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1.MARC LEGAL 
 
La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu Títol II Del règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya (articles 10, 11, 12 i 16) estableix el règim lingüístic del 

sistema educatiu i en el seu article 14 determina que els centres públics i els centres 

privats sostinguts amb fons públics han de confeccionar, com a part del seu projecte 

educatiu (PEC), el projecte lingüístic de centre (PLC). Aquest ha de ser un projecte que 

serveixi de referència el tractament de les llengües en el centre. Igualment, el Decret 

102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiu, en el seu article 5.1.e. es 

refereix a les llengües dins del sistema educatiu. 

 

És obvi que ens trobem en un nou context multilingüe i multicultural i per tant el PLC 

ha de ser una eina que generi un procés de reflexió del tractament de les llengües en 

els seus diferents nivells i contextos dins d’un centre educatiu.  El PLC forma part del 

PEC i ha d’ajustar-se al marc legal vigent. La diagnosi de la realitat del nostre institut 

pel que fa als usos de les llengües com poden ser el paper de la llengua vehicular, la 

llengua oral i escrita, la llengua institucional i d’altres han de guiar-nos en la presa de 

decisions dins del marc establert perquè s’adaptin a les necessitats reals. 

 

2.PRESENTACIÓ 

 
El document que es presenta es proposa per tal d’actualitzar el PLC anterior i com a 

part del PEC. Aquest actualització respon als canvis que s’han produït en el perfil de 

l’alumnat en els darrers cursos. El PLC recull de manera general l’organització, la 

metodologia i la didàctica de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües així com la 

de la seva comunicació. 

 

El PLC ha de ser un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de tot el que 

esdevé en termes de comunicació dins del nostre centre. Alhora ha de garantir el dret 

de l’alumnat de poder utilitzar el català i el castellà per a finalitats múltiples, tant 

oralment com per escrit, tenint en compte altres llenguatges com l’audiovisual. Al 

mateix temps, els nostres alumnat té dret a conèixer una o dues llengües estrangeres 

que els donin més recursos i competències en els seus estudis posteriors o bé a nivell 

professional. 

 

En conseqüència, l’aprenentatge de les llengües s’emmarca dins de la competència 

plurilingüe, de tal manera que permeti a l’alumnat utilitzar textos de diferent tipologia i 

de diferent procedència lingüística i cultural de manera eficaç. 

 

El nostre PLC ha de promoure el respecte envers totes les llengües que d’una manera 

o altra formen part del context de l’alumnat i les seves famílies i per tant es valora 

positivament la diversitat lingüística com una oportunitat de conèixer-nos mútuament i 

rebutjar qualsevol perjudici lingüístic. 
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La comunitat educativa de l’Institut Ramon Casas i Carbó assumeix com a tasca 

fonamental, seguint els principis que dirigeix la normativa, que la llengua catalana 

esdevingui un element  integrador per a tots els ciutadans  i ciutadanes de Catalunya, 

igualment com el domini del castellà. 

 

Semblantment, el respecte a la varietat lingüística ha d’incloure les varietats de la 

llengua que cal que l’alumnat conegui i valori. 

 

Com a centre, hem de garantir que l’alumnat que acaba l’etapa de l’ESO, Batxillerat o 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà, domini les competències lingüístiques del català i del 

castellà i en menor mesura una llengua estrangera, majoritàriament l’anglès i en segon 

lloc el francès. Aquest assoliment és imprescindible per al seu desenvolupament 

acadèmic, professional i personal. 

 

3.CONTEXT HISTÒRIC 

 

3.1.Perspectiva històrica 
 

L’Institut Ramon Casas i Carbó va començar com una extensió de l’Institut de BUP 
(Batxillerat) de Montcada i Reixac en el curs 1991-92, físicament es va ubicar en unes 
dependències municipals a la zona de Can Mallol, situat a la perifèria de la població, 
lluny del centre, ja que Palau-solità i Plegamans és una població molt allargada seguint 
l’eix de l’antiga C-59 que passava pel mig de la població. El 1992 es va construir un 
edifici nou prop del nucli urbà, per respondre a les necessitats d’escolarització que la 
població requeria pel que fa a l’educació secundària (en aquells moments BUP, COU i 
Formació Professional de Gestió Administrativa) així  com també es va ampliar l’oferta 
en l’educació primària. Es va implantar de manera anticipada l’ESO en el nou institut. 

L’edifici actual es va inaugurar el 1993, pensat com un centre de quatre línies de l’ESO 
i tres de batxillerat. El curs 1995-1996 s’inicià un període d’onze anys amb 
ensenyaments en règim de doble torn per assumir l’increment de població escolar per 
moviments de població de l’àrea metropolitana cap a Palau-solità i Plegamans així com  
de persones d’altres països que van anar arribant progressivament en els anys 
següents. El curs 2007-2008 s’acabà una ampliació de l’edifici que va dotar d’espais 
adequats al Batxillerat d’Arts Plàstiques i va permetre recuperar els ensenyaments en 
règim diürn. 

El curs 2010-2011 es va tornar a ampliar el centre amb dues aules prefabricades en la 
zona del pati i l’estiu del 2012 es van modificar algunes aules grans per assumir 5 línies 
d’ESO a cada nivell de l’ESO. Des del curs 2012-13 tenim 5 línies  en tots els nivells de 
l’ESO excepte a 1r i es preveu la disminució progressiva en els proves anys ja que la 
població compta amb un nou centre de secundària. En aquests moments tenim quatre 
línies de 1r de batxillerat, quatre línies de 2n de batxillerat, un grup de  Formació 
Professional de Grau Mig de 1r en Gestió Administrativa i un grup de Formació 
Professional de Grau Mig de 2n de Gestió Administrativa. 
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3.2.Procedència del nostre alumnat 

 
El municipi de Palau-solità i Plegamans disposa del nostre centre de titularitat pública 
per poder cursar l’educació secundària (obligatòria i post-obligatòria) però també té un 
centre privat concertat en règim de cooperativa de pares (Escola Marinada) que ofereix 
escolaritat des d’infantil, primària i secundària obligatòria amb una sola línia per nivell.  

El nostre centre es nodreix de l’alumnat de tres de les escoles públiques del poble: 
Escola Folch i Torres, Escola Can Cladellas i Escola Palau. Hi ha una quarta escola, Can 
Periquet que està en procés d’extinció pel que fa a l’escolaritat primària i que ja 
funciona com a centre de secundària des del curs 2017-2018. Per tant, el nostre 
alumnat que entra a 1r d’ESO majoritàriament prové de les tres escoles públiques 
esmentades. De manera no regular, tenim alumnat que prové d’escoles de Lliçà 
d’Amunt, ja que una de les urbanitzacions de Lliçà d’Amunt està físicament més a prop 
del nucli de Palau-solità i Plegamans que no de Lliçà. De manera esporàdica es 
produeix alguna migració creuada entre el centre nostre i el de l’Escola Marinada. 

Per altra banda l’Institut , per la seva oferta educativa té una àrea d’influència extensa 
per la pròpia extensió de les zones residencials del terme municipal i a més, som un 
centre de referència en l’oferta del batxillerat d’Arts que fa que a 1r de batxillerat 
d’aquesta modalitat tinguem alumnat de poblacions diverses, més o menys ben 
comunicades amb Palau. En aquest cas la zona d’influència del centre s’estén a 
municipis propers del Vallès Occidental però per la proximitat geogràfica també a 
municipis del Vallès Oriental (Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines o Castellterçol). 
De forma regular, en el primer de batxillerat d’arts, un terç de l’alumnat prové del 
nostre centre, un terç prové de poblacions properes del Vallès Occidental (Santa 
Perpètua de Mogoda, Polinyà, Sentmenat) i un terç ve de Caldes de Montbui i Sant 
Feliu de Codines majorment. Cal tenir present que l’alumnat  que acaba 4t d’ESO a 
l’Escola Marinada, majoritàriament arriba al nostre centre a fer estudis postobligatoris, 
sobretot batxillerat. 

Per altra banda disposem d’un Cicle de Grau Mitjà en FP Dual, l’únic en la nostra zona 
que rep alumnat de diverses poblacions properes tot i que encara no estem en procés 
de difusió i coneixement per part de l’alumnat que pot estar  interessat. 

Són pocs els alumnes que s’incorporen al nostre centre d’altres municipis amb 
casuístiques personals diverses. Ha disminuït molt la incorporació de nou alumnat 
enmig del curs. 
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3.3.Característiques de la població i entorn 

 
Palau-solità i Plegamans es troba dins de la comarca del Vallès Occidental, en el seu 

límit oriental, just en la divisió amb el Vallès Oriental. La població està al voltant dels 

14.000 habitants i escaix. La radiografia social és de classe mitjana amb perfils de 

nivell mitjà-baix i alguns de mitjà-alt. En percentatge menor, hi ha una part de la 

població amb situació socialment desfavorida. 

 

La població és majoritàriament d’origen català (74,51% al 2014), tot i així hi ha una 
part originària de la resta de l’Estat (18,04%) i un percentatge menor de persones no 
procedents ni de Catalunya ni de la resta de l’Estat (7,4%). Pel que fa a la població 
estrangera, en el 2014, predominen les persones que venien del centre i del sud 
d’Amèrica i en menor grau persones de la Unió Europea. En aquests moments 
l’arribada d’alumnat nouvingut s’ha frenat notablement. L’alumnat que té origen 
familiar estranger, la majoria ja fa anys que viuen aquí o han nascut aquí i estan 
plenament integrats.  

Pel que fa al nivell d’instrucció de la població (dades del 2011), en majors de 16 anys, 
un 14,2% té nivell d’estudis primaris, un 60,5% té nivell d’estudis secundaris i un 
16,02% té nivell d’estudis universitaris. Tot i que podem considerar que la major part 
de la població de Palau està en una bona franja d’instrucció, cal ressaltar que la 
majoria dels pares i mares del centre assoleixen com a molt estudis secundaris. 

 

4.OBJECTIUS DE CENTRE ENVERS LES LLENGÜES 

 
1. Ser conscients que el llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i 

de la comunicació. El llenguatge estructura el propi pensament tant  formal 

com informal. 

2. Tenir present el llenguatge en l’expressió de les emocions alhora que en 

l’adquisició dels valors estètics,  humans, culturals. 

3. Promoure un llenguatge no sexista en els discursos i les comunicacions que 

impliquin els membres de la comunitat educativa. 

4. Respectar la diversitat lingüística i prendre consciència de la riquesa cultural 

que significa la pluralitat. 

5. La llengua és l’instrument d’aprenentatge de totes les àrees del currículum, per 

tant cal integrar els objectius de l’ensenyament de la llengua amb els objectius 

de les diferents àrees del currículum i acordar de forma interdisciplinària entre 

l’equip de professorat els eixos principals de l’aprenentatge i l’avaluació. 

6. Promoure que la redacció i l’exposició dels treballs de recerca de batxillerat 

siguin en català, excepte en aquells el tema dels quals requereixi una altra 

llengua. 

7. Afavorir l’aprenentatge dels idiomes, adaptant en la mesura del possible, 

l’oferta del centre amb la demanda de l’alumnat. Es contempla que algunes 

parts d’algunes matèries s’imparteixin en anglès i/o francès. 
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8. Promoure activitats interlingüístiques per a motivar i enriquir les relacions com 

viatges, intercanvis, recitals poètics, exposicions orals, lectures, audicions, 

conferències, tallers, projectes, etc. 

9. Estimular des de les àrees lingüístiques l’assistència a espectacles com teatre o 

cinema i la participació en concursos literaris variats així com tallers amb 

escriptors i escriptores de lectures que ha llegit l’alumnat. 

10. Proporcionar els instruments a l’alumnat per garantir les oportunitats de 

comunicació i aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la formació 

professional de l’alumnat. 

11. Treballar conjuntament amb les persones amb responsabilitats en la 

coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) amb 

l’assessorament puntual del referent de llengües dels Serveis Educatius de 

Castellar del Vallès, en el seu desplegament o actualització del PLC.  

Semblantment amb la persona referent en llengües estrangeres del mateix 

servei. 

 

 

5.EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’INSTITUT RAMON 

CASAS I CARBÓ 

 

5.1.La llengua catalana 

 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. Tanmateix, en finalitzar 

l’ensenyament obligatori es garanteix el ple domini de les llengües oficials catalana i 

castellana. 

 

La llengua catalana és l’eix vertebrador del PLC des de la perspectiva plurilingüe. El 

català s’usa com a llengua de relació en les activitats internes i externes de la 

comunitat educativa: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material 

didàctic físic i/o virtual, llibres de text i activitats d’aprenentatge i d’avaluació, reunions, 

informes i comunicacions i les relacions amb institucions locals, comarcals o del 

departament d’Ensenyament. 

 

L’aprenentatge del català i el castellà queda garantit en els plans d’estudis, de manera 

que tot l’alumnat, tingui la llengua materna que tingui, en iniciar l’ensenyament, pugui 

utilitzar normalment i correctament ambdues llengües al final de l’educació obligatòria. 

 

En aquest sentit l’alumnat ha de poder comprendre i produir missatges orals i escrits 

amb propietat, autonomia i creativitat. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Ramon Casas i Carbó 

 

 

7 

 

La complexa situació sociolingüística de Catalunya exigeix per part dels centres una 

bona gestió que ajudi eficaçment al coneixement i a l’ús de la llengua catalana. És 

important promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats que 

comportin l’ús i la integració de la llengua i la cultura catalanes.  

 

El català és la llengua de treball i de relació del professorat i del personal laboral, entre 

ells i amb les altres instàncies del centre. Així mateix, el català és el vehicle d’expressió 

habitual entre els agents educatius del centre en contextos menys formals. 

 

El professorat promourà estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la llengua 

catalana entre l’alumnat en entorns no de classe. Per aquesta finalitat, és important 

que tots els professionals del centre (professorat i PAS), usin de forma habitual la 

llengua catalana en les relacions amb l’alumnat (formals i informals). De la mateixa 

manera els professionals de les activitats extraescolars i complementàries han 

d’afavorir l’extensió de l’ús del català entre l’alumnat. 

 

El català és la llengua de treball oral i escrita del Personal d’Administració i Serveis. Per 

tal d’afavorir-ne l’actualització lingüística, el centre facilitarà la formació del personal 

PAS. 

El català és la llengua habitual de relació del centre amb l’AMPA i els representants de 

les famílies o persones tutores legals. 

 

El centre ha de vetllar perquè en els estudis postobligatoris l’alumnat usi de manera 

correcta les estratègies de comunicació oral i escrita en llengua catalana així com els 

recursos bàsics dels llenguatges propis de les àrees del coneixement ( tècnic, literari, 

científic, artístic, matemàtic, etc.). De la mateixa manera, el centre ha de vetllar 

perquè l’alumnat tingui un coneixement sòlid de les característiques culturals, 

històriques, socials i lingüístiques que identifiquen la llengua i la literatura catalanes. 

 

Les diferents llegües que parlen els nostres alumnes i les seves famílies de diferents 

orígens no suposa mai cap conflicte, ans al contrari, és una riquesa que cal aprofitar 

com una oportunitat de conèixer-nos. 

 

La llengua oral i la llengua escrita 

 

A l’ESO i també al Batxillerat, hi ha una gran quantitat de continguts curriculars que 

abasten molts temes i matèries. Això implica que aquests continguts relacionats amb 

les competències prescriptives de cada àmbit siguin impartits per donar una formació 

humanística i científica rigorosa a tot l’alumnat. El domini de la llengua oral que vagi 

del domini bàsic a una bona competència i domini ha de ser una prioritat del nostre 

centre i per tant s’ha de promoure en totes les matèries per a fer exposicions orals, 

debats, recitacions, dramatitzacions, “performances”, etc. 
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El nostre centre té un grup de teatre d’alumnes que s’ha anat consolidant en el teatre 

extraescolar. I a més, la nostra població té una molt bona programació de teatre tot 

l’any de forma que els nostres alumnes hi assisteixen molt sovint dins l’horari lectiu. 

 

Pel que fa a la llengua escrita, totes les àrees del currículum vetllen perquè l’alumnat 

assoleixi una bona competència escrita que li permeti comunicar-se raonadament i de 

forma coherent. És imprescindible que l’alumnat conegui els mecanismes que l’ajudin a 

utilitzar els aspectes formals i funcionals de la llengua escrita així com el lèxic adequat 

a cada matèria. 

 

 

 

5.2. La llengua castellana 
 

El castellà, com a llengua cooficial de Catalunya ha de ser coneguda en profunditat per 

tot l’alumnat del nostre centre de manera que han d’adquirir totes les competències 

lingüístiques amb coneixement i correcció tant pel que fa a l’expressió oral com escrita. 

 

Es garanteix la presència adequada de l’ensenyament de la llengua castellana en els 

plans d’estudis de l’ESO, de manera que tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva llengua 

habitual en començar l’ensenyament ha de poder-lo utilitzar amb fluïdesa i amb total 

correcció al final de l’etapa obligatòria. Per tant, l’institut ha de vetllar per garantir el 

ple coneixement del castellà de manera que l’alumnat tingui un notable nivell de 

comprensió, expressió escrita, expressió oral, producció de missatges elaborats de tots 

els tipus textuals amb autonomia i creativitat. L’alumnat ha de consolidar el domini de 

la llengua castellana en el seu ús social, també. 

 

El centre ha de tenir cura què en acabar les diferents modalitats del batxillerat i el cicle 

formatiu de grau mitjà, l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i 

escrita en castellà utilitzant els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, 

científics i d’expressió plàstica adequats al tipus de missatge requerit. 

 

El centre ha de garantir a tot l’alumnat un coneixement aprofundit de les 

característiques culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen la llengua i 

la literatura castellanes. 

 

Des dels departaments de llengües es vetlla per una distribució coherent i progressiva 

del currículum de la llengua castellana i s’stableixen criteris que permeten reforçar i no 

repetir continguts comuns que s’han de programar en el currículum de llengua 

catalana. Així doncs, es fa un desplegament del currículum incorporant el treball de les 

formes d’ús de la llengua castellana pròpies d’aquesta. 
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L’equip de professorat de català i castellà està coordinat a diversos nivells per tal que 

no es repeteixin continguts en l’ensenyament de les dues llengües. 

 

La llengua oral i la llengua escrita 

 

Des del departament de llengua castellana es treballa perquè tot l’alumnat pugui 

utilitzar diferents manifestacions de la llengua oral.  Per tant, s’estimulen activitats que 

facilitin les exposicions, les comunicacions entre iguals, el llenguatge adequat a cada 

circumstància, etc. 

 

Es treballa des del centre perquè tot l’alumnat acabi les diferents etapes educatives 

amb bona competència lectora en castellà i bona competència escrita en castellà. 

El domini de la llengua oral que vagi del domini bàsic a una bona competència i domini 

ha de ser una prioritat del nostre centre i per tant s’ha de promoure l’expressió fluïda 

de la llengua. 

 

Pel que fa a la llengua escrita, cal vetllar perquè l’alumnat assoleixi una bona 

competència escrita que li permeti comunicar-se raonadament i de forma coherent. És 

imprescindible que l’alumnat conegui els mecanismes que l’ajudin a utilitzar els 

aspectes formals i funcionals de la llengua escrita així com el lèxic adequat a cada 

matèria. 

 

A més de l’ús del castellà a les classes de la matèria, el centre vetlla perquè hi sigui 

present en recitals de poemes o textos, en celebracions singulars (Nadal, Sant Jordi), 

etc. 

 

 

5.3.Les llengües estrangeres 

 
El nostre institut potencia l’ús de les llengües estrangeres, en concret la llengua 

anglesa i la llengua francesa. La llengua vehicular i de comunicació habitual entre els 

professorat de llengües estrangeres i l’alumnat serà la pròpia llengua estrangera 

excepte en situacions en què el contingut d’una explicació o el perfil de l’alumnat 

requereixin  l’ús de les altres llengües conegudes per a l’alumnat. 

 

Tots els alumnes de l’ESO, de batxillerat i del primer curs de cicle formatiu de grau 

mitjà cursen l’anglès com a llengua estrangera obligatòria. Els alumnes que opten per 

cursar una segona llengua estrangera, el francès, ho manifesten des del primer curs de 

l’ESO i fora d’alguna situació excepcional o bé d’alguna necessitat particular, l’alumnat 

ha de mantenir la matrícula en francès tota l’ESO ja que aquesta és la millor manera 

d’assolir un nivell acceptable en francès que els permeti presentar-se a proves oficials. 
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L’anglès és la primera llengua estrangera del centre i per tant, el centre ha de tenir 

cura perquè en acabar l’ESO l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits 

amb propietat, autonomia i creativitat, fent servir l’anglès per comunicar-se i organitzar 

els pensaments de forma autònoma i creativa. 

 

El nostre institut ha començat a participar en projecte GEP (Generació Plurilingüe) en 

el seu primer any (2018-2019), fent una aposta per a la millora del nivell en 

competència en llengua anglesa en la línia dels objectius europeus del 2020 cap a una 

competitivitat europea, la internacionalització de l’aprenentatge i de l’èxit escolar. 

Aquest objectiu està en total sintonia amb el Marc per al Plurilingüisme del sistema 

educatiu a Catalunya. 

 

Les tasques o els projectes dins del GEP es basen en metodologies AICLE 

(Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) no només en la pròpia 

llengua anglesa sinó també en matèries no lingüístiques, ja que la metodologia es basa 

en el fet que hi ha més èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan 

servir per ensenyar matèries comunes. Aquestes tasques impliquen una bona 

coordinació entre el grup impulsor del centre juntament amb el grup de professors que 

fan formació per anar ampliant, dins de la realitat del centre, el nombre d’hores de 

matèries que exposen els alumnes a la llengua anglesa. 

 

El nostre institut es marca com a objectiu a mitjà i llarg termini assolir, en acabar l’ESO 

un nivell de B1 dins del marc europeu de referència per al nostre alumnat, almenys en 

una part significativa en llengua anglesa. 

Pel que fa al batxillerat, el rumb a prendre és que l’alumnat assoleixi majoritàriament el 

B1, especialment per aquells que no l’han assolit en acabar l’ESO i en la mesura del 

possible fer que els que ja tenien B1 en acabar l’ESO puguin arribar al B2. 

 

Pel que fa a la llengua francesa, l’objectiu principal a assolir és la millora en les 

competències oral i escrita per tal que l’alumnat que ha cursat francès, en acabar l’ESO 

pugui presentar-se a proves oficials com el DELF. 

 

És intenció del centre demanar cada curs auxiliars de conversa en anglès i/o francès 

però aquesta dotació dependrà del Departament d’Ensenyament. 

 

La llengua oral i escrita 

 

El departament de Llengües Estrangeres posa èmfasi en l’aprenentatge oral de la 

llengua establint hores de conversa.  En especial a 4t d’ESO i Batxillerat hi ha una hora 

a la setmana per aquesta finalitat. A 4t, se sol fer un viatge de final d’etapa a una 

ciutat europea, és una bona oportunitat per posar en pràctica la llengua oral. 

 

Pel que fa a la llengua escrita, es fa un esforç per la redacció en llengua anglesa i 

aplicar les estructures gramaticals i el lèxic que correspongui amb la bona utilització de 
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connexions i girs propis de la llengua. S’apliquen molts recursos TAC que faciliten 

l’aprenentatge de la llengua. 

 

 

5.4.Llengües clàssiques 

 
L’àmbit de la cultura i llengües grecoromanes s’imparteixen en el nostre centre dins del 

currículum oficial de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat. En aquest sentit, 

a 3r d’ESO s’ofereix l’optativa de Cultura clàssica, a 4t d’ESO s’ofereix el Llatí com a 

optativa i a 1r i 2n de batxillerat es cursen llatí i grec per aquell alumnat que està 

matriculat en la modalitat humanística. 

 

En nostre centre manté l’oferta de les dues llengües clàssiques a batxillerat, sent 

conscients que sovint hi ha poc alumnat matriculat però apostant per mantenir 

aquestes matèries ja que pensem que la cultura clàssica en tots els seus vessants 

forma part de la formació integral de l’alumnat, especialment aquell que ha optat per 

fer humanitats. Cal tenir present que aquesta modalitat els obre posteriorment un gran 

ventall de possibilitats a nivell universitari. Per tant, és objectiu de centre seguir en 

aquesta línia. 

 

 

 

6.ALUMNAT NOUVINGUT I ALUMNAT AMB NECESSITATS 

EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 

 

6.1.Atenció a l’alumnat nouvingut 

 
L’alumnat considerat nouvingut és aquell que s’ha incorporat al nostre sistema 

educatiu per primera vegada en els últims 24 mesos o bé alumnat que, de manera 

excepcional, procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català i que s’ha 

incorporat en els últims 36 mesos. El Pla d’Acollida és el document de referència que 

ordena quins són els protocols d’actuació davant l’arribada d’un alumne nouvingut.  

 

L’arribada d’alumnat estranger procedent de països molt diversos o bé que 

procedeixen de la resta de l’estat, demana una sèrie d’accions d’adaptació i d’acollida 

per respondre a les necessitats d’aquest perfil d’alumnat amb l’objectiu que el seu 

procés d’adaptació i integració sigui el més satisfactori i breu possible. 

 

L’assoliment i el grau d’assoliment de les competències lingüístiques estaran en funció 

del treball en determinades hores del seu horari en l’Aula d’Acollida on treballa 
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l’adquisició de la competència lingüística en català  per, d’aquesta manera, integrar-se 

a les activitats del centre en major facilitat. 

És tasca, doncs, del professorat del centre i en particular el professorat que intervé en 

l’aula d’acollida vetllar perquè aquest alumnat adquireixi, el més aviat possible, el nivell 

llindar suficient per poder-se desenvolupar en la resta de les classes i de l’entorn de 

l’institut. 

 

L’estructura de l’Aula d’Acollida és flexible tant pel que fa a la incorporació de nou 

alumnat com alumnat que pot reduir les hores en l’aula d’acollida o fins i tot deixar 

d’assistir-hi perquè s’ha avançat suficientment en les seves competències 

comunicatives i pot  incorporar-se al seu grup-classe a totes les hores. 

 

En la mesura del possible a nivell pedagògic, l’institut ha de fer l’esforç perquè aquest 

alumnat conegui la llengua catalana i la llengua castellana en acabar l’ESO per poder 

comprendre ambdues llengües i produir missatges orals i escrits amb propietat, 

autonomia i creativitat. 

 

Amb l’objectiu de facilitar la integració tant a l’alumnat nouvingut com a les seves 

famílies, es potenciarà que la comunitat educativa usi la llengua catalana en un 

nombre màxim possible de situacions comunicatives. Des de l’equip directiu juntament 

amb els òrgans de coordinació del centre es proporcionaran els mitjans necessaris per 

assegurar una bona integració d’aquest alumnat així com la incorporació als cursos 

acadèmics que li corresponguin segons les situacions de partida. 

 

Des de l’institut, es promourà que el professorat assisteixi a formació dirigida a adquirir 

eines metodològiques adequades a aquest alumnat. 

 

L’aprenentatge de la llengua catalana s’ha de produir en àmbits més formals però 

també en els informals amb aquest alumnat especialment ja que això els facilitarà la 

integració i evitarà situacions de discriminació. 

 

 

 

6.2.Alumnat amb necessitats educatives específiques 

 
Dintre de l’alumnat que requereix d’alguna o algunes necessitats concretes i que cal 

tractar-les de manera més singular, cal tenir present que molts d’ells són alumnes amb 

necessitats especials. En aquest context, la llengua catalana continua sent la llengua 

vehicular d’ensenyament i aprenentatge perquè actua com a eina d’integració i cohesió 

de centre. 
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En aquest tipus d’alumnat es prioritza la llengua en els aspectes més comunicatius i 

funcionals i no insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical o de 

sistematització de continguts. 

 

S’utilitzen recursos i metodologies adients al perfil d’aquest alumnat, sempre amb el 

suport variable del professorat d’orientació del centre, tant per orientar al propi 

professorat de l’alumnat com per impartir català i castellà quan és necessari. 

 

7.ACTIVITATS I PROJECTES SINGULARS DE CAIRE 

LINGÜÍSTIC 

 

 
Llengua catalana 

 

 Lectures de llibres dins de l’aula, treball de comprensió lectora 

 Visita d’autors de llibres llegits per l’alumnat 

 Contacontes a 1r d’ESO per part d’un/a autor/a 

 Teatre a tots els nivells de l’ESO i Batxillerat al Teatre de la Vila de Palau-solità i 

Plegamans 

 Treball per projectes 1r/2n d’ESO de Biblioteca 

 Participació en concursos literaris (Coca-cola, Sant Jordi) 

 

Llengua castellana 

 Lectures de llibres dins de l’aula, treball de comprensió lectora 

 Visita d’autors de llibres llegits per l’alumnat 

 Activitat plàstica “El diablo en la botella” a partir d’un llibre de lectura 

 Teatre a  l’ESO i Batxillerat al Teatre de la Vila de Palau-solità i Plegamans 

 Participació amb el Departament de Socials en una optativa de 3r d’ESO “La 

Ruta de les tres cultures”, on es realitza un viatge a Còrdova de tres dies. 

 Optativa a 3r d’ESO de la Revista de l’institut “La paperera” 

 Participació en concursos literaris (Sant Jordi) 

 

 

Llengua anglesa 

 

 Participació en el projecte GEP per implementar progressivament més hores 

d’anglès en matèries no lingüístiques 

 Viatge a Londres per a l’alumnat de 1r de batxillerat 

 Participació en concursos literaris (Sant Jordi) 

 Una hora de conversa a 4t d’ESO (speaking) 

 Una hora de conversa a 1r i 2n de batxillerat (speaking) 

 Participació en proves Fonix 
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Llengua francesa 

 

 Optativa a 3r d’ESO conjuntament amb el Departament de Llengua castellana 

que inclou un viatge a Cotlliure i a la Maternitat d’Elna 

 Participació en concursos literaris (Sant Jordi) 

 Preparació de les proves oficials del DELF a partir de 3r d’ESO 

 

Llengües clàssiques 

 

 Visita a exposicions i museus relacionats amb el currículum, com ara el Museu 

Arqueològic de Badalona o a la Barcelona romana. 

 

Cicle formatiu 

 

 S’imparteix la UF1 del MP01 en anglès. 
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8.PROJECTE LINGUÏSTIC PER A LA MILLORA DE LA 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 

El nostre centre participa des de fa uns anys en el PLEC, projecte lingüístic per la 

comprensió lectora, de manera que les àrees no lingüístiques apliquen a l’aula textos 

de les seves matèries per treballar les diferents estratègies del projecte. El projecte té 

tres eixos principals: 

 Saber llegir 

 Llegir per aprendre 

 El gust per llegir 

 

Des del nostre centre s’han organitzat les estratègies a treballar per nivells de l’ESO: 

 

1r ESO 

 

 Fer i comprovar prediccions 

 Fer inferències 

 

2n ESO 

 

 Fer-se preguntes 

 Organitzar la informació 

 

3r ESO 

 

 Fer resums 

 Fer justificacions 

 

4t ESO 

 

 Fer argumentacions 

 

9.ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 
En el nostre centre les matèries pròpiament lingüístiques a l’ESO, se solen impartir amb 

grups més reduïts d’alumnes a totes les hores, segons el nombre d’alumnes de la 

promoció i la disponibilitat dels espais. Si la promoció no és tan nombrosa, s’opta per 

generar un grup-classe més dels oficials i igualment es treballa amb un nombre menor 

d’alumnes del que seria habitual. Aquesta organització també permet una atenció més 

acurada a l’alumnat que té necessitats especials i per aquest motiu, una part de la 

docència en llengua catalana i castellana és impartida pel professorat del Departament 

d’Orientació. 
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Pel que fa al professorat implicat en l’Aula d’Acollida, està en coordinació constant amb 

el Departament d’Orientació i amb la professora que té la responsabilitat de la 

coordinació LIC per adaptar-se a les necessitats de l’alumnat nouvingut i fer el 

seguiment dels seus progressos. S’intenta que l’alumnat surti del grup-classe a l’Aula 

d’Acollida en les hores que puguin coincidir en les llengües del grup-classe, tot i que no 

sempre és possible. Llavors el professorat de l’aula ha de tenir una bona coordinació 

amb el professorat responsable de l’Aula d’Acollida. El tutor de l’Aula d’Acollida porta a 

terme el seguiment del Pla Individualitzat de l’alumnat. Aquest recurs està disponible 

en funció del nombre d’alumnes nouvinguts. El Departament d’Educació assigna l’Aula 

d’Acollida si el nombre d’alumnes nouvinguts és prou significatiu. 

 

En relació al projecte GEP, tenim professorat que ha assistit a la formació del projecte i 

en el centre s’ha format un grup impulsor que s’encarrega de la seva planificació, de la 

implementació a l’aula de les activitats i del seu seguiment i avaluació. En aquest grup 

impulsor ha d’haver professorat de l’equip directiu. 

 

Tot el professorat és conscient i responsable de treballar les llengües que 

corresponguin dins del seu àmbit, sigui o no sigui estrictament lingüístic perquè en 

definitiva aprenem qualsevol coneixement utilitzant la llengua. Tots els departaments 

didàctics se n’han de responsabilitzar i posar-hi els mitjans necessaris. 

 

La coordinació pedagògica del centre, a través de la persona responsable de l’equip 

directiu amb els suport de les persones responsables de les coordinacions de nivell i la 

coordinadora LIC i els caps de departament, són els òrgans que es responsabilitzen de 

la continuïtat i la coherència entre els cursos i nivells pel que fa a l’assoliment de les 

competències lingüístiques de l’alumnat 

 

10.RECURSOS MATERIALS I EQUIPAMENTS 

 
Els materials generals del centre i de les aules, com plafons d’anuncis o convocatòries 

seran preferentment en català així com el material de les aules específiques 

(informàtica, gimnàs, tallers de tecnologia, laboratoris, aules de dibuix, biblioteca) o 

espais concrets ( cantina). Tot i així, el centre pot tenir, si és oportú,  taulells propis en 

altres llengües. 
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11.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA I DISPOSICIÓ FINAL 

 
Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Lingüístic de Centre queden 

derogats tots els Projectes Lingüístics de Centre anteriors de l’Institut Ramon Casas i 

Carbó. 

 

Aquest PLC plurilingüe i intercultural, queda sotmès a la normativa vigent i serà 

susceptible de modificació mitjançant la revisió periòdica del PEC i de la resta de 

documents normatius i estratègics de l’Institut Ramon Casas i Carbó. 

 

Aquest projecte ha estat aprovat per claustre el dia 28 del mes de juny 

de 2019 i ha estat aprovat per Consell Escolar del dia 1 del mes juliol 
de 2019 
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