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0. Mecanismes per aprovar, modificar i donar a conèixer el Projecte 

Lingüístic de Centre 

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

Projecte Educatiu de Centre (PEC), per tant, s’ha d’aprovar per la majoria absoluta del 

Consell Escolar.  

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

Projecte Lingüístic de Centre. Així doncs, posarà a disposició un exemplar de cada 

membre del claustre de professors/es, un altre a cada membre del Consell Escolar i un 

altre exemplar a disposició de cada membre de personal no docent. També existirà un 

exemplar a Direcció a disposició de l’alumnat.  

El present projecte es presentarà al Consell Escolar el proper 27 de març; un cop sigui 

aprovat s’hauran de signar els apartats que apareixen a la part inferior d’aquest apartat. 

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

dinàmic que s’ha d’anar adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema 

educatiu, l’entorn social, etc. En aquest sentit, és un document sensible de ser modificat, 

però també ha de tenir una voluntat de permanència i estabilitat en el temps. 

Per a produir qualsevol modificació s’han de donar alguns dels següents requisits: 

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

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

En aquest cas, s’hauran de donar les condicions següents: 

 

- Els representants en Consell Escolar del professorat, del personal no 

docent, dels pares i mares, de l’Associació de Famílies d’Alumnes, de 

l’alumnat o del municipi faran la proposta a través del Consell Escolar. Per a 

què la modificació sigui acceptada cal el vot favorable de la majoria absoluta 

del Consell Escolar. 

 

- El claustre de Professorat com a òrgan col·legiat de coordinació pot fer 

propostes de modificació del PLC  al Consell Escolar a través del seu President. Per tal 

que aquestes propostes arribin a aquest òrgan cal que una majoria absoluta del claustre 
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aprovi la proposta en sessió extraordinària i amb aquest punt com a únic punt de l’ordre 

del dia.  

El present Projecte Lingüístic de Centre de l’Institut Miami Platja va ser aprovat per 

unanimitat del seu Consell Escolar, en data ___________________. 

 

 

 

 

 

David Garcia Garcia        Natalia Silvia Álvarez Pujol 

President/a del Consell Escolar   Secretari/a del Consell Escolar 
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1. Justificació del Projecte Lingüístic de Centre 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut de Miami Platja és un document que 

forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i té com a objectiu principal concretar 

els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües al centre educatiu. A més, el 

present projecte concreta l’ús del català com a llengua vehicular, d’ensenyament i 

aprenentatge, així com l’aprenentatge del castellà i de les llengües estrangeres. 

Aquest projecte lingüístic s’emmarca dins de la normativa actual vigent del sistema 

educatiu de Catalunya. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el títol II, del 

règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del 

sistema educatiu i, a l’article 14, determina que 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.  

Pel que fa a l’estructura i contingut, té en compte el recent document publicat pel 

Departament d’Educació anomenat El model lingüístic del sistema educatiu de 

Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i 

multicultural. 

 

2. Anàlisi del context 

2.1. L’entorn 

Mont-roig del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp a Tarragona. Està 

comunicada per carretera amb els nuclis comercials i industrials més propers: Reus i 

Cambrils. Té una superfície de 64 quilòmetres quadrats i una població total 

d’aproximadament 12.150 habitants
1
. Es tracta d’un municipi amb uns 13 quilòmetres 

de litoral que fins ara estava experimentant un creixement poblacional, econòmic i 

immobiliari importantíssim fins a l’any 2007-2008, però que en el context econòmic 

actual s’està experimentant una frenada en aquest línia d’ascens.  

La classe social predominant és la classe mitjana-baixa, amb la presència notable 

d’alumnat de nacionalitat estrangera, actualment un 30% (12,256% mitjana de 

                                                           
1
 Institut d’Estadística de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [Consultat: 27 de 

febrer de 2019]. Disponible a: <https://www.idescat.cat/emex/?id=430923> 

https://www.idescat.cat/emex/?id=430923
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Catalunya)  amb alumnes de fins a 12 nacionalitats. Mont-roig del Camp no es pot 

considerar com una societat acte-referencial, atès que la immigració que ha arribat, tan 

diversa, ha provocat una societat multicultural que, en conseqüència, ha creat en aquesta 

confluència de tantes llengües l’acceptació fàcil de l’altre. 

2.2. L’alumnat 

L’institut de Miami Platja atén alumnes d’edats compreses entre 11 i 17 anys, 

aproximadament. A grans trets, hi accedeixen alumnes que procedeixen de les escoles 

de primària del municipi, tot i que també hi ha nombrosos casos d’alumnes nouvinguts. 

La procedència de l’alumnat és heterogènia, tant des del punt de vista geogràfic com des 

del sociocultural. A l’institut, hi assisteixen alumnes que procedeixen del nucli urbà de 

Miami Platja, així com de les seves urbanitzacions de Casalot, Costa Zèfir i Via Marina, 

molts d’ells fent ús del transport públic, subvencionat pel Consell Comarcal. 

Al nostre institut, el català és la llengua vehicular amb què es desenvolupen la majoria 

d’activitats escolars. Ara bé, fora del centre l’ús que se’n fa depèn de l’origen i 

procedència, estrat social i la zona de residència de l’alumnat. Tenint en compte tots 

aquests aspectes, la realitat sociolingüística és que la llengua catalana ha de conviure 

amb moltes d’altres llengües. En conclusió, podem observar: 

- Que la llengua familiar dels alumnes és el castellà, seguida de llengües més 

minoritàries com l’àrab. 

- Que la comunicació entre companys es dóna majoritàriament en castellà, tant a 

l’aula com al pati. 

- Que la llengua en la qual l’alumnat es dirigeix al professorat és majoritàriament el 

castellà.  

- Que en l’àmbit de comunicació telemàtica, s’usa generalment el català, tot i que el 

castellà té un lleu avantatge. 

- Que la programació de televisió que més agrada a l’alumnat és en llengua 

castellana. 

- Que els alumnes que llegeixen habitualment ho fan majoritàriament en castellà.  

- Que la llengua que s’usa en les comunicacions entre tutor/professor i famílies és el 

català i el castellà, generalment. 
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Prenent com a referència les dades dels resultats acadèmics de la primera avaluació del 

curs 2018-2019, observem que els percentatges d’aprovats en les assignatures 

lingüístiques es representa de la següent manera: 

- A 1r d’ESO, el nombre d’aprovats en llengua catalana és del 52%; en llengua 

castellana, el 64%; en llengua anglesa, el 71%, i en llengua francesa, el 71%. 

- A 2n d’ESO, el nombre d’aprovats en llengua catalana és del 66%; en llengua 

castellana, el 60%; en llengua anglesa, el 60%, i en llengua francesa el 94%. 

- A 3r d’ESO, el nombre d’aprovats en llengua catalana és del 67%; en llengua 

castellana, el 71%; en llengua anglesa, el 69%, i en llengua francesa el 100%. 

- A 4t d’ESO, el nombre d’aprovats en llengua catalana és del 71%; en llengua 

castellana, el 63%; en llengua anglesa, el 69%, i en llengua francesa, el 100%. 

 

2.3. El professorat 

El conjunt de professorat de l’institut de Miami Platja està format per: 2 professores de 

Llengua Catalana, 2 professores de Llengua Castellana, 3 professores de Llengua 

Anglesa, 1 professora de Llengua Francesa, 2 professors de Matemàtiques, 3 professors 

de Tecnologia, 4 professors de Ciències Naturals, 2 professors de Ciències Socials, 1 

professora de Visual i Plàstica, 1 professora de Música i 2 professores d’Educació 

Física. 

A més, disposa de 2 orientadores educatives, 2 professores del Servei Intensiu 

d’Escolarització Inclusiva (SIEI), 1 educadora d’educació especial (EEE) i una 

vetlladora. 

D’acord amb el que estableix la normativa, tot el professorat del centre coneix i domina 

les dues llengües oficials, el català i el castellà, i en fa un ús adequat, tant oral com 

escrit, en el seu exercici de la funció docent. 

Pel que fa als llocs de treball específics amb perfil professional, l’institut de Miami 

Platja no presenta cap tipus de professional amb aquestes característiques. 
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3. Oferta de llengües estrangeres 

L’institut de Miami Platja ofereix l’ensenyament de dues llengües estrangeres 

curriculars: la llengua anglesa i la llengua francesa. La llengua anglesa s’inclou en el 

currículum de tots els nivells, de primer fins a quart, i la llengua francesa es proposa 

com a matèria optativa. 

A banda, per afavorir l’aprenentatge i l’assoliment significatiu d’ambdues llengües 

estrangeres, el centre organitza diferents activitats extraescolars com ara la creació d’un 

TED Ed Club x Miami i la participació al TED Ed Club x Baix Camp, on els alumnes 

poden expressar les seves idees en format xerrada en anglès, la creació d’un vídeo en 

anglès relacionat amb els temes seleccionats per la UNESCO per participar al concurs 

interprovincial de Catalunya; la participació al concurs The Fònix; colònies en anglès a 

primer d’ESO i la sortida a França per als alumnes de francès de tots els cursos. 

 

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

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és l’eina de cohesió i integració entre totes 

les persones que formen part del centre. També és la llengua vehicular i d’aprenentatge 

que s’usa normalment en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: 

activitats orals i escrites, exposicions dels professors, material didàctic i virtual, llibres 

de text i activitats d’aprenentatge i d’avaluació, reunions, informes i comunicacions, la 

interacció entre els docents i alumnes, com també les activitats administratives i les 

comunicacions entre el centre i l’entorn. 

Ara bé, això no significa que l’ús de la llengua catalana sigui exclusiu i que no hi hagi 

una presència de la llengua castellana i de la llengua estrangera triada quan escau. 

Al centre hi ha consciència de la necessitat de l’ús de la llengua catalana en la 

comunicació quotidiana, ja que s’ha detectat que és la llengua que menys usen els 

alumnes en el seu dia a dia.  

La intenció del centre és que, davant aquest fet, el català no sigui una llengua només 

d’aprenentatge i d’ús en les relacions formals, sinó que s’usi en tots els àmbits. 
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Els objectius que estableix l’institut de Miami Platja en relació amb l’aprenentatge i l’ús 

de llengües s’estructuren d’acord amb tres gran apartats: els usos lingüístics, els 

aspectes metodològics de l’aprenentatge de les llengües i els aspectes organitzatius. 

 

4.1. Usos lingüístics 

- Garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i afavorir el 

desenvolupament del plurilingüisme de l’alumnat. 

- Garantir accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa per 

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

com a llengua habitual. 

- Explicitar les línies d’intervenció dels usos lingüístics que s’han d’emprar per 

traslladar als professionals encarregats de la gestió d’activitats no docents. 

- Valorar el bagatge lingüístic i cultural divers que presenten els alumnes i les 

famílies i adaptar-ne les comunicacions amb el centre. 

- Fomentar l’ús professional de la llengua catalana en les activitats internes, les 

activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn. 

4.2. Aspectes metodològics de l’aprenentatge de les llengües 

- Distribuir els objectius lingüístics i els continguts en les programacions de cada 

nivell, cicle o etapa educativa per garantir una progressió real i efectiva de 

l’aprenentatge. 

- Incorporar l’avaluació continuada dels aprenentatges adquirits i les mesures per 

atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 

- Coordinar els docents de les àrees de llengües per desenvolupar programacions 

didàctiques coherents que contribueixin al desenvolupament de la competència 

comunicativa. 

- Afavorir l’aprenentatge de llengües a través de les noves tecnologies de la 

informació i comunicació (TIC) per tal de millorar els processos d’ensenyament 

i aprenentatge. 
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4.3. Aspectes organitzatius 

- Fer visibles els espais de diàleg, els criteris de treball i les estratègia d’avaluació 

per tal de fer un seguiment de l’aprenentatge de les llengües i de l’assoliment 

dels continguts de totes les matèries. 

- Assegurar l’ús de la llengua catalana mitjançant la col·laboració i coordinació 

dels diferents agents educatius de l’entorn que tinguin per objectiu garantir la 

continuïtat i la coherència educativa com a element de cohesió social. 

- Establir estratègies i mesures organitzatives per facilitar la comunicació i la 

inclusió de l’alumnat nouvingut d’origen estranger per tal que assoleixi ambdues 

llengües oficials. 

 

5. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les 

llengües  

És molt important que a través de les diverses àrees i nivells hi hagi un seguiment 

d’abast general per tal que s’assoleixi la competència lingüística. Així doncs, tot el 

professorat ha de conscienciar-se de la necessitat del desenvolupament i assoliment de 

les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat i ha de contribuir a treballar 

en el seu assoliment a través de les diferents àrees. 

La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, de manera que s’ha de 

mirar de dissenyar activitats que complementin ambdues habilitats, sobretot en l’àrea de 

llengua, però també en les altres. En l’àmbit oral és important realitzar lectures en veu 

alta, incentivar que els alumnes facin ús de la llengua catalana a l’aula, debats, etc. En 

l’àmbit escrit, cal exigir al màxim la correcció ortogràfica, lèxica i gramatical dels 

treballs de l’alumnat, en funció del seu nivell i de les seves característiques personals. 

Tenint en compte els objectius redactats en l’apartat anterior, tot seguit en concretarem 

els criteris metodològics i organitzatius mitjançant la relació que s’estableix entre ells.  
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Usos lingüístics 

Objectiu Criteris metodològics i organitzatius 

Garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua 

catalana i afavorir el desenvolupament del 

plurilingüisme de l’alumnat. 

Exposicions orals del professorat i 

material didàctic (llibre de text en paper i 

digital, dossiers elaborats pels professors, 

etc.). 

Garantir accions escolars de dinamització 

lingüística i comunicativa per incrementar 

el domini i l’ús de la llengua catalana als 

alumnes que no la tenen com a llengua 

habitual. 

Jocs de pati, celebracions, jornades 

culturals, festivals,  xerrades, exposicions, 

peticions dels delegats a les reunions amb 

l’equip docent, concursos, participació de 

les famílies en activitats del centre i xarxes 

socials del centre.  

Explicitar les línies d’intervenció que 

s’han d’emprar per traslladar als 

professionals encarregats de la gestió 

d’activitats no docents. 

Assistència de transport escolar, monitors 

d’activitats extraescolars, reunions del 

centre, formació del centre, activitats de 

l’Associació de Famílies d’Alumnes 

(AFA), activitats del Projecte Educatiu 

d’Entorn (PEE), etc.  

Valorar el bagatge lingüístic i cultural 

divers que presenten els alumnes i les 

famílies i adaptar-ne les comunicacions 

amb el centre. 

Adaptació lingüística de la comunicació 

entre els docents i les famílies. 

 

Fomentar l’ús professional de la llengua 

catalana en les activitats internes, les 

activitats administratives i les 

comunicacions entre el centre i l’entorn. 

Exposicions dels professors i del personal 

PAS, interaccions i converses, retolació 

dels espais, circulars, formació dels 

docents, etc. 
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Aspectes metodològics de l’aprenentatge de les llengües 

Objectiu Criteris metodològics i organitzatius 

Distribuir els objectius lingüístics i els 

continguts en les programacions de cada 

nivell, cicle o etapa educativa per garantir 

una progressió real i efectiva de 

l’aprenentatge. 

Programacions de llengua per nivells, 

concrecions curriculars, seqüenciació de 

continguts de llengua oral i escrita i 

metodologies i agrupaments dels alumnes 

que n’afavoreixin la interacció. etc. 

Incorporar l’avaluació continuada dels 

aprenentatges adquirits i les mesures per 

atendre els diferents ritmes d’aprenentatge 

dels alumnes. 

Proves d’avaluació continuada, grups 

flexibles i adaptacions individualitzades. 

Coordinar els docents de les àrees de 

llengües per desenvolupar programacions 

didàctiques coherents que contribueixin al 

desenvolupament de la competència 

comunicativa. 

Activitats i/o treballs d’exposició oral, 

interaccions habituals a l’aula, tasques de 

comprensió i expressió orals. 

Transferència d’aprenentatges d’una 

llengua a l’altra. Pla d’Impuls a la Lectura 

(PIL) de 30 minuts diaris de lectura 

silenciosa i personal.  

Afavorir l’aprenentatge de llengües a 

través de les noves tecnologies de la 

informació i comunicació (TIC) per tal de 

millorar els processos d’ensenyament i 

aprenentatge. 

 

Vídeos, articles digitals, webquestes, 

correu electrònic, xarxes socials, 

conferències de veu i vídeo, aplicacions 

per a tot dispositius electrònics, activitats 

en línia, diccionaris electrònics, traductors 

electrònics, jocs digitals, exercicis 

interactius, pissarres interactives i 

correctors gramaticals. 
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Aspectes organitzatius 

Objectiu Criteris metodològics i organitzatius 

Fer visibles els espais de diàleg, els criteris 

de treball i les estratègies d’avaluació per 

tal de fer un seguiment de l’aprenentatge 

de les llengües i de l’assoliment dels 

continguts de totes les matèries. 

Reunions d’equips docents i del claustre, 

acords i documents administratius del 

centre com ara les circulars, la cartelleria, 

etc. 

 

Assegurar l’ús de la llengua catalana 

mitjançant la col·laboració i coordinació 

dels diferents agents educatius de l’entorn 

que tinguin per objectiu garantir la 

continuïtat i la coherència educativa com a 

element de cohesió social. 

Reunions amb el pla d’entorn, amb 

l’ajuntament del municipi, amb 

l’Associació de Famílies d’Alumnes 

(AFA), amb les diferents entitats que 

col·laboren conjuntament amb el centre, 

etc. 

Establir estratègies i mesures 

organitzatives per facilitar la comunicació 

i la inclusió de l’alumnat nouvingut 

d’origen estranger per tal que assoleixi 

ambdues llengües oficials. 

Atencions individualitzades, adaptacions 

curriculars, etc. 
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6. Recursos i accions complementaris 

6.1. Els recursos complementaris 

El centre compta amb una educadora d’educació especial (EEE) que entra a unes 

assignatures i classes determinades –segons la preferència dels casos– i reforça 

l’ensenyament i aprenentatge de determinades matèries. També disposem d’una 

vetlladora que acompanya els alumnes que presenten necessitats específiques de suport 

educatiu (NESE) per afavorir la seva inclusió, tant a les hores de classe com a les hores 

d’esbarjo. Ambdues professionals usen normalment  la llengua catalana com a mitjà de 

comunicació amb els alumnes. 

En ocasions puntuals s’han acceptat docents en pràctiques, que han emprat la llengua 

catalana com a llengua de comunicació amb l’alumnat, professorat i famílies. 

 

6.2. Les accions complementàries 

Les accions complementàries orientades a augmentar l’exposició de les llengües a 

l’alumnat es tradueixen en les activitats no formals o informals que impliquen la 

col·laboració de diferents entitats del municipi i la implicació de les institucions.  

En primer lloc, participem en el projecte Escola Nova 21, projecte nou per al centre que 

implica un procés de revisió del nostre Projecte Educatiu de Centre i la nostra 

metodologia de treball. 

El centre ofereix, mitjançant la subvenció del Pla Educatiu d’Entorn del municipi, un 

taller d’estudi assistit durant el mes de juliol i el primer trimestre del curs 2018-2019 a 

un nombre reduït d’alumnes. 

Per desenvolupar la competència social i ciutadana i la competència d’autonomia i 

iniciativa personal, l’alumnat del centre participa en diferents programes que treballen 

la relació entre l’escola i la comunitat. Aquestes trobades es fan fora de l’horari escolar i 

les dirigeix i organitza la coordinadora pedagògica del centre. 

Els programes amb què treballa l’institut de Miami Platja conjuntament amb 

l’ajuntament, el Departament de Serveis Socials i el Casal d’Avis Sant Jaume són els 

que detallarem a continuació.  
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- Els alumnes de primer i segon d’ESO des del curs 2017-2018 han impartit els 

cursos Informàtica a Nivell Usuari Bàsic i Ús de Mòbils de manera voluntària.  

- Els alumnes de segon d’ESO, durant el curs 2018-2019, fan d’acompanyants al 

monitor del Centre Obert, que és un servei d’atenció a la infància i adolescència 

amb risc d’exclusió social del Consell Comarcal. 

Altrament, el centre col·labora amb les entitats esmentades anteriorment i amb el Pla 

Educatiu d’Entorn del municipi per dur a terme el projecte de servei a la comunitat que 

és de realització obligatòria a quart d’ESO. El projecte Acompanyem treballa la relació 

intergeneracional entre els alumnes de quart d’ESO de l’institut i les persones grans del 

municipi. 

D’altres accions complementàries que podem tenir en compte són les diverses xerrades 

de l’àmbit de tutoria que es donen al llarg del curs gràcies al personal sanitari (infermers 

i infermeres), al personal del Departament de Joventut del Consell Comarcal i al 

personal d’ordre i seguretat (policia municipal i mossos d’esquadra). Aquestes xerrades 

estan enfocades als temes més emergents que estan relacionats amb l’etapa 

d’adolescència dels nostres alumnes, ja sigui educació sexual, coeducació i educació per 

a la seguretat digital dels dispositius electrònics, respectivament.  

 

7. La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

El present Projecte Lingüístic de Centre (PLC) al llarg dels diferents apartats ha anat 

concretant i especificant en algunes ocasions la comunicació interna i la relació amb 

l’entorn. Tot i així, en aquest apartat les tornarem a tractar. 

Les activitats que presenten els docents, ja sigui a nivell oral o escrit, han d’estar 

elaborades en la llengua vehicular de l’educació, és a dir, en llengua catalana. En aquest 

sentit, les matèries lingüístiques de llengua castellana, anglesa i francesa mantenen la 

diversitat lingüística, respectivament, en les seves matèries per raons adients a 

l’aprenentatge d’aquestes. 

Les interaccions i converses entre els docents, el personal PAS i l’alumnat es duran a 

terme en llengua catalana (malgrat que en moltes ocasions s’empra la llengua 

castellana) per establir un model de llengua estàndard i d’ús davant de l’alumnat. 
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Les reunions d’equip docent i de claustre es duen a terme en llengua catalana, de la 

mateixa manera que la llengua de redacció dels documents, correus electrònics, 

comunicacions internes i circulars és el català. 

La retolació dels espais de l’institut de Miami Platja és en català, com a llengua 

vehicular de l’ensenyament.  

L’ús de la llengua en les comunicacions directes entre tutors o professors i famílies ha 

de ser prioritàriament la llengua catalana, malgrat que en casos excepcionals s’ha 

d’adaptar la comunicació lingüística per a una bona comprensió efectiva. 

Finalment, les activitats extraescolars organitzades pel centre o per l’Associació de 

Famílies d’Alumnes (AFA) hauria de ser prioritàriament en català, tot i que sovint 

aquests tipus de relacions comunicatives es duen a terme majoritàriament en castellà. 

 

8. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

Des del curs 2018-2019, l’institut de Miami Platja ha impulsat la iniciativa de dedicar 

30 minuts diaris a la lectura individual i silenciosa; aquest temps de lectura és un dels 

eixos del programa Impuls de la Lectura (ILEC). Aquesta iniciativa consisteix a llegir 

30 minuts diaris un llibre de lectura de tria personal, de dilluns a divendres en diferents 

franges horàries. En aquest projecte s’inclou tot el professorat del centre. L’objectiu 

principal és la millora de la comprensió lectora de tot l’alumnat, atès que és una de les 

principals carències a nivell general. 

D’altra banda, trobem l’oferta d’assignatures optatives en anglès. L’alumnat de primer 

d’ESO pot cursar l’assignatura optativa English Games, que proposa l’aprenentatge de 

la llengua anglesa mitjançant una metodologia més lúdica. L’alumnat de segon d’ESO 

té l’oportunitat de cursar la matèria optativa Miami International Radio en anglès. A 

tercer d’ESO trobem l’assignatura optativa Become a Youtuber, que presenta els 

continguts en anglès i que té com a metodologia l’ús de les tecnologies de la informació 

i comunicació.  

Finalment, cal fer constar que s’ofereix la matèria optativa de llengua francesa com a 

segona llengua estrangera des de primer d’ESO fins a quart. 
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A l’institut hi trobem diferents places amb perfils educatius diversos, com són: la 

coordinació de Llengües Estrangeres, la coordinació LIC i de Biblioteca i la coordinació 

d’Orientació. La coordinadora LIC i de Biblioteca s’encarrega, per una banda de 

redactar el present projecte lingüístic, i per l’altra d’organitzar i dinamitzar la biblioteca 

del centre. La coordinadora de Llengües estrangeres coordina els aprenentatges dels 

diversos nivell de llengües estrangeres per tal que tinguin una cohesió significativa. La 

coordinadora d’Orientació dona suport i assessorament dels diversos tipus 

d’aprenentatges que apareixen al centre. 
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