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1. INTRODUCCIÓ 

 

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els 

objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa 

vigent.  

La redacció d’aquest PL es basa en la “Guia per a l’elaboració del projecte lingüístic 

de centre” i en el “Model per a la redacció del Projecte Lingüístic” editats pel 

Departament d’Educació després d’haver presentat “El model lingüístic del sistema 

educatiu de Catalunya” l’octubre de 2018. 

 

Els OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu són:  

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

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

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

(B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 

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

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

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

educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

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

integració a l’aula ordinària. 

 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

L’institut Marta Mata està situat a la població de Salou (Tarragonès). Les 

instal·lacions estan ubicades en una zona residencial i educativa nova d’aquesta 

població.  

Salou és un municipi turístic i residencial que ha consolidat la seva capitalitat 

com a centre d'oci i de serveis de la Costa Daurada per la diversitat de l'oferta i per 

la qualitat i quantitat de les seves instal·lacions turístiques. 
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Actualment Salou s’ha convertit també en destinació residencial important. En 

dades de 2018, Salou té 26.233 habitants, dels quals 9.634 són d’origen 

estranger, 5.725 de la resta d’Espanya (2017) i 10.874 són nascuts a 

Catalunya.1 

 El fet que hi hagi molts moviments de població durant tot l’any afecta també al 

nostre centre,  que pateix l'anomenada «matrícula viva» durant tot el curs 

escolar. 

 

2.1 L’ALUMNAT 

 

El centre té uns  400 alumnes. Un 70% de l’alumnat és de l’Estat Espanyol. El 30% 

restant provenen de països diversos com la República Dominicana, Colòmbia, 

Argentina, Equador, Brasil, Bolívia, Bulgària, Cuba, Marroc, Itàlia, Índia, Regne Unit, 

França, Alemanya, Mèxic, Romania, Rússia, Sèrbia, Bielorrússia, Senegal, Ucraïna, 

Pakistan, Xile i Uruguai.  

Tindrem en compte que un 30% de l’alumnat i també les respectives famílies no 

tenen la llengua catalana com a primera llengua. I la llengua utilitzada pels 

alumnes als espais de relació és la castellana. Tanmateix, el centre utilitzarà la 

llengua catalana com a eina de comunicació, interna i externa; com a element 

cohesionador i d’integració social. 

Així, l’objectiu fonamental del nostre Projecte Educatiu Plurilingüe és aconseguir 

que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en finalitzar 

l’ESO, de manera que pugui usar normalment i de manera correcta el català i el 

castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en anglès i, aquells 

que cursin la segona llengua estrangera,  en alemany.  

El centre disposa d’un Pla d’Acollida per tal de respondre a la diversitat 

                                                        
1 Dades extretes d’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya). 
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d’alumnat. Tanmateix, també té en compte l’acollida del professorat i de les 

famílies. Aquest Pla preveu l’acollida de les famílies i de l’alumnat nouvingut des 

del primer moment. Les entrevistes amb les famílies i a l’alumnat nouvingut es 

faran en alguna de les llengües estatals (català o castellà). Si això no és possible, se 

sol·licitarà l’ajuda d’un intèrpret (del centre o extern –llistat facilitat del 

Departament-).   

 

2.2 ENTORN 

 

Cal destacar el gran nombre de llengües del municipi donat el gran nombre de 

ciutadans estrangers que hi viuen. Normalment la llengua de relació és el castellà. 

Quant a la competència lingüística del professorat, tenir el Certificat de nivell de 

suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu 

comú de referència per a les llengües (MECR), és un requisit per formar part de la 

borsa del Departament d’Ensenyament.. 

Provinent dels resultats d’una enquesta realitzada al professorat (curs 2018-

2019), el 35% del professorat té el Certificat C2 de Català. Més d’un 80% té algun 

certificat (B1,C1,C2) d’Anglès. I, a més a més, altres professors tenen certificat de 

Francès, Alemany o Italià. 

 

3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

 

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. 

La primera llengua estrangera,  l’anglès,  és una matèria que s’imparteix a partir 

de 1r i durant tota l’etapa de l’ESO així com als dos cursos de Batxillerat. Els 
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continguts són impartits en aquesta llengua tot i que, si hi ha dubtes, s’utilitza la 

llengua catalana (llengua vehicular) per tal de resoldre’ls.  

La segona llengua estrangera que s’imparteix al centre és l’alemany. L’alemany és 

una matèria optativa anual per als alumnes des de 2n  fins 4t d’ESO i també a 

Batxillerat. 

El Centre n'és conscient de la necessitat de conèixer una llengua estrangera, per 

això fa partíceps les dues llengües estrangeres en les activitats de l'institut, com 

per exemple, en el Certamen Literari i en la Revista de l'institut, Torre de Barenys. 

 

4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

 

El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu 

plurilingüe 

Pel que fa als usos lingüístics, el centre ha d’assegurar que el català sigui la llengua 

vehicular, d’aprenentatge i de relació amb la comunitat educativa normalment 

emprada. Per garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i per afavorir el 

desenvolupament del plurilingüisme de l’alumnat cal afavorir que les exposicions 

del professorat, el material didàctic físic i virtual, els llibres de text i les activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació siguin en català, i que les interaccions entre docents i 

alumnes i les activitats administratives i les comunicacions orals o escrites amb la 

resta de la comunitat educativa també ho siguin. 

Establir els usos lingüístics dels docents és essencial ja que, a més d’actuar com a 

models de llengua, determinen la llengua de les interaccions i el model de 

comunicació del centre. La llengua catalana, a l’educació secundària obligatòria, 

rep el tractament de llengua vehicular en les matèries no lingüístiques. A partir 

d’aquesta etapa, l’aprenentatge de la llengua, ara centrat més en contextos 

acadèmics, s’adquireix juntament amb els continguts curriculars corresponents. 

Per això,  per millorar el nivell de tot l’alumnat en totes les matèries i també per 
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afrontar la complexitat i diversitat inherents a qualsevol model d’educació 

plurilingüe i intercultural treballar la llengua des dels continguts és indispensable. 

Una bona aplicació d’aquest enfocament metodològic en general, aconsegueix un 

alt rendiment en els continguts disciplinaris, enriqueix l’habilitat en l’ús de la 

llengua vehicular, especialment en els alumnes que no la tenen com a L1, i 

desenvolupa les destreses metacognitives, la consciència crítica i la perspectiva 

intercultural dels aprenents.  

En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç d’usar normalment i 

correctament el català i el castellà i, com a mínim, una llengua estrangera. Això 

implica que l’alumnat ha d’haver assolit els coneixements orals i escrits que fixa el 

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

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

d’Europa següents: El nivell B2 en català i en castellà i el nivell B1 en la primera 

llengua estrangera. 

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

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

assolit el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i de les llengües 

estrangeres en els termes fixats en els corresponents currículums d’etapa i d’acord 

amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües següents: El 

nivell C1 en català i en castellà i el nivell B2 en la primera llengua estrangera. 

El centre impulsa diferents aspectes per tal que l’alumnat adquireixi les llengües 

oficials i la llengua estrangera de la següent forma: 

- Desdoblament de grups en les matèries lingüístiques per tal d’afavorir 

l’atenció a la diversitat i l’aprenentatge de llengües 

- Plurilingüisme en diferents assignatures per promoure l’aprenentatge de la 

llengua anglesa. 

- Participació en diferents concursos lingüístics i literaris per estimular 

l’aprenentatge del català i castellà (Picalletres, Certamen de lectura en veu 

alta, Jocs Florals, Gust per la lectura…) 

- Pla de lectura de 15 minuts diaris per fomentar l’hàbit lector, les 
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competències lingüístiques i el gust per la lectura en llengua catalana i 

castellana. 

- Activitats de dinamització de la lectura a la biblioteca del centre per 

promoure l’aprenentatge literari i el coneixement i respecte cap a la 

literatura en llengües i cultures diferents (llengües oficials, segones llengües 

i llengües d’origen). 

- Avancem cap al Tractament integrat de llengües. Els departaments 

lingüístics i alguns no lingüístics (Matemàtiques, Religió i Socials) treballen 

tipologies diverses comunes. 

- Programació didàctica comuna de Llengua catalana i castellana. 

- Intervenció d’una experta en dicció que dona eines i recursos per parlar en 

públic. 

 

5.CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

 

El PL inclou les accions educatives de dinamització lingüística i comunicativa per 

incrementar l’ús i el domini de la llengua catalana dels alumnes que no la tenen 

com a llengua habitual i explicitar els contextos d’u s per a la pra ctica de les 

llengu es estrangeres, buscant a mbits i espais d’interaccio  tan presencials com 

virtuals. Igualment, a banda de les accions orientades a garantir la convive ncia en 

diversitat i el valor del plurilingu isme, determina les estrate gies per recone ixer, 

promoure i fer visibles les llengu es dels alumnes d’origen estranger i els 

mecanismes per a la incorporacio  d’aquestes llengu es a l’a mbit acade mic en la 

mesura del possible.  

D’altra banda, el PL tambe  trasllada als professionals encarregats de la gestio  

d’activitats no docents (activitats extraescolars i les accions d’entorn) la 

informacio  sobre els usos lingu i stics del centre. Aquestes activitats faciliten i 

promouen l’u s de les llengu es en situacions reals d’aprenentatge i proporcionen un 
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increment significatiu del temps d’exposicio  a aquestes llengu es per a la qual cosa 

tenen un alt valor educatiu, motiven els alumnes i afavoreixen la millora de la seva 

compete ncia comunicativa.  

Les actuacions del centre per assolir aquests objectius són: 

● Reunions de coordinació amb els centres de Primària  

Per consensuar pautes comunes en la metodologia de llengües es realitzen 

reunions de coordinació amb els centres de Primària. 

● Avancem cap al Pla Integrat de Llengües 

Des del curs 2015-2016, el centre participa en els projectes del Departament 

d’Ensenyament sobre el Tractament integrat de llengües. S’han consensuat 

metodologies comunes per treballar la tipologia textual i també n’ha sortit una 

programació conjunta. 

● Utilització de les TIC en l’aprenentatge de llengües 

La llengua catalana e s la d’u s principal del programari i dels suports digitals que 

produeix el centre, a me s de les publicacions i xarxes socials: revista Torre de 

Barenys, pa gina web, Facebook, Twitter i Instagram.  

● Desdoblaments de llengua per garantir una organització flexible de 

l’alumnat per afavorir aprenentatges més personalitzats 

L’alumnat d’ESO es distribueixen en les matèries lingüístiques (Català, castellà, 

anglès i, també, Matemàtiques) en diferents grups flexibles: 

ABC: Grup amb un ritme i capacitats d’aprenentatge ràpid 

B: Ritme i capacitat d’aprenentatge mitjà 

Reforç: Grup de NEE     

● Projecte Plurilingüe 

Els cursos 2014-2015 i 2015-2016 el centre participà en el GEP (Grup 
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Experimental Plurilingu e) i, avui dia, ja e s un projecte intern del centre per 

promoure l’aprenentatge de l’angle s en diferents a rees: matema tiques, educacio  

fi sica, cie ncies naturals, mu sica, visual i pla stica… L’objectiu e s aconseguir que els 

alumnes siguin competents en: catala , castella  i una o me s llengu es estrangeres i 

amb aquest projecte es vol millorar la compete ncia oral de l’alumnat (speaking and 

listening), adquirir nou vocabulari i consolidar-lo, complementar la mate ria de 

llengua estrangera i contribuir a la Certificacio  dels nivells B1 i B2.  

● Pla de lectura 

L’alumnat d’ESO del centre gaudeix d’un Pla de lectura, en el qual llegeixen 15 

minuts després del pati. A més a més de ser una activitat relaxant a l’entrada del 

pati,  promou l’hàbit lector,  les competències lingüístiques i el gust per la lectura. 

El Pla de lectura s’inicia al setembre amb la lectura en veu alta de llibres en llengua 

catalana i llengua castellana facilitats pel centre i a mesura que avança el curs 

s’incorpora el gust per la lectura en el qual l’alumne/a tria el llibre a llegir. 

● Optativa Aprenem a aprendre 

A 1r d’ESO s’imparteix l’optativa Aprenem a aprendre, en la qual es treballen la 

comprensió lectora de diferents tipologies textual i tècniques d’estudi com el 

subratllat, l’extracció d’idees principals. També s’hi fa un tastet de la llengua 

alemanya. 

● Activitats dinamitzadores a la Biblioteca 

Aprofitant la celebració de la Castanyada i el Dia Mundial de la Poesia es realitzen 

lectures dramatitzades en diferents llengües oficials, estrangeres i llengües 

d’origen a la biblioteca per a l’alumnat de 1r d’ESO.  El coordinador de Biblioteca i 

la coordinadora del Pla de lectura, amb l’ajuda d’alguns alumnes del centre 

llegeixen textos terrorífics i poemes i en fan una exposició de llibres d’aquesta 

temàtica. 

● Clubs de lectura 

Es realitzen clubs de lectura per a alumnes de 1r i 2n d’ESO durant alguns dies a 
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l’hora del pati amb el coordinador de Biblioteca.  Es trien llibres per tal de motivar 

l’alumnat a llegir. 

● Dia de les llengües maternes 

El 21 de febrer es realitzen activitats que donen visibilitat a les llengües d’origen 

del nostre alumnat. L’activitat s’organitza conjuntament amb l’Aula d’Acollida. 

● Concurs literari de Sant Jordi 

Cada any els departaments lingüístics organitzen el concurs de Sant Jordi, en el 

qual l’alumnat pot participar en les diferents llengües curriculars del centre: català, 

castellà, anglès i alemany; amb l’objectiu de fomentar la creativitat i l’ús correcte 

de les diverses llengües amb les quals han de ser competents. També hi participa 

l’Aula d’Acollida. 

● Participació en concursos: Picalletres, Certamen de lectura en veu alta, 

Jocs Florals, Concurs Coca-cola, Gust per la lectura. 

Cada curs es participa en diversos concursos i en diferents nivells educatius per tal 

d’afavorir la compete ncia litera ria i el gust per la lectura i l’escriptura.  

● Exàmens oficials de llengües estrangeres 

Llengua anglesa: exa mens oficials a les Escoles d’Idiomes (EOI) s’assessora i 

orienta l’alumnat que vol presentar-se a la convocato ria per examinar-se dels 

nivells B1 i B2. 

Llengua alemanya: exa mens Goethe: la professora d’alemany prepara i assessora 

l’alumnat de Batxillerat i ESO que vulgui presentar-se a la convocato ria dels 

exa mens de nivell A1 i A2.  

El nostre centre aposta per consolidar el coneixement, aprenentatge i ús de les 

llengües per tal d’afavorir les sortides acadèmiques i laborals de l’alumnat en una 

societat plurilingüe.   
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● Teatre 

Al centre hi ha una activitat complementària de teatre, oberta a tots els cursos, en 

llengua castellana per tal de millorar la dicció i l’expressió oral.   

A l’Aula d’acollida també realitzen teatre i el representen a les escoles de Primària i 

Llar d’infants del municipi, per tal d’habituar l’alumnat nouvingut a l’expressió en 

llengua catalana. 

      

6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

 

Els recursos i suports addicionals dels quals disposa el centre per tal d’assolir els 

objectius proposats són els següents: 

6.1. RECURSOS COMPLEMENTARIS 

● Aula d’acollida 

El centre disposa d’una aula d’acollida que acull l’alumnat nouvingut. Actualment, 

hi assisteixen uns 40 alumnes i es disposa d’un professor i mig. Tot i que, també hi 

entren altres professors ja que el nombre d’alumnes nouvinguts és elevat; així s’hi 

dediquen 42 hores.    

Els alumnes es distribueixen en tres grups segons el seu nivell lingüístic: N0 

acabats d’arribar a Catalunya, N1 porten un curs escolar a Catalunya i N2 alumnes 

de 2n any.  

● Aula multinivell 

El centre disposa d’un projecte d’aula Multinivell amb alumnat de tots els nivells 

d’ESO. Es tracta d’alumnat de procedència internacional que es troben interns a 

l’Escola de Futbol de Salou/Tecnifutbol. Aquest alumnat disposa d’un horari 

adaptat al centre per tal de poder seguir un entrenament esportiu d’alt rendiment. 

Realitzen les matèries en llengua anglesa, tot i que al ser alumnat nouvingut també 
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realitzen la immersió de la llengua catalana i castellana per tal de poder 

desenvolupar-se com a  ciutadans del municipi. 

● Auxiliar o assistents de conversa 

El centre demana tots els cursos al Departament d’Educació la participacio  d’un 

auxiliar de conversa amb l’objectiu de reforçar l’oralitat, fer pra ctiques de 

conversa, corregir la fone tica i grama tica, fomentar la motivacio  i l’intere s de 

l’alumnat per la llengua i cultura del seu pai s i donar suport a l’elaboracio  i 

adaptacio  de materials i aportar recursos dida ctics aute ntics. Hi ha hagut auxiliars 

de conversa en anglès i alemany, però aquest curs no n’hem gaudit de cap. 

● Projecte Educatiu de Suport Lingüístic (PESS) 

L’Ajuntament de Salou ofereix classes de catala  a alumnes nouvinguts de 1r i 2n 

any de tot el municipi. Les classes so n en horari de tarda, com una extraescolar 

me s, i a les depende ncies de l’Ajuntament. 

● Curs CPNL als pares 

S’ofereix la possibilitat d’inscriure’s a un curs de catala  de nivell inicial als pares 

dels alumnes de l’institut. El curs l’ofereix el personal del Servei Local de Catala  del 

Consorci per la Normalitzacio  Lingu i stica.   

    

6.2. ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

● Pla Educatiu d’Entorn 

El Pla Educatiu d’Entorn prete n respondre de manera integrada i comunita ria a les 

necessitats educatives, en el nostre cas, del joves de l’institut. Entre les diferents 

activitats que es fan al centre i que tenen repercussio  en el Pla Lingu i stic trobem 

les classes de te cnica d’expressio  oral i l’estudi assistit (classes de repa s de Llengua 

catalana i Matema tiques dirigides als alumnes de l’ESO que es duen a terme a les 

tardes i a les depende ncies de l’institut).  
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● Classes de xinès 

El centre ofereix les seves dependències a la Comunitat Xinesa per realitzar classes 

d’aquesta llengua en horari extraescolar. 

● Erasmus + 

El centre, aquest curs, ha estat nomenat centre coordinador del Projecte Erasmus+ 

Healthier minds, smarter minds. El projecte dura dos cursos i afavoreix la mobilitat 

d’estudiants i professorat entre diferents pai sos de la Unio  Europea per tal de 

fomentar l’educacio  integral de l'alumnat i projectes cooperatius entre diferents 

centres educatius, a me s de la millora del coneixement de les llengu es dels estats 

membres.  

● Mobilitats i intercanvis amb altres centres 

Llengua alemanya: Es realitza un intercanvi amb un institut alemany, aquest curs 

han estat alumnes de Riedstadt.  

Trobada d’alumnes d’alemany de diversos centres: Ins. Gabriel Ferrater i Ins. Baix 

Camp de Reus.    

  

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

 

La llengua vehicular del centre és el català i és la llengua emprada en els 

documents i actuacions (circulars, actes, informes, projectes…) i en la relació amb 

corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que 

contracta. També utilitza el català en les comunicacions i notificacions adreçades a 

persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici 

dels drets dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castella , si ho demanen. En 

aquest darrer cas, es fara  en format bilingu e: catala -castella . Si malgrat aquest 

canvi de llengua la comunicacio  no e s flui da, es pot demanar la intervencio  de 

l’inte rpret de l’Ajuntament de Salou per poder dur a terme les entrevistes 
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personals dels pares les llengu es d’origen dels quals disten molt del catala  i el 

castella . 

En les activitats docents (exposicions, material, murals, etc.) tambe  el catala  e s la 

llengua vehicular.  

La participació de l’AMPA en les activitats del centre és imprescindible, així l’ús del 

català com a element cohesionador entre la família i el centre també ho és. 

 

8. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

 

● Participació en l’Avancem cap al Tractament integrat de llengües 

És el 3r any que el centre treballa pel Tractament integrat de llengües, en el qual es 

posen en comú estructures lingüístiques comunes, la no repetició de continguts, el 

reforç i recolzament entre llengües, així com les tipologies textuals i la 

programació conjunta de les llengües oficials. 

●  Places de perfil professional 

El centre disposa de dues places de Perfil professional per impartir classes de 

Biologia i Matemàtiques en anglès. 

● Programes internacionals    

El centre fomenta la participació en programes internacionals: Erasmus +, 

intercanvis i és centre acollidor per a estades professionals de professorat 

estranger.    

   

  


