit, el PLC també té com a objectiu la millora dels resultats 

de llengües (català, castellà i anglès) a les proves externes (proves competencials de 4t d’ESO i 

PAU) i a les proves de certificacions externes de llengües estrangeres (certificació anglès EOI, 

DELF).  

El PLC promou entre l’alumnat el respecte envers totes les llengües, la valoració positiva de la 

diversitat lingüística, la desaparició de prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge 

d’altres llengües. 

En el PLC queden definits:  

- els principis i les línies d’actuació que es reflecteixen en el Projecte Curricular del Centre, 
les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la Programació General Anual 

- els àmbits d’influència: el centre, la comunitat educatia, l’entorn social, etc. 

- el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

- el procés d’ensenyament i aprenentatge de les dues llengües oficials 

- l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès,  francès i àrab) 

- els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut 

 

2. Marc normatiu  

El marc normatiu que serveix de base a l’elaboració d’aquest PLC és el següent:  
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- Estatut d’autonomia de Catalunya 2006 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent 

- Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre 

- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu 

- Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria 

- ORDRE ENS/108/2018 , de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els 
documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria 

- Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat 

- El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i ús de les llengües 
en un context educatiu multilingüe i multicultural, octubre 2018 

 
 

3. Context sociolingüístic  

3.1. L’entorn 
 
L’INS Martí Dot està ubicat al municipi de Sant Feliu de Llobregat, població que pertany al Baix 
Llobregat. La ciutat es troba dins la zona d’influència econòmica directa de Barcelona i, per 
tant, ha tingut un creixement econòmic condicionat a les transformacions que ha viscut 
Catalunya i, més en concret la gran metròpoli de Barcelona, durant la dècada dels seixanta i 
setanta.  
 
Sant Feliu fou tradicionalment una població agrícola, però el creixement que ha experimentat 
aquestes últimes dècades s’ha basat en la indústria i sobretot en el comerç i serveis. L’expansió 
urbana i industrial ha fet desaparèixer pràcticament els camps de conreu. El municipi ofereix 
unes condicions favorables a la nova dinàmica industrial. Les bones comunicacions (gràcies a 
l’estació de RENFE, el tramvia i una bona xarxa d’autobusos) permeten la mobilitat de la mà 
d’obra necessària per als centres de producció i per a la comercialització dels productes, fet 
que ha comportat un important creixement de la població. 
 
Fins fa pocs anys, gairebé totes les famílies de l’alumnat de l’institut eren nascudes a Catalunya 
o havien vingut de molt joves provinents d’altres parts d’Espanya. En els darrers anys, però, el 
municipi, i conseqüentment l’institut, ha vist incrementat el nombre d’habitants d’altres 



 

 

 

4 

cultures, majoritàriament magrebins, llatinoamericans i xinesos. Actualment Sant Feliu compta 
amb una població oficial l’any 2018 de 44.474 habitants1.   
 
Sant Feliu de Llobregat forma part de la Xarxa de Ciutats acollidores de refugiats, un un espai 
de coordinació i treball format per entitats i organismes que treballen directament amb 
població nouvinguda al municipi. Aquesta xarxa neix fruit de la necessitat de complir la Llei 
10/2010, del 7 de maig d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, 
i té com a objectiu facilitar l'acollida i benvinguda a la nova ciutadania que arriba a Sant Feliu. 
 
En aquest sentit, Sant Feliu disposa del Centre Mirabolà, on 20 menors no acompanyats 
nouvinguts al país i en tutelatge del govern, són acollits.  
 
3.2. El centre 
 
L’Institut Martí Dot és un dels dos instituts públics de secundària de què disposa el municipi de 
Sant Feliu de Llobregat, doncs la major part de l’oferta de secundària es concentra en centres 
concertats. 
 
L’Institut Martí Dot és un centre de gran que compta amb més de 890 alumnes i una àmplia 
oferta educativa:  en 4 línies d’ESO  (5 línies a segon d’ESO), dues línies de Batxillerat 
(humanístic-social i científic-tecnològic) i 4 Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cuina i gastronomia, 
Forneria, Pastisseria i Confiteria; Serveis de Restauració i Elaboració de Productes Alimentaris), 
i un Cicle Formatiu de Grau Superior (Direcció de Cuina).  
 
3.3. L’alumnat 
  
L’alumnat que rep l’INS Martí Dot a l’ESO prové principalment de les escoles públiques de 
primària del municipi, sobretot de les escoles Falguera, Salvador Espriu, Pau Vila i Arquitecte 
Gaudí que cada any fan un traspàs de tota la informació de l’alumnat de 6è que promociona a 
1r d’ESO. 

Pel que respecta als Cicles Formatius, l’àrea d’influència és molt més gran ja que els estudis de 
grau mitjà de tècnic de cuina i de servei de restauració només s’imparteixen a dos instituts 
públics del Baix Llobregat, i el grau superior en direcció de cuina només s’imparteix al nostre 
institut a la comarca, fet que implica que molts alumnes dels cicles provinguin d’altres 
municipis i aquests estudis tinguin una forta demanda.  

L’alumnat d’ESO i batxillerat que assisteix al nostre centre pertany, majoritàriament, a una 
classe social mitjana-mitjana baixa, de famílies de treballadors de la indústria i del sector de 
serveis. El fet que hi hagi una gran oferta de centres educatius de secundària concertats 
afavoreix que les classes socials més altes es decantin per l’oferta de centres concertats. 

La quantitat d’estudiants d’origen estranger es troba al voltant del 10% de tot l’alumnat del 
centre, però amb la nova realitat de Sant Feliu com a municipi acollidor de refugiats i el centre 
d’acollida Mirabolà, el nombre d’alumnes nouvinguts ha augmentat, motiu pel qual aquest curs 
2018-19 s’ha consolidat una Aula d’acollida amb una plaça docent que atén principalment els 
menors no acompanyats que van arribant al llarg del curs  al municipi.  
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Pràcticament tot l’alumnat –llevat del nouvingut- coneix el català perquè és la llengua vehicular 
a les escoles de primària i han tingut l’oportunitat de familiaritzar-s’hi als organismes oficials 
(ambulatori, biblioteca, ajuntament, pavelló d’esports, centre cívic...) i a la televisió. No obstant 
això, els alumnes, majoritàriament, són castellanoparlants, la qual cosa implica que s’hagi de 
dedicar una atenció especial a l’alumnat pel que fa a l'assoliment i aprenentatge dels continguts 
lingüístics en català. 

L’alumnat de l’INS Martí Dot, doncs, en la majoria de casos no utilitza el català com a llengua 
habitual de comunicació. Tenint en compte aquesta realitat lingüística, cal que l’ús de la llengua 
catalana a l’institut sigui constant per part de tots els que conviuen dia a dia en el centre.  

 
3.4. El professorat 
 
La plantilla docent del centre se sol moure al voltant dels 80 docents dels quals un 28% són 
interins. La mobilitat i rotació de professorat a causa de diferents factors (jubilacions, 
oposicions, concursos de trasllats, etc.) complica el compromís amb l’organització i els 
objectius del centre i implica un procés d’adaptació constant per part del professorat. El canvi 
de direcció durant el curs 2016-2017 també ha comportat un nou sistema de gestió al que han 
hagut d’acostumar-se tant el professorat nou com l’antic. Els canvis suposen sempre una 
sobrecàrrega de novetats i la necessitat d’adaptar-s’hi de manera progressiva. 

Pel que fa a les places pròpiament lingüístiques, durant el curs 2018-19 l’institut compta amb:  

- 1 lloc docnet d’Aula d’Acollida (atenció ’alumnat nouvingut i refugiat)  
- 1 lloc de treball específic amb perfil professional MU-IAN 
- 1 lloc de treball específic amb perfil professional GE-IAN 
- 1 lloc de treball específic amb perfil professional DI-IAN 
- 1 lloc de treball específic amb doble especialitat ANG-FR 

 
 
 

4. Objectius en relació amb l’aprenentatge i ús de les llengües 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials 
catalana i castellana: B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat 

2. Garantir un grau de competència suficient en la primera llengua estrangera: B1 al final 
de l’ESO i B2 al final del batxillerat 

3. Garantir un grau de competència A2 en la segona i tercera llengües estrangeres al final 
de l’ESO  

4. Garantir un grau de competència en la terminologia específica en anglès al final dels CF 

5. Reconèixer i fer present a l’aula i al centre les llengües familiars dels alumnes d’origen 
estranger i facilitar-ne l’aprenentatge 

6. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingües i multicultural 

7. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i 
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat 
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8. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a 
l’aula ordinària 

 

5. El tractament de les llengües al centre 

La llengua és el vehicle de comunicació i l’instrument bàsic d’accés als sabers. Les llengües estan 
lligades a les diferents cultures i les seves literatures. La llengua és, clarament, el vehicle de 
socialització i s’aprèn en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa amb altres 
parlants. 

5.1. La competència oral 

El paper de la llengua oral és fonamental en tots els seus registres: cal parlar, escoltar, exposar 
i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió oral és bàsic  per ser ciutadans preparats 
i per saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies opinions. L’adquisició d’una 
llengua oral precisa de situacions d’un bon ús de la llengua i, en conseqüència, i sempre que 
sigui possible, el professorat intenta crear contextos d’ús de la llengua oral en grups petits.  

A l’Institut Martí Dot, per tal de fomentar el llenguatge oral en petits grups, a tots els nivells 
de l’ESO i batxillerat hi ha desdoblaments d’una hora setmanal en les matèries de llengua i 
literatura catalana, llengua i literatura castellana i primera llengua estrangera.  

L’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües a nivell de centre inclou activitats 
on es treballa habitualment la llengua oral i les diverses modalitats de textos orals. També es 
prenen en consideració, no només la variant estàndard de les diferents llengües sinó també 
les altres variants.  

5.2. La competència escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de  
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 
objectiu en l’aprenentatge de la llengua escrita se segueix l'enfocament metodològic que 
proposa el currículum, tot aprofitant les estructures comunes de les diferents llengües 
estudiades. 

5.3. La competència lectora 

El centre potencia i impulsa estratègies de lectura que augmentin la competència 
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes amb l’objectiu 
final de la millorar del seu èxit escolar.  

Des de totes les matèries s’impulsa la lectura i comprensió com a factor necessari per al 
desenvolupament de les competències bàsiques i l’adquisició dels objectius educatius de 
l’etapa de secundària.  

A més, el Pla lector de centre i la Biblioteca escolar de l’Institut contribueixen de manera 
específica i decidida a l’assoliment de la competència lectora. 

5.4. La competència plurilingüe 
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En la societat actual és imprescindible tenir competència suficient, tant oralment com per 
escrit, en més d’una llengua. La competència plurilingüe, doncs, és una eina fonamental per 
al desenvolupament dels alumnes tant en l’àmbit acadèmic com en el món laboral. 

El professorat vetlla perquè l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la diversitat 
lingüística i cultural i fa ús d’aquesta mateixa diversitat per elaborar les activitats curriculars. 

Des de la llengua catalana, com a llengua vehicular, s’incentiva el coneixement d’altres 
llengües i realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en la resta d’àrees 
curriculars. 

En aquest sentit, es té cura de la diversitat lingüística present a l’aula i entorn, com a font de 
riquesa lingüística i cultural i es motiva l’alumnat nouvingut perquè conservi i desenvolupi les 
seves llengües d’origen en una clara actitud de respecte, afavorint la seva autoestima i 
enriquint el currículum i les activitats del centre. 

 
5.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Donat que un dels requisits de l’èxit acadèmic és que l’alumnat arribi a dominar totes les 
competències del currículum, el plantejament integrat de les quatre habilitats (lectura, 
escriptura, expressió oral i comprensió oral) compartit per tot el professorat, comença per 
relacionar de forma recíproca la llengua oral i l'escrita com a suport per analitzar, reflexionar 
i millorar l’altra habilitat. 

Per garantir la continuïtat i coherència entre cicles i nivells, els equips docents de nivell i els 
departaments didàctics es reuneixen de manera planificada, sistemàtica i coordinada, a fi 
d’establir línies d’intervenció docent coherents entre tot el professorat. Així, és en el si de 
l’equip docent que es consensuen els principis metodològics i  s’acorden els usos lingüístics 
que s’han d’emprar.  

 

5.6. La cohesió social 

L’educació intercultural i plurilingüe és una resposta pedagògica del centre a l’exigència de 

preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té 

com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones en un 

marc de valors compartits per a la convivència.  

L’Institut Martí Dot potencia clarament l’actitud de respecte envers les persones que parlen 

altres llengües, tot considerant que totes les llengües sumen i especialment, les llengües de 

procedència dels alumnes nouvinguts i d’altres nacionalitats, les quals ens aporten maneres 

diferents de veure el món i, per tant, ens enriqueixen a tots. 

Considerem que aquesta actitud de respecte cap a la diversitat lingüística i cultural és un factor 

bàsic per a la cohesió social del centre i al mateix temps facilita que els alumnes assoleixin 

competències lingüístiques i plurilingüístiques. 

En el tractament de les llengües, l’atenció a la diversitat se centra fonamentalment en el reforç 

del desenvolupament de l'expressió oral i  escrita i la comprensió lectora. 
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A nivell organitzatiu, el centre planifica l’atenció a la diversitat de manera global mitjançant la 

implementació de diferents recursos i estratègies:   

- suport dins de l’aula per part de l’equip d’orientadors i l’educadora 

- desdoblaments d’una hora setmanal en les matèries de català, castellà i anglès a l’ESO 
i a batxillerat per tal de poder treballar amb grups reduïts l’oralitat i l’expressió escrita  

- Atenció Individualitzada (AI) per part del departament d’orientació.  

- Plans individualitzats (PI) per atendre les necessitats de l’alumnat 

- atenció per part del SIEI  

- Grups de Programa Intensiu de Millora (PIM) a primer i segon d’ESO 

- Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per coordinar les accions d’atenció a la 
diversitat a nivell de centre 

- Comissió Social de Centre (CSC) per coordinar les accions d’atenció a la diversitat a 
nivell de municipi 

 

6. Les dues llengües oficials 

A Catalunya conviuen dues llengües oficials: la llengua catalana i la llengua castellana. A 

l’Institut Martí Dot es promou la cooficialitat i la convivència d’aquestes dues llengües, 

juntament amb les llengües estrangeres que s’imparteixen al centre.  

Tal i com recull la normativa vigent, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també 

de l’ensenyament i per això és  la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i 

aprenentatge del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques, 

administratives, extraescolars i de comunicació interna i externa del centre. La llengua 

catalana, per tant, és l’eix vertebrador i l’eina de cohesió i integració de totes les persones del 

centre i del centre amb l’entorn. 

La llengua materna del 80% de l’alumnat del centre és el castellà i es comunica habitualment 

dins del centre en aquesta llengua. Així, donada la realitat d’ús majoritari del castellà entre 

l’alumnat, per tal de garantir als alumnes el dret d’obtenir un nivell de suficiència en català i 

castellà, el centre ha de realitzar un esforç addicional perquè assoleixin un domini B2 no només 

del castellà sinó també del català al final de l’ESO i un domini de competència C1 en ambdues 

llengües en acabar el batxillerat. 

El castellà és la llengua d’ús habitual, com a font d’informació i com a vehicle d’expressió, per 

part de la major part dels alumnes del centre; és la llengua que trien la majoria d’alumnes de 

4t d’ESO, batxillerat i CF Direcció de Cuina per a la presentació de treballs i projectes de recerca.  

Tant el català com el castellà i les seves respectives literatures són també matèries 

d’aprenentatge que s’imparteixen d’acord amb el que s’estableix a l’ordenament curricular 

vigent. Aquest professorat treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat i la resta de 

professorat hi col·labora des de les diferents àrees. 
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D’acord amb la composició sociolingüística de l’alumnat, es desplega el currículum de llengua 

catalana i llengua castellana de manera coherent amb l’objectiu que l’alumnat sigui competent 

tant en l’àmbit oral com l’escrit en ambdues llengües oficials. 

Els desdoblaments d’una hora setmanal en llengua castellana i catalana, tant a l’ESO com a la 

batxillerat, és el recurs que permet intensificar l’aprenentatge i l’ús d’ambdues llengües en 

grups de ràtios més baixes. 

Dins de l’aula, el professorat vetlla per la creació de contextos d'ús comunicatius de la llengua 

amb un enfocament comunicatiu, funcional i constructivista que faciliti l’accés a diferents 

estils i ritmes d’aprenentatge. 

 

7. Les llengües estrangeres 

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

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

entorn plurilingüe i pluricultural. 

Ara bé, en el món globalitzat en què vivim amb alta competència per a accedir als llocs de 

treball, conèixer una segona i tercera llengua estrangera és sens dubte un gran valor afegit.  

L’aprenentatge d’idiomes, sens dubte, afavoreix la comunicació i la mobilitat en el món dels 

estudis, del treball i del comerç. Els idiomes esdevenen, per consegüent, una eina indispensable 

per aconseguir beques a l’estranger (Erasmus) un cop a la Universitat, cursos formatius a 

l’estranger, un bon lloc de treball (no hem d’oblidar que hi ha més d’un miler d’empreses 

estrangeres a Catalunya, treball en el sector turístic, etc.). 

L’impuls de la segona llengua estrangera ve marcat per la resolució del Consell de ministres de 

la Unió Europea del 31 de març de 19952 que va aprovar que en els països de la Unió Europea 

s’haurien d’aprendre com a mínim dues llengües estrangeres comunitàries diferents a la 

llengua materna i per la Carta Europea per al Plurilingüisme del 20093. 

 

7.1 Oferta de llengües estrangeres 

L’Institut Martí Dot ofereix l’aprenentatge de: 

- la llengua anglesa com a primera llengua estrangera, de caràcter obligatori a l’ESO, 

batxillerat i cicles formatius 

- la llengua francesa com a segona llengua estrangera, de caràcter optatiu des de primer 

fins a 4t d’ESO i obligatòria al CF Serveis en restauració 

                                                           
2 https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/UE-CECR-2002_EN.pdf 
3 http://b1-akt.com/wp-content/uploads/2015/10/charteplurilinguisme_env2.13.pdf 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/UE-CECR-2002_EN.pdf
http://b1-akt.com/wp-content/uploads/2015/10/charteplurilinguisme_env2.13.pdf
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- la llengua àrab com a tercera llengua estrangera, de caràcter optatiu al primer i segon 

d’ESO 

En un futur, es voldria donar continuïtat a la segona llengua estrangera al batxillerat i a la 

tercera llengua al segon cicle de l’ESO.  

 

7.2. Competència en llengua anglesa 

L’impuls a l’aprenentatge de la llengua anglesa s’ha concretat en les mesures següents: 

- desdoblament d’una hora a la setmana a tots els nivells d’ESO i batxillerat per garantir 

ràtios més baixes que permetin incidir de manera més efectiva en les habilitats 

comunicatives (principalment, speaking and listening) 

- col·laboració amb l’EOI de Cornellà per preparar alumnes per a les proves de 

certificació B1 i B2  

- participar en concursos en llengua anglesa (The Big Challenge, The Fonix, Concurs 

d’Oratòria en anglès, Curiosipics, etc.) 

- assistència a esdeveniments en anglès com ara The British Council Fair on universitats 

de tot el Regne Unit expliquen la seva oferta i també es realitzen xerrades informatives 

(a mitjans d’octubre)  

- oferta extraescolar d’anglès a les tardes en col·laboració amb l’EOI de Cornellà: cursos 

especials nivells A1, A2 a preus públics impartits per docents de l’EOI 

- estada lingüística de 15 dies a Cork (Irlanda) d’alumnes de 3r i 4t d’ESO, a finals del 3r 

trimestre  

- exposició al centre d’alguns treballs rellevants realitzats en anglès (book reviews, 

compositions, etc.)  

- AICLE: impartició en anglès de matèries no lingüístiques a l’ESO: ciències socials, VIP i 

música (es detalla més endavant) 

- auxiliar de conversa facilitat pel Ministerio de Educación (es detalla més endavant) 

- Participació en el projecte Europeu Eramus + (es detalla més endavant) 

 

7.3. Competència en llengua francesa 

L’impuls a l’aprenentatge de la llengua francesa s’ha concretat en les mesures següents: 

-participació en el projecte Eurokeys amb l’institut Jean Bart de Dunkerque. Dos alumnes 

de 1r de Batxillerat han fet un intercanvi d’un mes amb aquest institut.  

- sol·licitud d’un auxiliar de conversa en francès del Québec 
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- accions per visibilitzar la cultura francesa al centre (La Chandelaire, etc.) 

- Preparació per al nivell DELF (l’any 2017-18, tres alumnes de 4t d’ESO van aconseguir 

l’acreditació) 

- Estada lingüística a Montpellier durant 5 dies (el curs 2017-18 va estar adreçada als 

alumnes de 3r d’ESO i el curs 2018-19 als alumnes de 2n d’ESO i alumnes del CF Serveis 

en restauració) 

El francès s’imparteix a primer d’ESO com a assignatura optativa quadrimestral per tal que els 

alumnes puguin decidir si volen continuar. Després, a segon, tercer i quart d’ESO és una 

matèria optativa de dues hores setmanals. 

Les baixes ràtios dels grups de francès faciliten l’enfocament comunicatiu del seu 

aprenentatge.  

De cara a propers cursos, la intenció és ampliar les hores lectives de francès per tal que els 

alumnes que triïn una segona llengua estrangera puguin acabar l’ESO amb un nivell B1. Això 

permetria també poder seguir amb l’estudi de la llengua francesa al batxillerat. Així mateix hi 

ha la intenció d’ampliar els intercanvis amb el Lycée Jean Bart i començar-los amb l’institut 

Collège Boris Vian de Coudequerque per tal que més alumnes puguin realitzar intercanvis amb 

França.  

 
7.4. Competència en llengua àrab 
 

Fomentar i facilitar l’aprenentatge de les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger 

contribueix a millorar l’autoestima d’aquest alumnat, afavoreix la seva integració i incentiva la 

competència plurilingüe i intercultural de tots els alumnes del centre. 

La presència al centre d’alumnes, la llengua materna dels quals és l’àrab, ha motivat la 

realització de dues accions en el marc del LACM, conveni signat entre l’Estat espanyol i l’Estat 

marroquí 

- la implantació a l’ESO de la llengua àrab com a matèria optativa de dues hores 

setmanals (modalitat B del LACM) 

- cursos extraescolars de llengua àrab a les tardes oberts a alumnes d’altres centres 

educatius del municipi: nivell inicial, nivell mig i nivell avançat  (modalitat A del LACM 

Tots els grups de la matèria optativa estan integrats per alumnat de llengua i cultura àrab i 

alumnat autòcton. Els grups extraescolars, en canvi, estan formats majoritàriament per 

alumnat de llengua àrab, motiu pel qual s’estan adoptant mesures per captar alumnat del país 

i d’altres cultures. 
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7.5. Programes d’innovació 

GEP (Grup Experimental Plurilingüe) 

El programa GEP del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya consisteix en la 

impartició de matèries no lingüístiques en llengua anglesa per professorat amb perfil AICLE 

amb l’objectiu d’augmentar el temps d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera. El 

programa, per tant, dóna més oportunitats als alumnes d’usar l’anglès, d’ampliar el seu 

vocabulari i de millorar les seves competències lingüístiques i plurilingüístiques. 

L’Institut Martí Dot es va incorporar al programa el curs 2017-18 per impartir en anglès les 

matèries de ViP, Música i Ciències socials als alumnes de 1r d’ESO. L’any 2018-19 s’oferta a 

Música i ViP a 1r d’ESO i Música i Ciències Socials a 2n d’ESO. Progressivament, cada curs, la 

promoció dels alumnes fa que el programa s’implanti a un nivell superior, de manera que el 

curs 2020-21 està prevista la seva completa implementació a  l’ESO. 

Aquesta progressiva implantació exigeix també la definició de llocs de treball docent amb perfil 

professional específic AICLE, requisit indispensable per a poder-la dur a terme.  

Mentre dura la implantació del programa, el professorat del GEP rep formació específica per 

part del Departament d’Educació. A més,  compta amb una hora setmanal de coordinació per 

a dissenyar conjuntament els projectes de les diferents matèries. 

ERASMUS + 

Durant el curs 2017-18 el Martí Dot va redactar un projecte europeu que s’ha materialitzat en 

l’aprovació del centre com a soci d’un projecte Erasmus + KA229 durant els cursos 2018-19 i 

2019-20.  

L’organitzador del projecte és el Collège Boris Vian de Coudekerque, a França, i els socis són: El 

Lycée Jean Bart de Dunkerque (França) Archbishop Sentamu Academy, Hull (Anglaterra), 

Ristijarven keskuskoulu (Finlàndia) i Colegiul Economic Dionisie Pop Martian (Romania).  

El projecte es materialitzarà amb accions pedagògiques que es realitzaran en anglès al centre 

(acordades i compartides amb els socis), congressos i mobilitats.  

Per al 2019 les mobilitats són: Anglaterra (10 alumnes de 2n d’ESO durant una setmana), França 

(9 alumnes de 2n d’ESO durant una setmana), Finlàndia (2 alumnes de cicles formatius durant 

una setmana).  

El Martí Dot acollirà 9 alumnes francesos i 10 alumnes anglesos així com a 2 professors 

francesos i 2 professors anglesos al maig del 2019.  

A l’octubre del 2019 també hi ha previst un congrés internacional al Martí Dot on participaran 

2 alumnes i 2 professors del collège Boris Vian, 2 alumnes i 2 professors del Lycée Jean Bart, 2 

alumnes i 2 professors del Archbishop Sentamu Academy, 2 alumnes i 2 professors de 

Ristijarven Keskuskoulu i 2 alumnes i 2 professors de Colegiul Economic Dionisie Pop Martian. 
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El congrés es realitzarà íntegrament en anglès i estarà dedicat a Salut, Gastronomia i 

Mediambient.  

Les mobilitats per al 2020 encara estan per definir.  

Participar en un projecte europeu ens permet fer lligams amb centres d’Europa, compartir 

bones pràctiques, aplicar noves idees i fomentar la comunicació i l’aprenentatge en anglès 

entre l’alumnat.  

 

AUXILIAR CONVERSA 

Auxiliar conversa en llengua anglesa 

Gràcies a comptar amb el programa GEP i tenir com a objectiu de centre el foment de les llengües 

estrangeres, el Ministerio de Educación Español ha concedit al Martí Dot una auxiliar de conversa 

nordamericana del 1 d’octubre del 2018 fins al 31 de maig del 2019.  

L’auxiliar assisteix al professorat d’anglès i al professorat GEP 11 hores setmanals i té una reunió 

setmanal amb el seu tutor per tal d’integrar-se plenament al centre.  

Les tasques de l’auxiliar de conversa són fomentar la comunicació oral en anglès i despertar en 

l’alumnat la curiositat per altres cultures i maneres de viure.  

El fet de comptar amb l’auxiliar nordamericana fa visible la cultura estadounidenca al Martí Dot i 

permet a l’alumnat comptar amb un model de pronuncia nadiu. Per tant, la dotació d’aquest 

recurs ha estat molt ben valorada tant pel conjunt del professorat (al qual també permet 

actualitzar els seus coneixements d’anglès) com per l’alumnat.  

 

Auxiliar de conversa en llengua francesa 

El centre va sol·licitar al juliol del 2016 als serveis territorials del Baix Llobregat afegir-se al 

programa d’intercanvi Catalunya-Quebec per tal de comptar amb un auxiliar de conversa de 

francès. Ara mateix el centre està en llista d’espera.  

 

INTERCANVIS AMB ALUMNAT D’ALTRES PAÏSOS 

Intercanvi amb França 

El centre Martí Dot ha signat un conveni d’intercanvi amb el Lycée Jean Bart de Dunkerque, 

França, per tal d’acollir dos alumnes francesos del 20 de novembre al 20 de desembre del 2018 

i enviar a l’institut francès a dos alumnes de 1r de Batxillerat.  
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L’objectiu de l’intercanvi és que els alumnes francesos millorin el seu coneixement d’espanyol 

i aprenguin com és viure durant un mes amb una família del centre, tot adaptant-se a una 

cultura diferent.  

Així mateix, l’objectiu per al nostre centre és que els alumnes de 1r de Batxillerat millorin el 

seu coneixement de francès i també d’anglès (ja que a França conviuen amb alumnes 

d’intercanvi de moltes més nacionalitats) i aprenguin una nova cultura gràcies a viure amb una 

família francesa durant un mes.  

 

 

8. Metodologia i recursos per a l’aprenentatge de les llengües 
 
8.1. Metodologia  

 

L’estratègia metodològica en què es fonamenta l’ensenyament i aprenentatge de les llengües 

consisteix en el disseny de situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu dels 

recursos lingüístics i comunicatius donin resposta a les necessitats específiques que té cada 

alumne/a. 

L’aprenentatge d’una llengua requereix múltiples situacions d’ús funcional de la llengua. En 

aquest sentit, i atès que la competència comunicativa lingüística és una competència bàsica, 

totes les àrees curriculars vetllen pel seu desenvolupament. 

Per tal d’immergir els alumnes en una llengua estrangera, el professorat la utilitza dins l’aula 

com a llengua habitual en les interaccions amb l’alumnat.  

L’ensenyament de les habilitats lingüístiques es planteja a partir de textos reals i funcionals. 

Per això ens basem en la diversitat de textos, des dels d’ús més quotidià fins als textos literaris, 

a partir dels quals es treballen aspectes més conceptuals 

En la programació de les matèries comunes de l'ESO es distribueixen les tipologies textuals per 

nivells i per trimestres. Els textos referents als mitjans de comunicació es treballen des de les 

dues llengües oficials, per la seva importància en la societat actual. Els textos expositius, el 

domini dels quals és fonamental en el currículum escolar, s’inicien en els primers nivells i es 

fan en català i castellà, per tal de reforçar el seu aprenentatge 

Es treballa de cara a establir una mateixa terminologia per tal de donar unitat a l’àrea i d’evitar 

confusions entre l’alumnat. 

És important resaltar que el currículum de l’ESO (Decret 187/15) implica una estructura per 

competències. Una de les competències claus i més importants és la d’utilitzar la llengua com 

a eix transversal, és a dir, desenvolupar-la de manera sistemàtica a través de totes les àrees 

curriculars (tant oralment com per escrit) i aquest fet comporta que es practiqui i s’avaluï en 

altres matèries. En aquest respecte el centre està fent esforços per unificar alguns criteris,per 

exemple les avaluacions de les exposicions orals. 
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En els departaments de llengües, se seleccionen, en funció d'uns criteris comuns de les àrees, 

uns objectius mínims comuns d'etapa. 

Des de l’àrea de llengua es col·labora en l’elaboració dels materials de Treball de Síntesi i en la 

seva posterior realització, tot facilitant a l’alumnat, els procediments de treball necessaris. El 

producte final del Treball de Síntesi es redacta en llengua catalana, tot i que s'assegura la 

presència de les altres llengües. Davant de la importància de la competència oral, s'avalua 

l'exposició oral del Treball de Síntesi de l'ESO. Cal plantejar, a més a més del Treball de recerca, 

altres treballs per a l’alumnat de batxillerat. 

Des dels departaments de llengües es vetlla perquè la transferència de les estructures 

comunes de les llengües tractades sigui una realitat a les aules. 

 
8.2 Aula d’acollida 

La nova realitat del municipi a partir del moment en què l’Ajuntament de Sant Feliu es declara 

“municipi acollidor de refugiats” i es posa en funcionament al municipi el centre Mirabolà per 

acollir menors no acompanyats, l’Institut Martí Dot ha de fer front a l’arribada d’aquesta 

tipologia d’alumnat. Com a resposta a aquesta necessitat, el Departament d’Educació crea 

l’Aula d’acollida dotada d’un lloc de treball docent a jornada completa, amb l’assessorament 

de l’EAP per a la seva posada en funcionament a partir del setembre 2018.  

L’Aula d’acollida és un recurs que té com a objectiu facilitar la incorporació al sistema educatiu 

de l’alumnat nouvingut que no coneix cap de les dues llengües oficials, donant-li les eines 

perquè les conegui en acabar l’ESO. 

Atès que el castellà és la llengua dominant als mitjans de comunicació i en molts contextos 

socials, l’institut vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de procedència 

hispanoamericana, pugui desenvolupar també la competència lingüística en català.  

Cada alumne de l’Aula d’acollida té assignada un grup ordinari al que es va incorporant de 

manera progressiva a mida que avança en els seus coneixements lingüístics i autonomia.  

El tutor de l’aula d’acollida té les funcions següents: 

- fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals d’acord 

amb les necessitats educatives de cada alumne 

- determinar la progressiva incorporació dels alumnes nouvinguts als grups ordinaris 

- gestionar l’aula d’acollida: planificació recursos i actuacions, programacions, recursos 

i metodologies adequades, avaluació processos i resultats 

- aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua 

- promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència 
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- col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés 

educatiu de l’alumnat nouvingut 

- treballar conjuntament amb la coordinació LIC i professionals especialistes (LIC, EAP...) 

- participar en els equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i 

fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa 

 

8.3. Pla lector de centre 
 
Al curs 2017-18, l’Institut Martí Dot va adoptar el pla lector de centre de 13.05 a 13.35 per a 
tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat.  
 
Els objectius del pla lector són:  
 
-Integrar la lectura en el projecte curricular del centre.  

-Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.  

-Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística (comprensió 

lectora, que va lligada a expressió escrita).  

-Capacitar en l’ús de la informació per adquirir nous coneixements.  

-Implicar a altres agents de la comunitat educativa en el projecte educatiu del centre (famílies 

principalment).  

 

Per consegüent, es tracta de 30 minuts de lectura silenciosa i autònoma, on els alumnes 

llegeixen els llibres i/o revistes que porten de casa en l’idioma de la seva elecció. A les classes 

sempre hi ha una capsa amb llibres i revistes triades per la coordinadora de biblioteca per a 

aquells alumnes que no porten llibres de casa.  

 

A més a més, en alguns grups s’han portat a terme algunes accions vinculades al pla lector:  

 

-Club de Lectura amb alumnes de 1r Batxillerat. S’han llegit les obres La Epidemia de la 

primavera i Irina amb la seva autora que és professora de ciències socials del centre.  

-Club de Lectura en anglès a 1r Batxillerat amb el professor i l’auxiliar de conversa 

nordamericana.  

-Apadrinament lector. Durant el curs 2017-18 es va portar a terme un apadrinament lector 

entre alumnes de 1r Batxillerat i 1r d’ESO per tal d’ajudar als alumnes que manifestaven més 

dificultats lectores. La relació asimètrica de les parelles va permetre una atenció més 

individualitzada i una atenció per part dels alumnes de 1r de Batxillerat que, en la majoria dels 

casos, va donar bons resultats.  

 

 
8.4. Biblioteca escolar 
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La biblioteca escolar és un recurs que juga un paper important en la dinàmica i cohesió de 

centre. El fet, però,  de no poder comptar amb un docent o professional per a fer-se’n càrrec, 

obliga a cercar formes alternatives que permetin oferir d’alguna manera aquest servei a la 

comunitat educativa. 

Així, s’han adoptat le mesures següents per tal de dinamitzar la biblioteca escolar de l’Institut: 

- horari d’obertura de dilluns a divendres durant l’esbarjo i sota la responsabilitat d’un 

professor de guàrdia 

- dues hores complementàries de permanència al centre assignades a una docent per 

realitzar tasques d’organització i catalogació del fons bibliogràfic i per coordinar-se 

amb la coordinadora pedagògica i dinamitzar el Pla lector del centre  

La biblioteca posa a disposició dels alumnes un espai on poden estudiar, treballar en grup o 

llegir, a més de fer ús del servei de préstec, possible gràcies a la feina de catalogació realitzada 

en el  passat i al programa e-Pergam. 

També es pretén que sigui l’escenari on exposar treballs dels alumnes, com ara els “Book 

reviews” amb recomanacions de llibres redactats pels alumnes de primer de batxillerat, i que 

compti amb un espai temàtic dinàmic al llarg del curs, amb recomanacions de diferents obres 

relacionades amb festes, tradicions o altres esdeveniments:  Castanyada, Halloween, Nadal, 

Roal Dalh, Sant Jordi, etc. 

Com a contribució de la biblioteca escolar a l’impuls de la competència plurilingüística dels 

alumnes, el centre fa un esforç per adquirir i captar donacions de llibres i revistes en les 

llengües que s’estudien al centre i en les llengües d’origen dels alumnes. S’ha d’agrair, en 

aquest sentit, la contribució de la Biblioteca Montserrat Roig amb revistes descatalogades.  La 

biblioteca també impulsa la participació dels alumnes que ho desitgin en el Certàmen dels 

Amics de la UNESCO on poden redactar en totes les llengües del món. 

Igualment, s’estan fent esforços per consolidar un fons bibliogràfic actualitzat sobre temes 

relatius a cuina, gastronomia i restauració, a fi de posar-lo a disposició dels alumnes dels cicles 

formatius.  

L’obertura de la biblioteca escolar en horari de tarda és també un recurs important per al 

foment de la cohesió social; per això, però, cal la col·laboració de l’AMPA, amb qui la direcció 

del centre n’està valorant la seva viabilitat. 

Al final de cada curs, es fa l’avaluació corresponent del servei de biblioteca per tal de poder 

millorar, de cara al curs següent, aquells aspectes on s’han detectat mancances 

 

8.5. Materials didàctics 
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Per determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge i ensenyament de les llengües, 

cada departament didàctic selecciona els llibres i el material que considera més adient per a 

l’assoliment els objectius fixats en el currículum i en el PCC. 

Els departaments didàctics consensuen també com adaptar el material per atendre la 

diversitat de necessitats d’aprenentatge dels alumnes i seleccionar i adaptar els materials 

complementaris més adients. 

Pel que fa a la utilització de mitjans audiovisuals per al desenvolupament de les competències 

comunicativa i plurilingüe,  l’Institut Martí Dot ha fet un esforç per dotar les seves aules amb 

equipament multimèdia, a més d’adquirir vint ordinadors portàtils i equipar el taller de 

tecnologia amb deu ordinadors. No obstant això, els recursos informàtics encara resulten 

insuficients per cobrir totes les necessitats del centre.  

Els equipaments informàtics i la connectivitat de què s’ha dotat l’Institut possibiliten la 

utilització a les aules de llibres digitals i recursos online.  

La selecció dels llibres de text es fa en el si de cada departament didàctic, contemplant la 

possibilitat de prescindir de llibre i crear el propi material didàctic adaptat a les necessitats de 

grups o d’alumnes en concret. 

 

9. Organització i coordinació dels recursos humans 
 
El centre compta amb la figura del Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 

(CLIC) que assessora, elabora i coordina l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre i potencia 

la difusió i visibilitat de les llengües al centre (redacció de notícies de llengües a la web del 

centre, foment de la participació en concursos, col·laboració amb l’EOI de Cornellà, sol·licitud 

de programes de llengües, etc.). Les funcions específiques del CLIC es troben recollides en 

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).  

El professorat de llengües es coordina de forma efectiva gràcies a una hora de reunió setmanal 

de cada departament didàctic (departament de català, departament de castellà i departament 

de llengües estrangeres) per tractar temes relacionats amb els desdoblaments, rúbriques per 

avaluar exposicions orals, lectures obligatòries, sortides, programacions, etc. D’aquesta 

manera s’aconsegueix que l’alumnat desenvolupi capacitats competencials que li permetin 

utilitzar els coneixements i habilitats adquirits en contextos i situacions diverses. 

A més a més, en el si de la Coordinació lingüística, els membres de la qual també tenen 

assignada una hora de reunió setmanal, els caps dels departaments didàctics de llengües i la 

coordinació pedagògica coordinen, planifiquen, consensuen i avaluen totes aquelles qüestions 

extensibles a la resta del professorat o que requereixen un tractament a nivell de centre. 

L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les matèries 

curriculars; en aquest sentit, el professorat de les diferents àrees n’és conscient i vetlla per 

l’ús correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a 
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l’expressió. Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i l'expressió oral i 

escrita cal que siguin assumits per tot l’equip docent i revisats cada trimestre.  

Les coordinacions de l’equip docent possibiliten el seguiment acurat i regular del progrés de 

l’alumnat, en funció dels quals s’adoptaran les mesures més adequades d’atenció a la 

diversitat. 

El professorat de l’àrea de llengua es coordina i pren decisions sobre diferents aspectes, amb 

l’objectiu d’evitar repeticions i/o omissions innecessàries, i d’afavorir la transferència 

d’aprenentatges. 

 
10. Activitats complementàries i extraescolars 
 
El centre estableix en la seva Programació Anual diverses activitats per potenciar l’ús de les 

diferents llengües que s’estudien al centre: 

- CATALÀ: Lliga del debat de secundària Vicens Vives, concurs de lectura en veu alta, 

concursos per Sant  Jordi, etc., sortides culturals, etc. 

- CASTELLÀ: xerrades d’escriptors en llengua castellana al centre, concurs de redacció 

en castellà Coca-Cola, sortides com ara gimcanes literàries i obres de teatre.  

- ANGLÈS: classes d’anglès de dues hores setmanals a les tardes en col·laboració amb 

l’EOI de Cornellà, nivells A1, A2, participació en programes internacionals com Erasmus 

+, sortida de cinema en anglès, assistència dels alumnes de Batxillerat a la British 

University Fair del British Council.  

- FRANCÈS: estada lingüística a Montpellier, trobada amb alumnes de Marsella al nostre 

centre, cinema en francès, preparació del DELF.  

- ÀRAB: classes d’àrab d’una hora setmanal a la tarda, nivells inicial, mig i avançat, obert 

a l’alumnat de tots els centres educatius del municipi  

El reforç escolar d’una hora setmanal de català, castellà i anglès, a les tardes, per als alumnes 

que ho necessiten és també una contribució de l’AMPA i l’Ajuntament de Sant Feliu al foment 

de la cohesió social del centre 

Es potencia l’ús de la biblioteca escolar a les tardes en col·laboració amb l’AMPA. 

 
11. Avaluació del coneixement de les llengües 

La coordinadora LIC, els caps de departament de català, castellà i llengües estrangeres, 

juntament amb la coordinadora pedagògica, acorden els criteris d’avaluació comuns de 

l’expressió oral i escrita dels alumnes en consonància amb els criteris fixats pel Departament 

d’Educació a les proves d’avaluació externes 
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Els acords i criteris adoptats pel que fa a l’avaluació de les competències lingüístiques dels 

alumnes són d’obligada aplicació i es donen a conèixer a tot el professorat a inici de curs.  

Pel que fa a l’avaluació d’aquest PLC, la Programació General Anual del centre recull els 

aspectes de revisió i concreció del projecte lingüístic que es valoraran i avaluaran cada curs.  

La Memòria anual del centre recull els resultats de l’avaluació. Els departaments de llengües, 

en les seves respectives memòries, recullen els aspectes que precisen actualitzacions o 

millores. 

L’equip directiu i la coordinació LIC elaboren la planificació del curs següent a partir de les 

consideracions contingudes a les memòries dels departaments didàctics. Un cop finalitzada fa 

la difusió tant dels resultats de l’avaluació com de la nova planificació per al curs vinent. 

 
 

12. La formació del professorat en temes lingüístics 
 

L’Institut Martí Dot, actualment, no contempla un pla de formació del professorat en temes 
lingüístics tot i que s’informa regularment sobre les oportunitats d’aprenentatge de llengües 
per als professors (EOI, Consorci de Normalització Lingüística, etc.) 
 
Formació professorat GEP. Per tal que el professorat pugui formar part del Grup Experimental 
Plurilingüe es requereix un nivell B2 (preferiblement nivell C1 d’anglès i una formació en 
AICLE). Així mateix, dos professors del centre reben formació GEP de 2n curs per part del 
Departament d’Ensenyament.  
 

 

 

14. Projecció del centre 
 

Pàgina web del centre 
 

La pàgina web ofereix la possibilitat de comunicació amb tota la comunitat educativa i entorn. 

És una eina de comunicació àgil amb  l’alumnat i les seves famílies.  

La web es gestiona i presenta en la llengua vehicular del centre, tot i que pot haver-hi escrits 

en altres llengües si correspon a activitats fetes en altres llengües curriculars. La intenció és 

que la pàgina web sigui dinàmica i àgil per reflectir el dia a dia del centre.  

Actualment es tendeix progressivament a realitzar les comunicacions internes del centre a 

través dels correus electrònics, googledrives de cada departament, googledrives 

interdepartamentals, google classroom, etc. Es treballa en aquest sentit per tal de millorar 

permanentment la comunicació entre les famílies i el centre.  

iEduca  

La plataforma de comunicació i gestió iEduca és el mitjà que el centre utilitza per comunicar-se 

directament amb les famílies i amb el professorat.  
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Revista 

Un dels objectius és que el centre compti amb una revista (ja sigui en format paper o digital) 

que permeti la participació de tota la comunitat educativa i que engresqui als alumnes amb 

ganes d’escriure a redactar notícies, etc.  

Exposicions 

Les parets de l’institut són un espai on des de les diferents matèries es poden exposar els 

treballs realitzats pels alumnes de manera que puguin donar-se a conèixer a tota la comunitat 

educativa. Els professors, a més, poden penjar els resultats d’aprenentatge (vídeos, fotografies, 

powerpoints, etc.) a la pàgina web de l’institut.  

Euroblog  

Al blog www.eurekorpus.com l’institut Martí Dot i els seus socis del projecte Eramus + fan 

difusió de les accions acordades i dels resultats d’aprenentatge. La llengua de redació del blog 

és l’anglès.  
 

 

 

14. Mecanismes per aprovar, modificar i donar a conèixer el Projecte 
Lingüístic de Centre 

 
 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un dels documents que formen part del Projecte 

Educatiu de centre (PEC) i, per tant, ha de ser aprovat pel Consell Escolar. 

El centre dona a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el present Projecte 

Lingüístic de Centre. Així mateix, en posa un exemplar a disposició de tota la comunitat 

educativa. 

Com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre és un document dinàmic que 

es va adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educatiu i entorn. En aquest 

sentit és un document susceptible d’ésser modificat, si bé també ha de tenir una voluntat de 

permanència i estabilitat en el temps. 

Tota modificació requereix d’algun dels següents supòsits: 

a) Que hi hagi un canvi en la normativa del Departament d’Educació 

b) Que algun sector de la comunitat educativa proposi alguna modificació, supòsit en 

què s’hauran de donar les condicions següents: 

1. algun membre del Consell Escolar ho proposa i la modificació es votada 

favorablement per la majoria 

http://www.eurekorpus.com/
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2. el claustre de professorat com a òrgan col·legiat de coordinació pot fer 

propostes de modificació del PLC al Consell Escolar a través del seu 

President. Per tal que aquestes propostes arribin en aquest òrgan cal 

que una majoria absoluta del claustre aprovi la proposta en sessió 

extraordinària amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia. 

Aquest PLC ha estat elaborat per la coordinació lingüística juntament amb l’ajut de la 

coordinadora pedagògica i dels caps dels departaments de llengües catalana, castellana i 

estrangeres i  ha estat consensuat pel claustre de professorat del centre i aprovat pel consell 

escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal de 

l’institut respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al 

centre. La revisió que se’n faci –periòdica– es recollirà en la programació anual de centre per 

tal d’avaluar-la en la memòria anual i la direcció procurarà donar-la a conèixer a tota la 

comunitat educativa.  

Aquest Projecte lingüístic de centre ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’Institut Martí Dot, 

el dia 14 de gener del 2019 


