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1.Introducció 
 

 El Projecte Lingüístic de l’Institut Tiana forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i té present tant el marc 

legal com la diagnosi del centre i defineix i concreta el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües 
curriculars i els aspectes d’organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques.  

 
 

 Els principis expressats en el nostre Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es reflecteixen any rere any en la 
Programació Anual del Centre (PAC) i tota la comunitat educativa i administrativa de l’Institut Tiana se sent 

implicada i vetlla per articular els principis presentats en aquest PLC.  
 
 

 Cal tenir present que tant els currículums com les programacions han de garantir el ple domini de les llengües 
oficials catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc Europeu comú de referència 

per a l'aprenentatge, l’ensenyament i l'avaluació de les llengües.  
 

 Per aquesta raó l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees i cal que el 

conjunt del claustre en sigui conscient i actuï en conseqüència.  

 

 

 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de 
les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge de l’Institut Tiana. La llengua catalana és l’eina de cohesió i 

integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 
Vetllem perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge i és per aquesta 

raó que dinamitzem l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana. 
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 Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia 
de Catalunya, i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir 

les mateixes oportunitats.  

  

 

 A l’Institut Tiana es treballa la llengua oral i escrita en tots els seus registres: cal aprendre a parlar, escoltar, 
expressar, exposar i dialogar de forma plurilingüe per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser 

ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 

 

 

 L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar lectors 
i escriptors competents. Per aquesta raó, i amb la finalitat d’assolir la millora d’aquestes competències, tant en la  

llengua escrita com en l’oral, el centre ha incorporat diversos projectes com són el de lectura a l’aula (Tiana 

Lectora) i el de la millora de l’escriptura en les matèries optatives d’expressió escrita de 1r i 2n de l’ESO.  
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2. Característiques sociolingüístiques del centre 

 
 

2.1. ALUMNAT 
 

 La llengua d’ús majoritària de l’alumnat de l’Institut Tiana és el català en els àmbits comunicatius relatius a la 

llengua familiar, la llengua de relació amb els amics, la llengua de relació amb els companys del centre, i la 

llengua en certes situacions de la vida quotidiana. 

 D’altra banda, aquells alumnes que no fan ús del català en l’àmbit familiar o personal s’adrecen generalment en 

català al professorat del centre. 

 

2.2. LLENGUA DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL CENTRE 
 

2.2.1. Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials 
 

 Tots els llibres de text, tret dels de llengua i literatura castellanes i d’idiomes,  són en català. La resta de 

material docent lliurat a l’alumnat és, majoritàriament, també en llengua catalana. La major part del 

professorat fa les classes i les tutories amb alumnes en llengua catalana. 
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2.2.2. Llengua de les activitats extraescolars i complementàries 
 

 Totes les activitats extraescolars, dins i fora de l’institut, i les xerrades i tallers organitzats pel centre es fan en 

llengua catalana. 

 

2.2.3. Llengua de la vida orgànica del centre 
 

 La llengua vehicular del centre és el català. A més, tota la documentació elaborada internament és en llengua 
catalana; les reunions dels diversos àmbits, tutories, equips docents, reunions de departaments, claustres, 

consells escolars i reunions de l’AMPA són en català. En el contacte amb les famílies –excepte la documentació 

que només és en català- el professorat acostuma a adaptar-se a la llengua de la família. 

 

2.2.4.  Llengua de projecció del centre 
 

 La llengua de les activitats relacionades amb la difusió externa i promoció del centre és el català: oferta 

educativa, documentació, pàgina web, plataforma digital, tríptics informatius, correus electrònics, blocs i 

dossiers. 
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3. Desplegament per àmbits del PLC 

 
 

3.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

3.1.1. Tractament de llengües: les llengües i el currículum 
 

 El català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua 

catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre, i és el vehicle d’expressió de les 

diferents activitats acadèmiques que s’hi realitzen. 

 El català, el castellà i les llengües estrangeres són objecte d’ensenyament i aprenentatge a l’Institut Tiana amb 
l’objectiu d’assolir un ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament 

obligatori i un domini satisfactori en la primera llengua estrangera: l’anglès. 

 L’objectiu a assolir en la segona llengua estrangera, l’alemany, és crear les bases per poder afrontar amb èxit 

futurs estudis en aquest idioma. 

 L’aprenentatge del català i del castellà quedaran garantits en els plans d’estudis, de manera que tot l’alumnat, 

qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, pugui utilitzar normalment i correctament 

ambdues llengües al final de l’educació secundària obligatòria. 

 En acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat també ha de poder comprendre i produir missatges orals i escrits 

amb propietat, autonomia i creativitat, en una llengua estrangera: l’anglès. 
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 El centre vetlla perquè l’alumnat tingui un coneixement aprofundit de les característiques culturals, històriques, 

socials i lingüístiques que identifiquen la llengua i la literatura catalanes i la llengua i la literatura castellanes. 

 El centre impulsa accions participatives en concursos literaris, tallers i activitats que motivin l’alumnat i obrin 

l’Institut Tiana al seu entorn.  

 Quan una família ho sol·liciti, els equips directius han d'adoptar les mesures organitzatives pertinents per 
prestar l'atenció individualitzada en castellà en el primer ensenyament a què fa referència l'article 11.4 de la 

Llei d'educació, de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb l'especificitat dels 
aprenentatges d’aquest alumnat. La direcció del centre ha de comunicar als serveis territorials les necessitats 

derivades de l'organització de l'atenció individualitzada en castellà en el primer ensenyament que no puguin ser 

ateses amb els recursos propis del centre. 

 El centre potencia l’ús de les llengües estrangeres, és a dir, de la llengua anglesa concretament i, de la llengua 

alemanya com a opció curricular. La llengua vehicular i de comunicació habitual entre el professorat de llengües 

estrangeres i el seu alumnat és la llengua anglesa o, si és el cas i és possible, l’alemany. 

 L’alumnat cursa en tot l’ensenyament secundari obligatori l’anglès com a llengua estrangera obligatòriament, i 
podrà optar per una segona, l’alemany, si l’equip docent no detecta altres necessitats prioritàries per a 

l’assoliment de les competències bàsiques. 

 L’anglès és la primera llengua estrangera del centre i, com a tal, el centre vetlla perquè a l’ensenyament 

secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en 
aquesta llengua, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els 

processos implicats en l’ús del llenguatge. 
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 L’Institut Tiana aposta per activitats motivadores com estades a l’estranger i intercanvis internacionals per a tot 
l’alumnat amb la finalitat d’adquirir un major assoliment de les competències socials i personals i les 

competències lingüístiques. 

 El nostre centre s’imposa com a objectiu a mitjà termini aconseguir impartir matèries parcialment en anglès 

(CLIL) i la implantació d’activitats concretes en llengua anglesa en diverses matèries. 

 En el marc d’aquest projecte, el centre promou el treball conjunt de tot el professorat de les àrees lingüístiques 

i promou acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la docència i el treball conjunt amb el 

professorat de matèries no lingüístiques. 

 A més a més, el centre fa difusió a l'entorn de les activitats i materials elaborats per a l'impuls del 

plurilingüisme, i gestiona la visibilitat del projecte en els espais virtuals del centre educatiu, en el de les entitats 

de l'entorn proper i en xarxes internacionals de construcció col·lectiva del coneixement i l'expertesa docent. 

 

3.1.2. L’alumnat amb necessitats educatives especials 
 

 En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua adreçades a l’alumnat de 
necessitats educatives especials (NEE) s’hi prioritzen els aspectes més comunicatius i funcionals, sense insistir 

tant en els aspectes de coneixement gramatical i de sistematització de continguts. Aquests canvis curriculars 

queden reflectits en el Pla Individualitzat (PI) de l’alumnat. 
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3.1.3. L’alumnat nouvingut 

 
 

 L’alumnat nouvingut a l’Institut Tiana s’incorpora a l’aula ordinària i al nivell que determini la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat (CAD) del centre, que fa un seguiment del procés d’adaptació d’aquest alumnat amb la 

implicació de l’equip docent corresponent. 

 El Centre informa les famílies nouvingudes de la situació lingüística de l’institut i de l’entorn i també de 

l’adequació del currículum, els materials escolars i els criteris d’avaluació.   

 El centre elabora les adaptacions curriculars necessàries de l’alumnat procedent de fora del sistema educatiu de 

Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració sigui el més satisfactori i breu possible. 

 Les primeres actuacions en aquest procés d’adaptació van adreçades a l’adquisició d’una competència 

lingüística tant en català com en castellà que li permeti integrar-se a les activitats del centre sense dificultat. 

 Pel que fa a l’idioma estranger del centre, si l’alumne ja l’ha estudiat al seu país d’origen, el segueixi a l’aula 
ordinària des del moment de la seva incorporació al centre; i per a aquells que no l’hagin estudiat mai, es fa  

una adaptació adequada al seu nivell. 
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3.2. ÀMBIT ORGANITZATIU 
 
 

 L’Institut Tiana posa en pràctica les estratègies organitzatives que creu més adients perquè tot l’alumnat, en 
acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi assolit un ple domini de les llengües 

oficials catalana i castellana i un domini satisfactori en la primera llengua estrangera, l’anglès. 

 En aquest sentit el centre ha engegat diversos projectes com són el de lectura a l’aula (Tiana Lectora) i el de la 

millora de l’escriptura en les matèries optatives d’expressió escrita de 1r i 2n de l’ESO. Aquests projectes i 
d’altres que es puguin posar en pràctica han de poder gaudir d’una possible modificació horària i d’una adequada 

distribució dels recursos del centre.  

 

 En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema educatiu de 

Catalunya, el centre elabora les adequacions curriculars necessàries perquè, en el termini de temps més breu 
possible, i sempre segons les capacitats i possibilitats personals de cada alumne/a, puguin incorporar-se al ritme 

ordinari d’aprenentatge de la resta d’alumnat. 

 La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions externes amb altres institucions, 

empreses o estaments amb qui es treballa habitualment. 

 Es prioritza dur a terme una coordinació estable amb els centres de procedència dels alumnes per tal 
d’intercanviar informació sobre el seu grau de coneixement i ús de la llengua catalana i la llengua castellana, així 

com també de la llengua estrangera, l’anglès. 

 És important obrir el centre a l’entorn i apropar l’Institut Tiana a les activitats organitzades per les entitats locals 

que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 
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3.2.1. La coordinació LIC 
 

 Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el Pla d’Acollida i 

d’integració de l’alumnat nouvingut, es considera convenient la designació d’un coordinador/a lingüístic/a LIC. 

3.2.1.1.Funcions de la coordinació LIC 

 
 Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic i del Pla d’acollida i 

d’integració. 

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

de l’alumnat nouvingut. 

 Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació general que concreten el 

Projecte lingüístic i el Pla d’acollida i d’integració. 

 Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua catalana, i el 

respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

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

 Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faciliti la 

potenciació de l’ús de la llengua, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes 

lingüístics de les altres àrees no lingüístiques. 

 Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la promoció de 

l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut. 
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3.3. Àmbit humà i de serveis 

 

3.3.1. El professorat 
 

 El català és la llengua de treball i de relació del professorat, entre ells i amb les altres instàncies del centre. El 
català és el vehicle d’expressió habitual entre el professorat del centre. Amb això es contribueix a estendre l’ús de 

la llengua més enllà de l’àmbit restringit de les aules. 

 La direcció del centre es compromet a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència lingüística del 

professorat siguin adequats per als usos acadèmics i formals en el marc del centre. 

 El professorat també ha de poder actualitzar i millorar els seus coneixements en llengua estrangera: l’anglès. Per 

aquesta raó la direcció del centre valorarà la formació del professorat per a l’ús de l’anglès dins de l’aula. 

 

3.3.2. L’alumnat 
 

 El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de les llengües catalana, castellana 

i anglesa entre l’alumnat en un registre adequat, no només a les aules, sinó en diferents àmbits d’ús.  

 Per tal que això sigui possible, cal que tots els professionals que són presents al centre, professorat i personal 
d’administració i serveis (PAS),  afavoreixin l’extensió de l’ús adequat de les llengües en totes les relacions amb 

l’alumnat al centre, formals i informals. 
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 Els professionals de les activitats extraescolars i complementàries no són aliens a aquestes estratègies de 

centre. 

 

3.3.3. Personal d’administració i serveis (PAS) 
 

 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 els informarà dels recursos de formació existents. 
 
 
 

3.3.4. Personal d’activitats extraescolars i complementàries 
 

 Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

l’alumnat, a més de formar part de l’activitat del centre. La llengua catalana és la pròpia de les activitats 

extraescolars i complementàries. 

 
 

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

 El català és la llengua de relació del centre amb l’AMPA i els representants dels pares i mares de l’alumnat.  
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3.3.6. Recursos materials i equipaments 

 

3.3.6.1. Equipaments d’aules 
 

 Els materials generals de les aules, com ara plafons d’anuncis i convocatòries, són en català, i també ho són 

els de les aules específiques, com les d’informàtica, audiovisuals, gimnàs, tecnologia, tallers i laboratoris. 

3.3.6.2. Biblioteca del centre i/o municipal 
 

 Els fons de llibres i revistes de la biblioteca del centre, conjuntament amb els recursos de la biblioteca del 
municipi, han de garantir els recursos bibliogràfics necessaris per assolir els objectius de les àrees 

lingüístiques i els temes d’interès de les altres àrees. 

3.3.6.4. Adquisició de béns i serveis 
 

 El centre demana, sempre que sigui possible, que els contractes de béns i serveis que se subscriuen siguin 
redactats en català. El català també serà, sempre que sigui possible, la llengua de les instruccions i de la 

documentació tècnica dels productes que adquireixi, com també ho serà dels productes culturals que 

contracti. 

3.3.6.5. Web i altres publicacions del centre 
 

 El català és la llengua de les publicacions del centre, ja sigui la pàgina Web del centre, les plataformes digitals, 

les xarxes socials corporatives, els fulls informatius o els altres materials adreçats al públic que en surtin. 
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3.4. Àmbit administratiu 

 

 Projecció interna 

El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), documentació administrativa, 
instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers d’anuncis i reunions dels diversos 

estaments del centre. 

 Projecció externa 

El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, les comunicacions 
escrites dirigides a les famílies, la correspondència escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la 

participació a les xarxes socials corporatives, web i plataforma digital del centre. 
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4. Avaluació i actualització del PLC 

 
 

 La Coordinació LIC, conjuntament amb els departaments de llengües, elaboren a les seves memòries un estudi 

anual sobre els resultats competencials assolits en les diferents llengües. A partir de les dades obtingudes i de les 
previsions del PLC, i amb la col·laboració de la direcció del centre, faran una proposta de Memòria Anual de Centre 

(MAC) i de Pla Anual de Centre (PAC). 

 La direcció presenta la Memòria Anual de Centre i el Pla Anual de Centre al Claustre del professorat i al Consell 

Escolar per a la seva implicació. 

 Els resultats obtinguts a les proves de competències bàsiques externes de 4t d’ESO del Departament marquen les 

línies d’actuació del Pla Anual de Centre, que queden reflectides a la Memòria Anual de Centre (MAC). 

 

 

 
 



 

Setembre 2018         Pàgina 19 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE                                                                                  CONCLUSIÓ   

INS TIANA                                                                                 

 
 

5. Conclusió 
 
 

 Aquest Projecte Lingüístic del Centre (PLC) marca els objectius i les pautes d’actuació que cal seguir en referència a 
l’ús i l’aprenentatge de les diferents llengües dins de l’Institut Tiana.  

 

 Aquest PLC complementa i marca criteris dins del marc del Projecte Educatiu del Centre (PEC).  
 

 L’avaluació i revisió periòdica d’aquest document li atorga la característica de ser un document viu i en constant 
evolució que pot ser modificat per tal d’adaptar-se a les futures situacions i circumstàncies que caracteritzen el 

creixement constant de l’Institut Tiana tant en nombre d’alumnat com en nombre de professorat i de membres en 
general de la comunitat educativa.  

 
 


