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1 . INTRODUCCIÓ 

Pel que fa al marc legal, el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut de Cervelló es contextualitza en 
les següents lleis: 
 
LLEI  EDUCACIÓ CATALUNYA (LEC) 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
DOGC 5422 – 16.7.2009 
 
TÍTOL II 
Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. 
Article 9 
Règim lingüístic 
Article 11 
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 
Article 12 
Llengües estrangeres 
Article 13 
Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i del personal 
d’administració i serveis. 
Article 14 
Projecte lingüístic 
Article 15 
Programes d’immersió lingüística 
Article 16 
El català, llengua oficial de l’Administració educativa a Catalunya. 
Article 16 
El català, llengua oicial de l’Administració educativa a Catalunya. 
Veure annexos final del document. 
 
 
DECRET D’AUTONOMIA DE CENTRES EDUCATIUS (DACE) 
102/2010, del 03 d’agost, d’educació. 
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 61485 – 5.8.2010 
 
TÍTOL I 
Exercici de l’autonomia dels centres que conformen el Servei d’Educació de  
Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics. 
 CAPÍTOL 1 
Projecte Educatiu del Centre 
Article 5 
Contingut 
e) El projecte lingüístic, 
Veure annexos final del document. 
 
 
NORMES D’ORGANITZACIÓ, CONVIVÈNCIA DE CENTRE 
Aprovades Consell Escolar nº    del 22 de febrero de 2012 
 
Títol II Concrecions previsions Projecte Educatiu    pàgina 8 
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 Llei 7/1983 de normalització lingüística a Catalunya i en la promulgació de la llei 1/1998 de política 
lingüística, on es contempla que: 

� El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les 
modalitats educatius. (art. 20.1) 

� Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió normal en llurs 
activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (art. 20.2) 

� El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari. (art. 21.1) 

� L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els plans 
d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar 
l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de 
l’educació obligatòria. (art. 21.3) 

� El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari 
ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer -ne ús en la tasca 
docent. (art. 24.1) 

Simultàniament al procés de normalització lingüística s’ha desenvolupat a nivell estatal un procés 
d’ajustament del sistema educatiu amb la promulgació de la Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE. Llei 
8/1985) i la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).  

La confluència d’aquests dos processos fa que el PLC sigui l’instrument que possibilita que els centres 
educatius organitzin i gestionin d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats 
aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre (llengua vehicular i llengua d’aprenentatge) i 
al tractament curricular de les diferents llengües que són presents.  
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Pel que fa a les normes que regeixen el PLC es reparteixen en diferents àmbits:  

1. Àmbit pedagògic 

1.1. El tractament de la llengua catalana com a l lengua vehicular i d’aprenentatge. 
1.1.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament. Al centre, 

s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament no 
universitari. (Articles 20.1. i 21.1. de la Llei 1/1998 de política lingüística; article 6.1. del Decret 
94/1992, que fa referència a l'educació infantil; article 5;1. del Decret 95/1992, que fa 
referència a l'educació primària; article 5.1. del Decret 96/1992, que fa referència a la 
secundaria obligatori; article 6.1. del Decret 332/1994, que fa referència als ensenyaments de 
formació professional,. article 5.1. del Decret 82/1996, .que fa referència al batxillerat.)  

1.1.2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (Article 
20.2. de la Llei 1/1998.) 

1.1.3. El centre vetllarà per l'ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d' 
aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, 
programari, etc.). A més, a les àrees o assignatures que s'imparteixen en llengua catalana 
s’emprarà aquesta en totes les activitats orals i escrites: l'exposició del professor, el material 
didàctic o llibres de text, els exercicis de l’alumne i els d'avaluació. (Article 6.2. del Decret 
362/1983.) 

1.1.4. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l'ensenyament 
no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d'estar en condicions de poder 
fer-ne ús en la tasca docent. (Article 24.1. de la Llei 1/1998. )  

1.1.5. El centre fomentarà la participació del personal docent en cursos d'actualització 
lingüística i cultura catalana. 

1.1.6. El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el 
transmissor del model d'ús per a l'alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 
(Apartat 2. Tractament de les llengües a l'educació primària i a l'educació secundaria 
obligatòria.) 

1.1.7. Les àrees s' impartiran normalment en llengua catalana excepte la de llengua castellana 
i la de llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, l' exposició del mestre/a i del 
professor/a, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d'avaluació seran en llengua 
catalana. (Resolució de 12 de juny de 1998. ) 

1.1.8. La distribució de les hores de l’àrea de llengua a l'educació secundària podrà adaptar-se 
a programes lingüístics específics, sempre que es respectin globalment en el conjunt de 
l'etapa les assignacions horàries establertes. (Resolució de 12 de juny de 1998. ) 

1.1.9. El centre vetllarà perquè l'escola sigui l'espai on l'alumne adquireixi els senyals 
d'identitat nacionals propis de la nostra personalitat col·lectiva: la historia, la cultura, el 
patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia han de ser-hi presents de manera 
fonamental per tal de desenvolupar la comunicació i l’expressió, el sentiment de pertinença i 
estimació al país, la relació amb l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a participar en la 
societat que els envolta. (Decret 95/1992). 

1.1.10.  El centre vetllarà perquè en acabar l’educació secundària l’alumnat conegui i utilitzi 
correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la 
normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge. (Decret 95/199.2) 
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1.2. El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 

 

1.2.1. El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari, l'alumnat conegui la llengua 
castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font 
d'informació i vehicle d'expressió. (Article 2.6. del Decret 95/1992.) 

 

1.3. El procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües estrangeres . 

 

1.3.1. Per tal de poder oferir una segona o altres llengües estrangeres, el centre haurà de 
disposar del professorat amb l'especialitat, la titulació o els coneixements adients i amb les 
degudes garanties de continuïtat en la seva plantilla. (Resolució de 12 de juny de 1998) 

1.3.2. Els centres que plantegin la introducció d’una altra llengua estrangera sense 
modificació dels elements prescriptius del currículum hauran de notificar-ho al Servei 
Territorial corresponent, fent-hi constar: la titulació del professorat que hi participarà, el 
desenvolupament curricular de l’àrea en el marc del projecte curricular, el tractament conjunt 
de les llengües segons el projecte lingüístic i les garanties de continuïtat del projecte 
presentat. (Resolució de 12 de juny de 1998) 

 

1.4. Adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 
sociolingüística del centre. 

 

1.4.1. El centre vetllarà perquè en el moment d'ingrés d'alumnat amb llengua familiar 
diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies que li facilitin una ràpida 
comunicació en llengua catalana per tal d'afavorir la seva participació activa en la dinàmica de 
l'escola.  

1.4.2. El centre tindrà present la seva realitat sociolingüística per dissenyar el model 
organitzatiu de l’àrea de Llengua en funció de les seves necessitats d'acord amb la flexibilitat 
horària que li permeten els decrets 95/1992 i 223/1992.  

1.4.3. L 'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre 
un suport especial i addicional d'ensenyament del català (Article 21.8. Llei 1/1998). El centre 
garantirà l'aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes 
n'adquireixin, al més aviat possible, el nivell llindar. 
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2. Àmbit de govern institucional 

 

2.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge  

 

2.1.1. El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en tots els 
nivells i les modalitats educatius. (Article 20.1. de la Llei 1/1998.) Al centre, s’utilitzarà 
normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació infantil, de l'educació 
primària, de l’educació secundaria obligatòria, de la formació professional i del batxillerat. 
(Article 6 del Decret 94/1992; article 5 del Decret 95/1992,. article 5.1. del Decret 96/1992,. 
article 6:1. del Decret 332/1994,. article 5.1. del Decret 82/1996. ) 

2.1.2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (Article 
20.2. de la Llei 1/1998.) 

2.1.3. La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en els centres d'ensenyament, 
tant en les activitats internes com en les de projecció externa. Així mateix, els directors dels 
centres vetllaran perquè la llengua catalana sigui el vehicle d'expressió normal en les reunions 
del claustre i del consell escolar.(Resolució de 12 de juny de 1998. ) 

2.1.4. La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en totes les reunions i actes de la 
comunitat educativa. (Decret 362/1983.) 

2.1.5. El centre vetllarà perquè totes aquelles activitats pedagògiques que es realitzin fora del 
centre es duguin a terme en llengua catalana. 

2.1.6. El centre assegurarà i incrementarà la seva participació en totes 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. 

 

2.2. Adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 
sociolingüística del centre. 

 

2.2.1. El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes institucionals 
que fomentin l'ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i la situació del català en 
relació amb les altres llengües presents en el centre i en el context on esta ubicat.  

2.2.2. El centre fomentarà la participació del col·lectiu escolar en les activitats organitzades 
per les institucions que tinguin com a objectiu fomentar l'ús de la llengua i el coneixement de 
la cultura catalana i la integració, si és el cas. 

2.2.3. El centre demanarà a l' AFA l'ús de la llengua catalana en les activitats internes i 
externes d'acord amb el PLC. També es demanarà la seva participació en la difusió de cursos 
de llengua i cultura catalanes per a les famílies de l'escola, perquè aquestes s'impliquin en el 
procés d'aprenentatge de la llengua catalana de llurs fills/es.  
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3. Àmbit humà i de serveis 
 

3.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

3.1.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de I' ensenyament en tots els 
nivells i les modalitats educatius. (Article 20.1. de la Llei 1/1998.) Al centre, s’utilitzarà 
normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació infantil, de l'educació 
primària, de l'educació secundaria obligatòria, de la formació professional i del batxillerat. 
(Article 6 del Decret 94/1992; article 5 del Decret 95/1992; article 5.1. del Decret 96/1992; 
article 6.1. del Decret 332/1994; article 5.1. del Decret82/1996.) 

3.1.2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (Article 
20.2. de la Llei 1/1998.) 

3.1.3. D'acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents 
públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament han de 
tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la 
comprensió i la utilització correcta d' ambdues llengües en la practica docent habitual, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita (article I del Decret 244/1991). El professorat dels centres 
docents de Catalunya de qualsevol nivell de l'ensenyament no universitari ha de conèixer les 
dues llengües oficials i ha d'estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. (Article 
24.1. de la Llei 1/1998.) 

3.1.4. El professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el 
projecte lingüístic del centre, elaborat d'acord amb la normativa aplicable. (Article 1.2 del 
Decret 244/1991) 

3.1.5. El centre utilitzarà, normalment, la llengua catalana com a llengua de comunicació oral 
i escrita entre tot el professorat, el personal no docent i l'alumnat dins i fora de l’àmbit 
curricular. 

3.1.6. El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora 
d'espais curriculars) per tal de ser-ne model d'ús per a la resta de la comunitat educativa. 

3.1.7. El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i personal 
contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. Es 
demanarà a l' AFA que tingui en compte aquest criteri a 1 'hora de contractar personal de 
suport. 

3.1.8. El centre fomentarà la participació del personal docent i no docent en cursos 
d'actualització lingüística i de cultura catalana. 
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4. Àmbit administratiu 
 

4.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge  

 

4.1.1. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (Article 
20.2. de la Llei 1/1998.) 

4.1.2. La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de 
Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis 
han d' emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També l'han 
d'emprar normalment en les comunicacions i en les notificacions adreçades a persones 
físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels 
ciutadans o ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. (Article 9.1. de la Llei 1/1998.) 

4.1.3. En els procediments administratius tramitats per I' Administració de la Generalitat, per 
les administracions locals i per les altres corporacions de Catalunya s'ha d'emprar el català, 
sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer 
manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. (Article 10.1. de la Llei 
1/1998.) 

4.1.4. Les actuacions administratives del règim interior dels centres com són actes, 
comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es redactaran 
normalment en llengua catalana (Decret 362/1983). El català serà emprat en totes les 
actuacions administratives de tots els centres: arxius, qualificacions, informes interns i 
comunicacions. (Resolució 12 de juny de 1998) 

4.1.5. Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en català, exceptuant-ne 
els casos en els quals els usuaris les demanin castellà. (Decret 362/1983.) 

4.1.6. Els avisos al públic que s'hagin d'inserir al tauler d'anuncis del centre es faran 
normalment en llengua catalana. (Decret 362/1983) 

4.1.7. Es vetllarà per la utilització habitual d'un llenguatge no sexista en les comunicacions 
internes i externes del centre. 

Relació entre els àmbits i els diferents aspectes del projecte lingüístic de centre.  

 

 Àmbit pedagògic 
Àmbit de govern 
institucional 

Àmbit humà i de 
serveis 

Àmbit 
administratiu 

El tractament de la l lengua 
catalana com a l lengua vehicular 
d’aprenentatge 
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El procés d’ensenyament 
aprenentatge de la l lengua 
castellana 

    

Les diferents opcions en 
referència a les l lengües 
estrangeres 

    

Els criteris generals per a les 
adequacions del procés 
d’ensenyament aprenentatge a la 
realitat sociolingüística del centre 
globalment individual 

    

 

Un cop feta la referència al marc legal corresponent hem dissenyat el PLC de l a Secció d’institut de Cervelló 
partint de la realitat on està immers el centre escolar. 

Aquest projecte lingüístic, apartat específic del Projecte Educatiu del Centre, pretén recollir el 
conjunt de principis generals que fan referència a l’ús i a l’ensenyament de les llengües presents al 
centre. 

Tal com estableix el Decret 199/1996, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de centres docents 
públics que imparteixen educació, aquest PLC contempla les quatre parts exigides:  

1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  
2. El procés d’ensenyament –aprenentatge de la llengua castellana. 
3. Les opcions fetes pel Centre en relació a les llengües estrangeres.  
4. Els criteris generals adoptats per a les adequacions del procés d’ensenyament i aprenentatge de les 

llengües, segons la realitat sociolingüística del nostre institut. 
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2. DIAGNOSI  

2.1 De l’entorn i del centre 

L’institut de Cervelló és l’únic institut de la població de Cervelló i va començar la seva activitat 
docent el curs 2007-2008. Actualment al centre s’imparteixen els següents nivells educatius: 

 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

¾ 4 grups de Primer d’ESO 

¾ 4 grups de Segon d’ESO 

¾ 3 grups de Tercer d’ESO 

¾ 3 grups de Quart d’ESO 

 

2.2 Del professorat  

La plantilla està formada per 33 professors/es.   Menys del 50% tenen plaça en aquest centre. La 
llengua vehicular de l’escola és el català tant a nivell oral com a nivell escrit. Bona part de 
l’alumnat de l’institut utilitza el castellà en el seu entorn familiar i en les relacions al centre.  

2.3 De l’alumnat 

L’Institut de Cervelló està situat en unes instal·lacions provisionals.  La  majoria de l’alumnat prové 
de les escoles del poble l’escola Santa Maria de Cervelló i l’Escola Nova, encara que també hi ha 
alumnat provinent de Vallirana i de les escoles de Corbera (aquests darrers són veïns de Cervelló 
que resideixen a urbanitzacions més properes al nucli urbà de La Palma). 

Cervelló és un poble de 8000 habitants amb una gran part de població disseminada en 
urbanitzacions. No hi problemes importants ni una gran immigració que compliquin la cohesió 
social. El nivell econòmic és majoritàriament el mitjà-baix.  

Tot l’alumnat s’expressa en les dues llengües sense dificultats.  

2.4  Del PAS del centre 

El personal d’administració i serveis està format per tres persones bilingües.  
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3. OBJECTIUS 

3.1 OBJECTIUS GENERALS: 

� Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus àmbits, tant 
a nivell oral com escrit. 

� Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua i la cultura 
catalana. 

� Mantenir la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització de la 
llengua al centre. 

� Planificar activitats que garanteixin el coneixement de la llengua i cultura catalana per part de 
tota la comunitat educativa. 

3.2 OBJECTIUS PER ÀMBITS: 

3.2.1 Àmbit pedagògic 

� Assegurar la utilització del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola.  
� Aconseguir que l’actitud dels alumnes vers la llengua catalana sigui positiva.  
� Aconseguir que els alumnes usin el català en qualsevol situació comunicativa. 
� Garantir el coneixement de la llengua catalana, castellana, francesa i anglesa segons els graus 

establerts al currículum i el projecte educatiu i curricular del centre. 
� Assegurar que la metodologia de l’àrea de llengua tingui en compte el contacte entre totes les 

llengües presents al centre. 

3.2.2 Àmbit de govern institucional 

� Assegurar a tots els cicles i nivells educatius el suport oral de llengua en petits grups per 
consolidar la competència lingüística. 

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

� Promoure que el català sigui la llengua de comunicació oral i escrita en totes les reunions i 
actes de la comunitat educativa. 

3.2.3 Àmbit humà i de serveis 

� Vetllar perquè el professorat i el personal de serveis transmeti un model normalitzat de l’ús de 
la llengua. 
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4.TRACTAMENT DE LLENGÜES 
4.1 LLENGUA CATALANA 

Marc horari de la matèria 

Les hores de llengua catalana que s’imparteixen al centre són:  

- 3 hores a 1 d’ESO. 
- 3 hores a 2 d’ESO. 
- 3 hores a 3 d’ESO. 
- 3 hores a 4 d’ESO 

 
L’Organització en grups classe entre 20 i 25 alumnes per grup fa que la diversitat es tracte 
dintre del grup . 
 
L’alumnat amb dificultats tenen el seus Plans Individualitzats i son avluats en funció 
d’aquests. 
 
També s’estableixen les línies generals  per ajudar-los  a l’àmbit lingüístic a la resta d’àrees. 

 
 
 
Metodologia emprada i ús de les noves tecnologies a la matèria  

Pel que fa a la metodologia de treball, Tots els nivells de l’ESO treballen a través del llibre digital (ja 
que formen part del Projecte Educat 1x1).  

A més a més, el centre disposa de la plataforma Moodle on cada nivell hi té penjades activitats.  
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4.2 CASTELLÀ 

Marc horari de la matèria 

Les hores de llengua castellana que s’imparteixen al centre són:  

- 3 hores a 1 d’ESO. 
- 3 hores a 2 d’ESO. 
- 3 hores a 3 d’ESO. 
- 3 hores a 4 d’ESO. 
 

L’Organització en grups classe entre 20 i 25 alumnes per grup fa que la diversitat es tracte 
dintre del grup . 
 
L’alumnat amb dificultats tenen el seus Plans Individualitzats i son avluats en funció 
d’aquests. 
 
També s’estableixen les línies generals  per ajudar-los  a l’àmbit lingüístic a la resta d’àrees. 

 
 

 
- Metodologia emprada i ús de les noves tecnologies a la matèria  

Pel que fa a la metodologia de treball, Tots els nivells de l’ESO treballen a través del llibre digital (ja 
que formen part del Projecte Educat 1x1).  

A més a més, el centre disposa de la plataforma Moodle on cada nivell hi té penjades activitats.  
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4.3.L'APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES OFICIALS (CATALÀ I CASTELLÀ) 

L’aprenentatge de les dues llengües oficials de Catalunya és responsabilitat del professorat de 
totes les àrees, el conjunt del claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. Per tal que 
l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català i en castellà concretats en els 
criteris del projecte lingüístic de centre, l’equip docent aplicarà a l'aula metodologies que 
estimulin l'expressió oral i escrita amb suports didàctics, tenint en compte que això inclou 
aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i l’avaluació.  

En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que 
s'estableix entre la llengua oral i la llengua escrita és recíproca. Hi ha activitats en què aquesta 
relació és inherent: la lecturaexpressiva, el teatre… 

El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català i en castellà és 
responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència. S’han previst els 
mecanismes adequats de seguiment i d’avaluació. 

Cada equip educatiu determinarà, segons les característiques pròpies del grup, les actuacions a 
prendre per assolir els objectius i la forma d'avaluar-los. 

1. Llengua oral 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el paper de la 
llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. Un 
bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans que estiguin preparats per saber expressar de 
forma raonada i coherent les seves opinions. 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de 
textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) tant a l’àrea de llengua com a la 
resta d’àrees. Hi ha una consideració específica de la variant del català de la  zona i es treballen els 
diversos registres de la llengua. 

Els alumnes hauran d'assolir uns mínims d'expressió oral, adaptats en funció del seu nivell 
d'aprenentatge, i que es concreten en: 

o La capacitat de presentar-se i d'expressar-se en públic amb fluidesa 
o L'ús de registres adequats en funció de la situació comunicativa 
o El control de les emocions i el respecte envers els altres  

 

2. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament 
obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu s’apliquen les 
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orientacions que dóna el currículum i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin en 
compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els  diversos nivells. 

 

Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre 
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal 
abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura 
tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de 
revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés 
d’ensenyament. 

Els alumnes hauran d'assolir uns mínims d'expressió escrita, adaptats en funció del seu nivell 
d'aprenentatge, i que es concreten en: 

o La capacitat de presentar-se i d'expressar-se per escrit amb fluidesa 

o L'ús de registres adequats en funció de la situació comunicativa 
o La presentació acurada dels escrits (marges, cal·ligrafia, netedat...)  
o Ús d'elements mínims d'ortografia i puntuació, així com una correcta separació de 

les paraules 
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4.4.LLENGÜES EXTRANGERES 

 Estratègies generals per a l'assoliment de l'objectiu de l'etapa 

L’alumnat, en acabar l'etapa, 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. 

En aquest apartat el centre ha d’especificar quan comença l’aprenentatge/ensenyament de la 
primera llengua estrangera (caldria tenir present la realitat sociolingüística de l’alumnat), quan, si 
escau, el de la segona llengua estrangera i quan, si escau, l’ensenyament d’altres llengües 
estrangeres. També ha d’especificar, si escau, quin blocs de continguts d’àrees no lingüístiques es 
fan en una llengua estrangera i justificar-ne l’elecció. 

L'alumnat deL Si Cervelló fa anglès com a primera llengua estrangera i francès com a segona.  

Aquesta segona llengua és una optativa que comença a segon d'ESO i implica cursar-la al llarg de 
tota l'etapa. Preferentment la cursa aquell l’alumnat que té les competències bàsiques assolides 
en català , castellà i anglès.  

 Desplegament del curriculum. 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l'etapa, segons 
el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un tractament cíclic dels conceptes, 
variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de l'alumnat, i ofereix 
oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula i espais 
d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat. 

El centre concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar: una distribució coherent 
de continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i com es dóna resposta als diferents estils 
d'aprenentatge, i se'n fa un seguiment. 

Per al tractament de l'anglès  

A l'institut es tenen en compte diferents aspectes:  

La llengua anglesa s’imparteix com a materia comuna a 1r , 2n, 3r i 4t d’ESO. També s’imparteixen 
una optativa d’ampliació a 1r d’ESO i una optativa de reforç a 3r d’ESO.  

L’alumnat compta amb tres hores de materia comuna  a la setmana . A 1r , 2n i 3r es fa un 
desdoblament en hores B una hora a  la setmana . Això vol dir la meitat del grup. A 2n i 3r aquest 
desdoblament es fa per nivells. A 4t tenen mitja hora setmana de pràctica oral amb una auxiliar de 
conversa nativa. 

Per al tractament del francès 
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Com a centre de dues línies s'imparteix el francès com a matèria optativa desde 2n d'ESO fins a 4t . 
La llengua vehicular  es procurarà que sigui sempre la llengua francesa. 

L'alumnat que començi la matèria optativa de  francés com  a 2ª llengua estrangera seran aquells 
alumnes que han demostrat tenir assolits els continguts de les altres llengues del centre ( català, 
castellà i anglès). És  molt important que l’alumnat que opti per aquesta matèria a 2n d'ESO  pugui 
tenir una continuitat, es per aixó que no hi haurà alumnes debutants al darrer curs ( 4t d' ESO) 

 Metodologia 

El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres 
inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 
competència oral en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de l'alumnat 
i l'ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a treballar en 
col·laboració, tot respectant la diferència. 

Enfocament educatiu l’ensenyament de la llengua. 

Evidentment a l'aula es treballen competències de diferents menes i l'expressió oral en mereix una 
cura especial. Des del Departament s'organitzen sortides de teatre que després es treballen a 
l'aula, Karaoke, amb cançons diverses. El Departament fomenta la lectura en Anglés i Francèsi a 
cada curs cal llegir un mínim de dos llibres. El Departament organitza un servei de prèstec de 
llibres  adaptats  als diferents nivells. 

El Departament de llengües estrangeres promou  les activitats que el centre organitza en diades 
especials com Nadal o  Sant Jordi  en  què l’alumnat participa en els Jocs Florals amb textes en 
anglés i en francès i també representacions teatrals en els dos idiomes. 

 Materials didàctics per a l'aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels materials 
didàctics i vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos addicionals variats que 
afavoreixen l'atenció a la diversitat. Cal que s ’especifiquin els criteris de coherència i continuïtat 
metodològica que s’estableixen i com s’atén la diversitat a partir de l’oferta de materials. Per sort 
les editorials que treballen amb llengües estrangeres ofereixen molts recursos per a a la diversitat. 

Degut a la implantació del programa 1x1 i 2.0 al centre , el Departament ha utilitzat diferents 
mètodes digitals i formules mixtes , és a dir llibre en paper i llibre digital, llibre de l’alumne en 
paper i llibre d’exercicis digital o website asociada, etc. El Departament s’ha hagut d’anar adaptant 
a les necessitats del centre i de l’alumnat. Treballar amb els nous materials digitals ha fet que el 
professorat del centre s’hagi hagut de formar amb cursos que les mateixes editorials oferien. Cal 
recordar que les editorials que treballen amb llengües estrangeres són les que han desenvolupat 
els materials digitals més avançats i, en general, els materials didàctics més dinàmics i amb més 
quantitat de recursos per atendre la diversitat. 
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Com hem dit abans, el Departament disposa de llibres de lectura adaptats per nivells que 
l’alumnat utilitza en prèstec. Cada curs escolar es revisa i , si cal, es compren noves existències.  

 Recursos tecnològics per a l'aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua 
estrangera com a mitjà d'accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 
desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 
lingüístics presents a l'aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge.  

A les classes de  Llengua Anglesa s’utilitzen tots el recursos tecnològics a l’abast. A més dels llibres 
de text digitals, o del llibre d’exercicis digitals, les pissarres digitals i la gran eina d’internet permet 
utilitzar pel.lícules, vídeos, cançons, jocs , karaoke, i tants recursos en Anglés que hi ha a la xarxa.  

L’alumnat també pot treballar a nivell individual amb el seu ordinador amb els recursos interactius 
que existiesen. Les editorials permeten assignar diferents nivellls a l’alumnat i , a més, enviar els 
resultats  amb gran especificació al professorat i permet la comunicació entre professorat i 
alumnat.  

Pràcticament tot l’alumnat té connexió d’internet a casa. 

A les classes de Llengua Francesa s’utilitzen igualment tots els recursos tecnològis disponibles ( 
recursos en xarxa, pisarra digital, videos, cançons.) 

 L'ús de la llengua estrangera a l'aula 

El centre decideix que l'aula de llengua estrangera sigui un espai d'immersió en la llengua 
d'aprenentatge entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d'ús real i 
de contacte amb la llengua d'aprenentatge. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com 
l'habitual en les interaccions (formals i informals) amb l’alumnat vetllant sempre per establir un 
clima favorable en què l'alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la rogressivament. 

El centre preveu l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular 
fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l'ús, com ara la revista, la pàgina 
web, la ràdio...;activitats artístiques, com ara representacions teatrals, cant coral, exposicions...,; i 
contactes amb altres centres d'àmbits locals o internacionals.  

Les classes de Llengua Anglesa i Llengua Francesa es procuren fer íntegrament en aquestes 
llengües . Obviament el professorat  vetlla perquè l'alumne acta d'ambients informals amb 
l’alumnat (patis, sortides...). 

Al centre els cartells de les aules i algunes informescolti des del primer minut, tota la classe en la 
llengua anglesa o francesa, fins i tot quan es tracions s’escriuen en Anglés. 

 Estratègies d'ampliació de l'oferta de llengües estrangeres  
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 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

El centre preveu   blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en la primera llengua 
estrangera i en justifica la selecció. En la programació d'aquesta opció, s'utilitza la metodología 
pròpia de l'àrea i s'inclou suport lingüístic per tal de facilitar la compleció de les tasques i asegurar 
l'aprenentatge dels continguts. Es vetlla perquè qui s’encarrega de l'experiència tingui la 
competència lingüística necessària i la formació metodològica de l'àrea. 

Actualment al centre s’està implementant un projecte PILE i des del Departament de Música 
s’utilitza l’Anglès com a llengua de comunicació en 1r d’ESO. 

Des dels altres departaments la llengua Anglesa s’utilitza en situacions puntuals, posters, 
pel.lícules, vídeos. Hi ha un acord al centre que les pel.lícules, sempre que sigui posible es veuran 
en versió original en llengua anglesa o francesa. 

 Projectes i programes plurilingües 

DESCRIPCIÓ 

El centre ha  participat en un projecte Comenius amb una escola danesa, en el que la llengua 
anglesa i les cultures catalana i danesa han estat l’eix vertebrador.  

 
4.4 LLENGUA ANGLESA 

Marc horari de la matèria 

Les hores de llengua anglesa que s’imparteixen al centre són:  

- 3 hores a 1 d’ESO. 
- 3 hores a 2 d’ESO. 
- 3 hores a 3 d’ESO. 
- 3 hores a 4 d’ESO. 
( 2 hores són amb tota la classe i 1 hora amb classe partida , hores B que s’organitzen per 
nivells) 

A més a més, el Departament d’Anglès de  l’Institut de Cervelló porta a terme des del curs escolar 
2010-2011 un projecte d’intercanvi amb una escola danesa (Kerteminde) per al qual s’ha sol·licitat 
un Comenius. 

També s’organitza un cop a l’any una obra de teatre en anglès que es prepara  prèviament a 
classe. 

El 4 ESO ha comptat durant el curs 2010-11 amb la col·laboració d’una professora nadiua que 
setmanalment fa amb cada grup una classe de conversa. 
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4.5.LLENGUA FRANCESA 

Marc horari de la matèria 

A la Secció d’Institut de Cervelló els alumnes poden estudiar francès com a segona llengua 
estrangera. Aquesta matèria s’ofereix, entre altres optatives, ja a 2 d’ESO i té una continuïtat de 
tres cursos.  

Els alumnes que comencen a estudiar francès a 2 d’ESO es comprometen a seguir cursant-lo 
almenys fins a 3 ESO.  

Així doncs, les hores de francès que s’imparteixen per nivell són:  

- 3 hores a 2 d’ESO. 

- 2 hores a 3 d’ESO. 

- 3 hores a 4 d’ESO. 

Metodologia emprada i ús de les noves tecnologies a la matèria 

La metodologia que es fa servir per impartir la matèria està basada en la perspectiva accional, un 
enfocament que fomenta la motivació de l’alumne, fa servir documents autèntics i l’objectiu de la 
qual és, sobretot, comunicatiu. D’una manera o altra, es treballen totes les competències 
bàsiques, així com les cinc competències previstes en la perspectiva accional i que apareixen al 
Marc Europeu Comú de Referència: escoltar, llegir, parlar, comunicar i escriure. Els alumnes seuen 
en semicercle perquè les classes siguin més dinàmiques  i participatives. Moltes activitats són 
realitzades en parelles, en grups o amb tota la classe.  

L’alumnat de francès ha mantingut un intercanvi epistolar amb l’alumnat de secundària de Saint 
Martin le Beau, el poble agermanat amb Cervelló. Un objectiu per a propers cursos és d’arribar a 
un intercanvi amb aquest liceu.   

Altres activitats 

A banda de totes aquestes activitats i de totes aquelles que es realitzen diàriament a l’aula, n’hi ha 
d’altres molt apreciades pels alumnes, com ara llegir llibres o còmics en francès ( llibres adaptats), 
mirar cada curs, com a mínim, un parell de pel·lícules  de parla francesa subtitulades, participar en 
el concurs literari de Sant Jordi o en els festivals de Nada i Sant Jordi interpretant cançons en 
francès.   
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4.6 ALTRES ÀREES 

Des de tots els departaments, per al curs 2011-2012, es vol arribar a un acord per tal de treballar 
la Competència lingüística d’igual manera a totes les àrees. Els responsables de cada matèria 
hauran d’exigir els següents punts a l’alumnat de tots els cursos: 

- Construcció correcta de l’oració 

- Llegir textos de la matèria que es treballa adequats al nivell de l’alumnat i treballar-ne 
específicament la comprensió.  

-Realitzar resums, esquemes o mapes conceptuals. 

- Llegir els enunciats, interpretar-los i contestar amb resposta completa. 

A part dels acords esmentats, els seminaris de llengües hauran d’aplicar: 

1 ESO 

Comprensió lectora 

- Identificació de mots claus 
- Identificació del tema del text 
- Respondre  (què, com, quan i on)  

Morfologia 

- Identificar el nom i el verb 

Sintaxi 

- Identificar el subjecte i el predicat d’una oració 

2 ESO 

Comprensió lectora 

- Identificació de mots claus 
- Identificació del tema del text 
- Respondre  (què, com, quan i on) 
- Treballar els connectors  

Morfologia 

- Identificar el nom i el verb 
- Identificar els adjectius, els pronoms i les preposicions 
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Sintaxi 

- Identificar el subjecte i el predicat d’una oració 
- Començar a treballar els complements verbals 

3 i 4 ESO 

Comprensió lectora 

- Identificació de mots claus 
- Identificació del tema del text 
- Respondre  (què, com, quan i on) 
- Treballar els connectors per aconseguir escrits més elaborats  
- Saber elaborar un text de qualsevol tipologia.  

Morfologia 

- Identificar tots els elements d’una oració 

Sintaxi 

- Identificar el subjecte i el predicat d’una oració 
- Treballar els complements verbals 

Redaccions, comentaris, etc. De tots els cursos 

- Introducció/ presentació, nus/ argumentació i desenllaç/ conclusió. 
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4.7 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. 
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mit-jans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

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

Comprensió lectora 

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

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

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, co-hesió i correcció lingüística. 

Expressió escrita 

Comunicativa 

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i te-nir cura de la seva presentació 
formal. 

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

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

Comunicació oral 

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

Dimensions 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els pe-ríodes més significatius de la 
literatura catalana, castellana i universal. 
Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, i in-terpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

Literària 

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar reali-tats, ficcions i sentiments. 
Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac-cedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensa -
ment i comunicar-se amb els altres. 
Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i 
d’escolta. 
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Actitudinal 

Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac-cedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar e l pensa-
ment i comunicar-se amb els altres. 
Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i 
d’escolta. 
Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració po-sitiva de la diversitat lingüística de 
l’entorn pròxim i d’arreu. 
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Orientacions per a l’avaluació 

L’avaluació de la comprensió lectora es fonamenta en la lectura de textos diversos tot responent a 
qüestions vinculades als processos implicats en la competència. Atès que la comprensió lectora és 
una qüestió fonamen-talment personal, cal que les activitats d’avaluació siguin realitzades 
individualment, encara que en els proces-sos d’aprenentatge sigui recomanable fer també 
activitats en grup. 

La graella següent recull alguns dels indicadors que es poden emprar per avaluar els tres nivells de 
gradació de la competència. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Sap extreure les idees 
principals de les dades de la 
informació. 

Interpreta el propòsit 
principal. 

Sap extreure les idees 
secundàries que donen 
suport a la idea principal 
(exemples, comentaris, 
aclariments…). 

Vincula entre si les diferents 
informacions explícites del 
text. 

(...) 

Sap interpretar les idees 
principals. 

Interpreta també les 
informacions implícites. 

Introdueix alguns elements 
valoratius sobre el propòsit 
del text. 

Sap integrar el contingut en 
el context específic. 

(...) 

Valora les idees principals i 
les secundàries. 

Valora els continguts en 
funció dels coneixements 
previs i dels obtinguts en 
altres fonts d’informació. 

Aporta criteris personals per 
valorar els continguts. 

Avalua opinions oposades. 

Sap arribar al raonament 
abstracte. 
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4.8. ALUMNAT NOUVINGUT  
En l'educació secundària, es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera 
vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment si procedeix 
d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, quan s'hi ha incorporat en els darrers 
trenta-sis mesos. 

Davant el xoc emocional que en aquests alumnes pot representar l’arribada a un entorn social i 
cultural completament nou, el centre preveu mesures específiques per tal que puguin sentir-se 
ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura.  

El centre organitza els recursos i estratègies adequats perquè, el més ràpidament possible, pug uin 
seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.  

El centre els dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua,  l’accés al 
currículum comú i el procés de socialització d’aquests alumnes. A tals efectes s’estableixen els 
criteris metodològics, els materials curriculars i les formes organitzatives més apropiades  per a 
tractar les seves necessitats educatives i per a facilitar-ne la integració a les aules ordinàries des 
del primer moment.  

Com a centre potenciem la llengua catalana per tal de consolidar-la com a llengua vehicular i de 
comunicació i com a factor de cohesió social, en un marc educatiu plurilingüe. I destaquem 
l’enriquiment que suposa per a tothom l’actual context multilingüe i vetllem per a que hi hagi 
actituds favorables i eradicar tota mena de prejudicis lingüístics. 

En relació amb la planificació lingüística i social al centre:  

Té un perfil cultural heterogeni ja que prové de diferents països amb diverses reali tats socials, 
culturals, econòmiques i religioses, la qual cosa fa que s'adoptin actituds i comportaments 
diversos.  

Prové de sistemes educatius heterogenis segons els països de procedència.  

Conflueix, en alguns casos, una situació d’escolarització irregular que dificulta l'adquisició de la 
llengua.  

En relació amb el tractament educatiu:  

No viu una situació d’immersió encara que pugui tenir un contacte molt intens amb la llengua 
d’aprenentatge del centre.  

El professorat no coneix necessàriament la seva llengua materna, no sol ser dominant en el 
context ni es té en compte en el currículum.  

No es troba en una situació d’aprenentatge d’una llengua estrangera ja que té una necessitat 
immediata d'usar les noves llengües.  

El seu desconeixement li suposa una dificultat afegida per continuar el seu procés d’aprenentatge 
amb normalitat.  

Quan l’alumnat s’incorpora al centre educatiu, l’aprenentatge de la lectoescriptura ja s’ha iniciat, 
fet que dificulta l’adquisició de la llengua.  
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Acollida i integració dels alumnes nouvinguts  

L’acollida i la integració escolar de tots els alumnes és un dels primers objectius del centre i dels 
professionals que hi treballen.  Per aconseguir aquest objectiu, el centre educatiu estableix el 
següent:  

Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a Catalunya: 
funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a l’abast, tant al centre com a 
l'entorn, possibilitat de sol·licitud d’ajuts, procés d’integració escolar i social de l’alumne al centre, 
assoliment dels aprenentatges…  

Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les necessitats de l’alumne 
(físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…).  

Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a utilitzant la llengua familiar o d’escolarització prèvia, en la 
mesura que sigui possible.  

Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que correspon a l’edat 
cronològica o a un curs inferior com a màxim. 

Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent.  

Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris i 
reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar i/o laboral 
necessàries.  

 

Cohesió social 

Es fomenten estratègies i optimitzen els recursos per establir vincles afectius, respectar els trets 
culturals i identitaris i garantir una bona adaptació així com la integració i la inclusió escolar i social 
d’aquests alumnes nouvinguts. 

S’establirà una coordinació amb els professionals externs que hi intervinguin (serveis socials, 
educadors socials, ...).  

 

Actituds lingüístiques 

El centre té ben assumit el principi de la Declaració Universal de Drets Lingüístics segons la qual 
tothom té dret a ésser reconegut com a membre d'una comunitat lingüística i, si s'estableix en el 
territori d'una altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació d'integració. Es valora 
positivament la diversitat lingüística de les societats plurilingües com una realitat que enri queix el 
conjunt de la comunitat educativa, que promou el respecte envers totes les llengües, que fa 
desaparèixer els prejudicis lingüístics, que emfasitza la importància de l’aprenentatge d’una nova 
llengua.  Aquests principis es treballen des de la tutoria i també curricularment en les diferents 
matèries.  

Adscripció  

Els alumnes nouvinguts s'incorporaran a un grup de referència del nivell d'ESO corresponent 
(primer, segon, tercer o quart) tenint com a referents l’edat i els coneixements i les possibilita ts de 
progrés que el centre observi en el procés d’acollida. 
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Si en l'entrevista inicial amb l'alumne/a o amb la família o amb les informacions de les primeres 
setmanes de classe es detecta, a part dels problemes lingüístics, un desfasament curricular 
significatiu entre el nivell proposat des d'escolarització i el seu nivell real de coneixements en les 
diferents àrees, l'equip educatiu pot proposar baixar-lo un nivell. 

 

Formes organitzatives 

Donades les característiques del nostre centre no comptem amb el recurs de l’aula d’acollida però 
s’incorporen un seguit de mesures organitzatives, metodològiques, curriculars, per a que l’alumnat 
nouvingut adquireixi un bon domini de la llengua d’aprenentatge.   

Es té en consideració que les dificultats de l’alumnat nouvingut augmenten quan s’incorporen més 
tardanament i, a més de l’edat, hi incideixen les característiques de l'etapa i el perfil divers de cada 
aprenent. Evitarem que aquesta tipologia d’alumnat estigui en inferioritat de condicions respecte 
als altres alumnes que sí tenen aquesta competència lingüística. El desconeixement de les llengües 
oficials de Catalunya pot provocar: sensació d’inseguretat, actituds de rebuig envers el centre 
educatiu i/o l’adquisició de la llengua, manca d’assoliment dels aprenentatges o de la consolidació 
dels aspectes conceptuals i procedimentals, etc. Malgrat que hagi passat un temps prudencial 
d’escolarització i s’hagin notat millores en la comprensió i l’expressió lingüística, cal seguir 
adaptant els procediments d’ensenyament-aprenentatge a l’alumnat i no a l’inrevés. 

Cal considerar que aquests els alumnes nouvinguts de 3r i 4t tenen menys temps de permanència 
en l’institut i més dificultats per a l’obtenció del graduat de l’ESO. Atenent a les seves necessitats 
educatives, es dedicaran hores d’atenció a la diversitat individual o en petit grup. També es  valora 
la conveniència de cursar les assignatures instrumentals en el grup de reforç. 

L’atenció de la diversitat de l'alumnat nouvingut es farà a l’aula ordinària, amb el suport d’un 
company-tutor que tindrà les següents funcions: 

Ajuda a la integració de l'alumne/a a la dinàmica del centre i de l'aula. 

L'alumne nou i el company-tutor seuen junts a l'aula i fan els mateixos desdoblaments. 

Li facilita l'horari i el material necessari per a cada assignatura. 

L'acompanya durant els esbarjos, les activitats fora de l'aula i les sortides escolars.  

Un cop a la setmana el company-tutor informa al professor tutor de grup de l'evolució del procés i 
de la situació de l'alumne nou. Però si ha sorgit alguna dificultat o conflicte de qualsevol tipus, 
caldrà que li traspassi la informació el més aviat possible. 

El tutor del grup-classe fa un seguiment individual del nou alumne amb l'equip docent, el propi 
alumne i la família. 

La durada d'aquest procés d'acompanyament per part del company-tutor es decideix en funció de 
l'evolució. Els alumnes que exerceixen aquesta funció s'ofereixen voluntàriament o són nomenats 
pel professor tutor d'aula. El company-guia es canvia quan la relació entre ells no és bona o es vol 
abandonar el càrrec. 
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Adaptacions del currículum per als alumnes nouvinguts  

L’aprenentatge de la llengua és una de les primeres necessitats de l’alumne que, sense conèixer-la, 
s’incorpora al centre. Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a 
l’ensenyament de la llengua catalana, tota la comunitat educativa ha de vetllar especialment per 
facilitar-ne l’aprenentatge.  

L’especificitat del procés d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts, que sovint s’incorporen durant 
el curs escolar amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos 
d’escolarització previs, fa necessària l’elaboració d’un pla individualitzat.  

 

El pla individualitzat ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial  de l’alumne 
nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives que cal treballar i ha d’establir els 
mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge, 
la qual cosa li ha de permetre incorporar-se plenament, el més aviat possible, a la dinàmica 
habitual del seu grup classe de referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat dels 
alumnes, la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge i l'aplicació 
de criteris de coherència, pel que fa a la planificació curricular de les matèries.  

El pla individualitzat per a l’alumne nouvingut ha d’explicitar les seves característiques o la 
situació, les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què es durà a 
terme, així com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges. Cal preveure la 
dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per als alumnes amb una 
escolarització prèvia deficient.  

En l’elaboració i actualització del pla individualitzat de l’alumne nouvingut, es compta amb la 
col·laboració de l’especialista d’orientació educativa i de l’EAP si les dificultats d’un alumne 
comporten necessitats educatives especials.  

Avaluació dels alumnes nouvinguts  

Com la resta d’alumnes del centre, els alumnes nouvinguts han de ser avaluats, almenys 
trimestralment, de les matèries curriculars que hagin cursat durant el trimestre. L’avaluació dels 
processos d’aprenentatge de cada alumne i la decisió sobre el pas de curs es duran a terme en 
relació amb els objectius del seu pla individualitzat. L’avaluació ha de ser contínua, amb 
observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge i ha d’integrar les aportacions i 
les observacions efectuades en cada una de les matèries.  

Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

L'alumnat nouvingut que no té coneixements de la llengua vehicular ha de rebre una atenció 
curricular individualitzada, el més intensiva possible per tal d'assolir un domini efectiu de la 
llengua d’aprenentatge. Aquest tractament diferenciat hauria de tenir en compte si la llengua 
materna és romànica o no i si coneix alguna segona llengua.  

Els professorat del centre utilitza estratègies metodològiques que faciliten l’assoliment dels 
continguts bàsics en totes les àrees. Cal establir criteris sobre quin ha de ser el tractament de les 
llengües curriculars pel que fa a la seqüència d’aprenentatge. L’efectivitat en la plena integració 
ofereix les garanties necessàries per a desenvolupar-se en la societat que l’ha acollit. 
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Alumnat sud-americà de parla hispana  

El centre vetlla perquè la llengua catalana, en quant que llengua pròpia de Catalunya, sigui 
assolida com a competència plena per part de tot l'alumnat. Malgrat la proximitat lingüística 
d'aquests alumnes hispans, cal promoure que utilitzin el català en tant que és llengua vehicular i 
d’aprenentatge. El fet de dominar una de les dues llengües oficials de Catalunya permet organitzar 
el currículum personalitzat de l’alumne. 

 

 

Propostes: 

 

x Establir les mesures que permetin l’atenció lingüística específica dels alumnes nouvinguts amb 
mancances lingüístiques. 

x Donar un suport addicional i especial de català. 

x Distribuir recursos (professorat i materials) per a l’atenció a la diversitat alumnat nouvingut.  

x Endegar o establir el projecte de parelles lingüístiques. 

x Promoure el plurilingüisme dels alumnes i valorar les llengües pròpies dels alumnes 
immigrants. El centre pot establir mesures extraescolars per afavorir projectes, tasques o 
estudis de llengües no curriculars i de cultures majoritàries entre els seus alumnes, o cultures 
presents en la seva comunitat educativa. Aquestes accions s'hauran d'esmentar si se sol·licita 
la participació en projectes internacionals (Comenius, eTwinning) o plans integrats de llengües 
estrangeres (PILE), atès que són una riquesa estratègica en el patrimoni lingüístic de la 
comunitat. 
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4.9 PROJECTE GEP : Grup d'experimentació per al Plurilingüisme 
 

 
Des del centre sempre hem cregut en la importància de les llengües estrangeres i en la 

necessitat de millorar les competències del nostre alumnat. És per aquest motiu que ja des de 
l’any 2012 a l’institut de Cervelló ens vam iniciar en aquest camp amb un PILE (pla integrat de 
llengües estrangeres) de música. Aquesta llavor va donar els seus fruits i vam anar sumant 
matèries a aquest projecte (tecnologia, matemàtiques  i física i química). Dins del Projecte de 
direcció es va definir la necessitat de posar en marxa a l’institut el GEP com una eina més per 
estimular el coneixement de les llengües estrangeres entre el nostre alumnat. És per això que el 
passat curs 2016-17 vam fer un GEP on vam aglutinar totes aquestes inquietuds del professorat 
per formar-nos i millorar la nostra pràctica docent. 
 

La participació en el grup d’experimentació plurilingüe té un doble objectiu. Per una banda  
reforçar el coneixement i l’ús de l’anglès que ha esdevingut una eina fonamental per accedir al 
coneixement en una societat global com la nostra i per l’altra, aprendre matèria curricular i llengua 
estrangera al mateix temps. Es tracta, en definitiva, de millorar les competències comunicatives en 
llengua estrangera del nostre alumnat. 
 
 
 

Valorem positivament l’experiència d’aquests anys  perquè aporta beneficis a l’alumnat 
tant pel que fa a la llengua estrangera com a la resta matèries. D’una banda augmenta l’exposició 
a l’anglès fora de les classes pròpies i per l’altra permet accedir a una varietat més gran de textos 
de diverses tipologies en altres matèries. 
 

L’objectiu del centre és poder, al llarg dels propers tres anys,implementar el projecte als 
quatre cursos d’ESO de manera que hi hagi continuïtat al llarg de tota l’etapa i això comporti: 
 

• Una millora dels resultats en llengua anglesa a l’ESO. 
• L’aplicació de la metodologia AICLE/CLIL a l’aula 
• La implementació d’accions encaminades a atendre la diversitat de l’alumnat per la banda de 

l’excel·lència 
• La consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir continguts curriculars 

d’altres matèries en llengua anglesa. 
• La millora de la projecció externa del centre. 

 

 

 

 

L
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5. CONCRECIÓ D’OBJECTIUS EN ACTUACIONS 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 
ÀMBIT PEDAGÒGIC 
� Assegurar la utilització del 

català com a llengua vehicular 
i d’aprenentatge de l’escola. 

Informació i difusió de la 
normativa legal referida al 
coneixement i ús de la llengua 
vehicular. 

Coordinadora lingüística 
i equip directiu 

 

Inici de curs 

 

 

 

PLC normativa d’inici de 
curs 

Fer un seguiment perquè sigui 
efectiva la normativa legal. 

Equip directiu Al llarg de tot el curs ( 
control trimestralment) 

Full de seguiment revisat 
pels Caps de 
Departament 

� Aconseguir que l’actitud dels 
alumnes vers la llengua 
catalana sigui positiva. 

Difusió d’informació referent a 
les activitats culturals del 
municipi i de l’entorn on es 
programin activitats en llengua 
catalana. 

Coordinació pedagògica, 
Coordinadora lingüística, 
tutors/es 

 

Al llarg de tot el curs Recull d’informacions 
d’activitats programades 
a l’entorn. 

 
Promoció de la necessitat 
d’aprendre el català com a mitjà 
de progrés i integració social. 

Coordinació pedagògica, 
Coordinadora lingüística 
i tutories 

Al llarg de tot el curs Programació de les 
festes i celebracions de 
l’escola. 
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� Aconseguir que els alumnes 
usin el català en qualsevol 
situació comunicativa. 

Facilitació de models lingüístics 
correctes en qualsevol situació 
comunicativa en la qual 
intervingui l’alumnat i el 
professorat. 

Professorat Al llarg de tot el curs Personals  

Promoció d’activitats de lleure 
on el codi lingüístic sigui la 
llengua catalana. 

 

Coordinador/a 
d’activitats i professorat 

Al llarg de tot el curs Programació i recull de 
jocs, i activitats lúdiques 
de caire  lingüístic. 
(Setmana cultural, 
parelles lingüístiques, 
participació dels equips 
d’integració social amb 
l’alumnat nouvingut) 

Reconeixement actiu de l’ús del 
català en qualsevol situació 
escolar 

 

Professorat Al llarg de tot el curs Treballs de recerca, 
crèdits de síntesi, 
exposicions orals a 
classe, intervenció en 
actes col·lectius, 
conferències, etc. 

� Garantir el coneixement de la 
llengua catalana, castellana, 
francesa i anglesa segons els 
graus establerts al currículum 
i el projecte educatiu i 
curricular del centre. 

Assoliment dels objectius de les 
àrees de llengua segons el criteri 
de competència bàsica 
lingüística. 

Professorat/tutors i 
especialistes 

Al llarg de tot el curs Materials curriculars i 
materials curriculars 
adaptats. 

� Assegurar que la metodologia 
de l’àrea de llengua tingui en 
compte el contacte entre 

Establiment de comparacions i 
reflexions lèxiques, estructurals i 
semàntiques de les llengües de 

Professorat de llengua Al llarg de tot el curs Treball sistemàtic 
d’estructures 
lingüístiques comunes. 
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totes les llengües presents al 
centre. 

l’alumnat del centre. 
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OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
� Vetllar perquè el professorat i 

el personal de serveis 
transmeti un model 
normalitzat de l’ús de la 
llengua. 

Promoció d’activitats de 
formació que serveixin per 
millorar la competència 
lingüística. 

Coordinador/a lingüístic i 
Equip Directiu. 

A començament de curs i 
segons calendaris oficials 
de formacions 
continuades per a 
professorat i personal 
d’Administració i serveis 

Informacions sobre plans 
de formació. 

Valoració dels coneixements de 
llengua catalana de tot el 
personal de servei que tingui una 
relació directa amb el centre 
escolar: monitors/res de 
menjador, acompanyants de 
sortides, personal de neteja, etc. 

Coordinador/a lingüístic 
(com a intervenció 
tècnica o consultiva) i 
Equip Directiu (com a 
intervenció executiva). 

Durant els períodes en 
què es facin 
contractacions de 
personal 

Personals 



 

 

PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

38 

38 

ANNEXOS 
REFERÈNCIES NORMATIVES SOBRE EL PROJECTE  LINGÜISTIC  
LLEI EDUCACIÓ CATALUNYA (LEC) 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
DOGC 5422 – 16.7.2009 
TÍTOL II 
Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Página 56597 

Article 9 

Règim lingüístic 
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que 
estableix aquest títol i per les disposicions reglamentàries de 
desplegament dictades pel Govern de la Generalitat. 

Página 56597 

Article 11 
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua 
normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu. 
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material 
didáctica i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les 
àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment 
en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 
castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen 
els articles 12 i 14. 
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe 
diferents per raó de llur llengua habitual. 
4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les 
mares,els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals 
sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d’acord 
amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin 
atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. 

Página 56598 

Article 12 
Llengües estrangeres 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, 
com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes 
adquireixin les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i 
escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions 
del Departament,quina llengua estrangera s’imparteix com a primera 
llengua estrangera i quina, o quines, com a segona. 
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir 
continguts 
curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües 
estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del 
Departament. 

Página 56598 
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Article 13 
Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció 
educativa i del personal d’administració i serveis.< 
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació 
requerida i han d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, 
el domini de les dues llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús 
adequat, tant oral com escrit,en l’exercici de la funció docent. Els mestres 
i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el 
català, tant en les activitats d’ensenyament iaprenentatge com en 
l’àmbit general del centre. 
2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar 
la competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la 
utilització d’eines didàctiques que facilitin l’ensenyament del català i en 
català. 
3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i 
serveis dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, 
demanera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en 
l’exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d’establir els 
mecanismes i les condicions que permetin assegurar el coneixement i el 
domini del català i del castellà del personal no docent de 
l’Administració educativa. 

Página 56599 

Article 14 
Projecte lingüístic 
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han 
d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que 
emmarqui el tractament de les llengües al centre. 
2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a 
l’ensenyament i a l’úsde les llengües en el centre, entre els quals hi ha 
d’haver en tot cas els següents: 
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 
b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament 
de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat 
sociolingüística del 
centre. 
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, 
en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions 
de mares i pares d’alumnes. 
 

Página 56599 

Article 15 
Programes d’immersió lingüística 
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de 
referencia i de factor de cohesió social, ha d’implantar estratègies 
educatives d’immersió lingüística que n’assegurin l’ús intensiu com a 
llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició 
d’aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la 
llengua o les llengües dels alumnes i el procés d’ensenyament 
del castellà. 
2. Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels 

Página 56599 
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programes d’immersió lingüística, tenint en compte el nombre d’hores de 
les àrees lingüístiques que s’hagin d’impartir al llarg de l’etapa. 
Article 16 
El català, llengua oficial de l’Administració educativa a Catalunya 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’Administració educativa. 
2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el 
català  tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb 
les administracionspúbliques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic 
català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d’ésser també la 
llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel 
Departament. 
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer 
normalment en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política 
lingüística. 
4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens 
perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació 
acadèmica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de 
l’Estat o en una comunitat autónoma de fora del domini lingüístic català, ha 
d’ésser bilingüe, en català i en castellà. 
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a 
l’acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar 
acompanyats del  text original en català, que serà sempre la versió preferent. 
 

Página 56599 

Article 18 
Ús i foment del català 
1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les 
manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els 
centres educatius privats sostinguts amb fons públics el català ha d’ésser 
normalment el vehicle d’expressió en les activitats de projecció externa. 
2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en 
l’ensenyament i l’ús del català, els centres educatius públics i els centres 
educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs 
actuacions amb les institución si les entitats de l’entorn. 
3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l’exterior 
en el marc més ampli de la projecció internacional de la cultura i la llengua 
catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment en els territoris amb 
vincles històrics, 
lingüístics i culturals amb Catalunya. 
4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix 
l’apartat 3, el Govern pot formalitzar acords de cooperació amb les 
institucions i entitats dels territoris i països on es trobin aquests centres i, si 
escau, pot proposar a l’Estat la subscripció de convenis en aquesta 
matèria. 

Página 56600 

 
 
DECRET D’AUTONOMIA DE CENTRES EDUCATIUS (DACE) 
102/2010, del 03 d’agost, d’educació. 
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 61485 – 5.8.2010 
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TÍTOL I 
Exercici de l’autonomia dels centres que conformen el Servei 
d’Educació de 
Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts 
amb fons públics. 
 CAPÍTOL 1 
Projecte educatiu del centre 
Article 5 
Contingut 
e) El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat 
sociolingüística  de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del sistema 
educatiu establert a les lleis. 
El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les 
llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la 
utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així 
com la continuïtat i la coherencia educatives, pel que fa als usos lingüístics, 
en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions 
de mares i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre 
l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. 
Així mateix, determina quina llengua estrangera s’imparteix com a  primera i 
quina o quines com a segones. Quan, d’acord amb el projecte lingüístic, el  
centre acordi impartir continguts curriculars en alguna de les llengües 
estrangeres,ha d’obtenir autorització del Departament d’Educació.  
 
 

Página 61488 

NORMES D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA DE 
CENTRE 
Aprovades Consell Escolar  29/09/15   
    
 

 
 

Títol II Concrecions previsions Projecte Educatiu. 
 
La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en 
especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social 
catalanes. A la Secció d'Institut de Cervelló creiem en el valor de la cultura i, 
sobretot, de la llengua catalana com a factor de cohesió social.  
  Punt 6 PEC (Formació Orientació Participació) Institut Cervelló 
Juny de 2016 
 

Pàgines 24-32 

 

 

 

 

 

 

 


