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1. Introducció

El Projecte Lingüístic del Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre

(PEC). La normativa vigent defineix el PLC com a l’element del PEC que recull els

aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre.

L’article 14 de la LEC fa referència al projecte lingüístic i estableix 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 en

el centre”. Així, “el projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a

l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver, en tot

cas, els següents:

• El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

• El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.

• Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

• Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües,

tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

• La continuïtat i la coherència educativa, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis

escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares

d’alumnes”.

Tots aquests punts establerts per la LEC es desenvolupen a continuació, en el nostre

PLC.

En aquest sentit, abans de tot, cal dir que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu

article 6 determina que la llengua pròpia de Catalunya és el català, la qual ha de ser la

llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge de l’ensenyament. Les

dues llengües oficials, català i castellà, han de ser conegudes i usades per tota la

ciutadania de Catalunya. La diversitat lingüística i cultural de la societat catalana fa

necessari potenciar la llengua pròpia com a factor de cohesió social. No hi ha cohesió
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sense una acceptació del dret a la diferència i una visió multicultural; tots hem

d’aprendre de tots.

El PLC és un document estable però no inamovible. És realista i adequat al marc

legislatiu i, vinculant —compromet la comunitat educativa en el seu compliment—.

Aquest document ha estat revisat i aprovat pel Consell Escolar del Centre en data

19 de desembre de 2018.

2. Context sociolingüístic: alumnat i entorn

L’observació de la realitat sociolingüística de l’alumnat del Centre ens mostra una gran

diversitat de procedències, tot i que fa anys que viuen aquí, i un ús compartit entre la

llengua catalana i la llengua castellana, que de fet s’utilitzen tant en les situacions

formals com informals dins l’Institut davant de la realitat familiar dels nostres alumnes.

Hi ha molt alumnat catalanoparlant i n’hi ha que amb prou feines el saben parlar. Pel

que fa al professorat i personal PAS tothom parla català. D’aquesta constatació es

desprèn que cal:

 Tenir en compte el multilingüisme del centre.

 Garantir el coneixement del català en un entorn social que no el facilita.

 Valorar les diverses llengües maternes i els contextos socioculturals d'origen.

 Formar ciutadans de primera amb l'ús del català (llengua oficial i pròpia de

Catalunya) i del castellà per poder participar en tots els espais socials i situar els

alumnes en igualtat d'oportunitats.

Des del nostre centre fem l’esforç de convertir el català en un vehicle de transmissió

docent que contribueixi a compensar el desequilibri que es produeix en l’entorn.

Les llengües que es parlen al nostre centre són diverses:

Català Búlgar Moldau Romanès

Castellà Francès Noruec Rus

Alemany Gallec Polonès Serbi

Anglès Hongarès Portuguès Xinès

Àrab Italià Punjabi
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3. Marc legal

Pel que fa a l’àmbit de la llengua, la Constitució espanyola a l’art. 3 afirma que “el

Castellà és la llengua espanyola i oficial de l’Estat...”, “...tots els espanyols tenen el

deure de conèixer-la i dret a usar-la...”, que... les altres llengües espanyoles seran també

oficials en les respectives Comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts...” i que

la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural

que cal respectar i protegir molt especialment.”

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de 18 de juny de 2006, a l’art.

6.1 estableix que “la llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la

llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de

comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a

vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament”. A 6.3 se’ns aclareix que “el català és la

llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat

espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els

ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les”.

En els articles 35.1 del mateix, referent als drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament,

s’estableix que “totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord

amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua

vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari”.

A 35.2 se’ns diu que “els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en

l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb

suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui

quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del

català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis”.

“Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de

Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de

comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament”.

A la LOE 2/2006, en el seu article 23 sobre els objectius de l’ESO, se’ns aclareix que

caldrà “comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua
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castellana i, si n’hi hagués, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i

missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura”.

També caldrà “comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera

apropiada”, així com “conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la

història pròpies i dels altres, i també el patrimoni artístic i cultural”.

A l’article 5.2 del Decret 185/2015 de 25 d’agost se’ns estableix que “el català, com a

llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular

d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat

educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i

comunicacions amb les famílies”.

A més a més, a 5.3 se’ns parla de l’objectiu del projecte educatiu plurilingüe, que

consisteix a “aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència

comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar

normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre

missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el

projecte educatiu”.

Durant l’educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües

oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les

dues llengües per part de tot l’alumnat, independentment de les llengües familiars.

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees no

lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d'admissió d'alumnes

als centres que imparteixin continguts d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera

podran ser diferents per aquesta raó”.

L’article 21.3 i 21.4 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística, estableix

que els alumnes, gràcies a l’ensenyament rebut, sortiran de les institucions educatives

amb competència oral i escrita, com a emissors i com a receptors, tant en català com en

castellà: “en l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar

polítiques de programació i docència que garanteixin el perfeccionament del
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coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge

instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments.

4. El tractament de les llengües

Principis bàsics:

1. La llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera sistemàtica a través

de totes les àrees curriculars. Per això cal considerar que tot professor és també

professor de llengua.

2. L’enfocament comunicatiu —i no tant la descripció sistemàtica del corpus

gramatical— ha de guiar l’ensenyament/aprenentatge de la llengua. Cal treballar-lo des

d’àmbits, temes i contextos reals per tal d’aconseguir que l’alumnat en faci un ús

eficient i correcte en finalitzar l’escolarització obligatòria.

3. El domini de la llengua comporta l’assoliment de la competència en totes les

activitats comunicatives: escoltar, llegir, parlar, escriure, interaccionar i mediar.

4. L’aprenentatge de la llengua ha de ser significatiu; per tant, els aprenentatges nous cal

ancorar-los en capacitats i coneixements ja adquirits i l’ensenyament ha de fomentar la

interacció significativa entre parlants.

5. L’àrea de llengües, com totes les altres àrees curriculars, ha de contribuir al

desenvolupament de totes les competències bàsiques que l’alumnat ha de dominar en

finalitzar l’escolarització.

6. Les estratègies de comprensió lectora i composició escrita, pel que fa al llenguatge

acadèmic (textos de registre formal i de tipus explicatiu) han de ser treballades

principalment en l’àrea de llengua, però aplicades i valorades en totes les àrees

curriculars del centre educatiu.

7. Per tal d’evitar repeticions innecessàries, convé distribuir de manera coherent entre

les diferents programacions de llengua l’estudi aprofundit (reconeixement i comprensió)

de les estructures lingüístiques comunes. La concreció, aplicació contextualitzada,
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pràctica i avaluació d’aquestes estructures correspon dur-la a terme en cadascuna de les

llengües.

8. Mitjançant l’aprenentatge de diverses llengües, (les oficials de Catalunya i la llengua

estrangera) cal desenvolupar en l’alumnat una competència plurilingüe que li permeti

comunicar-se –en diferents graus de domini- amb persones d’altres contextos

lingüístics, atesa la realitat plurilingüe amb què tots estem cridats a conviure.

9. El factor actitudinal és fonamental en l’aprenentatge de la llengua. Cal promoure

actituds d’estima i de respecte envers la cultura i la identitat del país on es parla i dels

parlants que l’usen, al mateix temps que cal fer palès l’interès per les llengües i la

cultura dels llocs d’origen dels alumnes per als quals és novetat l’aprenentatge de les

llengües del país.

4.1. Tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i

d'aprenentatge.

A més dels articles esmentats en l’apartat del marc legal, cal destacar els que de manera

més específica regulen el tractament de la llengua com vehicular i d’aprenentatge.

La Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística, en l'article 20 defineix la llengua

catalana com “la llengua pròpia de Catalunya i de l'ensenyament en tots els seus nivells

educatius”, com ja ho feia la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a

Catalunya. El mateix queda també establert a l’article 5.2 del Decret 187/2015 de 25

d’agost i a l’article 6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s'utilitzarà al centre normalment com a

llengua vehicular i d'aprenentatge, com queda establert de la mateixa manera als articles

20.1 i 21.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística, a l’article 5.1 del Decret 96/1992,

que fa referència a l’educació secundària obligatòria; a l’article, 6.1 del Decret 332/1994

que fa referència als ensenyaments de formació professional; i a l’article 5.1. del Decret

82/1996, que fa referència al batxillerat.
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De fet, a 20.2 de la Llei 1/1998 se’ns aclareix que “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”.

A banda, a 20.2 de la mateixa llei s’estableix que “el centre fomentarà la participació

del personal docent en cursos d'actualització lingüística i cultura catalana i 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”.

Per tant, el centre farà de la llengua catalana el vehicle d'expressió normal en les

activitats docents i de desenvolupament curricular realitzades en centre o en àmbits

externs i vetllarà per l'ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d'aprenentatge

en els recursos materials i didàctics (llibres, jocs, audiovisuals, programacions, etc.).

Així doncs, a excepció de l'ensenyament de la llengua castellana, de les llengües

estrangeres i de les matèries AICLE, les activitats orals i escrites de la resta d'àrees —

exposició del professorat, material elaborat pel professorat per a ús del centre, llibres de

text, exercicis de l'alumnat, etc.— es faran en llengua catalana.

4.1.1 L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana

Es vetllarà perquè l’aprenentatge de la llengua catalana tingui un enfocament

significatiu i funcional, a través de la creació de situacions comunicatives que incentivin

l’ús de la llengua.

Atès que les Dimensions d’expressió i comprensió són bàsiques en la resta d’àmbits, en

la resta de matèries també es vetllarà pel seu desenvolupament. La llengua oral i la

llengua escrita rebran un tractament integrat i no aïllat, per tant.

Com sabem, l’aprenentatge de la llengua oral requereix situacions d’ús de la llengua

mateixa. Per tant, cal que el professorat vetlli per la creació d’ambients i situacions reals

que requereixin la intervenció oral per comunicar-se amb altres parlants. La interacció i

participació a nivell oral és, doncs, imprescindible. Així, el desenvolupament de la
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llengua oral és fonamental perquè cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per

poder participar socialment com a ciutadans.

L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, amb una

diversitat de mètodes (global, analític...) en funció de la seva adequació a cada moment.

La llengua escrita s’ha d’emmarcar en àmbits, temes, contextos i situacions d’ús

freqüent en la vida real.

Atès que la competència en llengua catalana és un mitjà important d’accés als

aprenentatges, el centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta

llengua pugui comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que els permetin

accelerar el seu procés d’aprenentatge de la llengua. Com sabem, l’atenció a la

diversitat és un dels principals reptes del sistema educatiu. L’organització horària i

l’organització del professorat comptarà amb mecanismes d’atenció a la diversitat a

nivell de centre: reforços, grups flexibles, desdoblaments...

Per tal de fer efectiu l’objectiu que el nostre alumnat sigui competent en les dues

llengües oficials a Catalunya, el centre continuarà aplicant des de l’entrada de l’alumnat

el programa d’acollida lingüística. En funció d’aquest, totes les àrees s’imparteixen en

llengua catalana, a excepció de les àrees de llengua castellana i llengües estrangeres.

Igualment, el català s’empra en totes les activitats orals i escrites (les explicacions del

professorat, el material didàctic i els llibres de text, els exercicis de l’alumnat i els

d’avaluació).

Amb tot plegat, en el nostre cas concret, vam implantar el Projecte d’Experimentació

del Plurilingüisme (GEP) al nostre centre, al febrer de 2016; de manera que

s’imparteixen en llengua anglesa les matèries d’Educació Física i de Cultura i Valors

Ètics i optatives de l’àrea d’Educació Física, així com l’aprenentatge d’una segona

llengua estrangera, el francès, des de 1r d’ESO.

Ara bé, com a part del programa d’acollida, l'aprenentatge inicial de la lectura i

d'escriptura es farà en llengua catalana. S’adequarà el material didàctic per tal de poder

atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària i dels nouvinguts.
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Si ens centrem en el seguiment de l’alumnat i en com l’avaluem en relació al seu nivell

de llengua, cal saber que per tal d’atendre tot l’alumnat del centre i poder atendre la

diversitat nostra actual, el nostre institut divideix en grups flexibles (4 nivells a 1r, 2n

d’ESO i 3r d’ESO i 2 nivells a 4t d’ESO) les assignatures instrumentals (català, castellà

i matemàtiques) i en el nostre centre també ho fem amb la llengua anglesa.

L’avaluació de l’alumnat serà sempre en funció del punt de partida de l’alumne/a, del

seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no

compta amb una competència lingüística necessària per seguir el ritme normal de les

classes, tot i estar en un grup flexible, comptarà amb un pla individualitzat (PI) en què

es farà constar els objectius, els reforços, i els criteris d’avaluació propis.

4.1.2 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

El fet que la llengua vehicular de les activitats del centre sigui el català es compaginarà

amb una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i altres realitats

sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. I és per

això que el curs 2015-16 vam posar en marxa el projecte GEP (Grup d’Experimentació

Plurilingüe).

Malgrat que el plurilingüisme sigui propi de l’àmbit de llengües, el centre vetllarà

perquè tot l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la diversitat lingüística i

cultural. Es motivarà l’alumnat nouvingut i de la resta de l’Estat pel manteniment de la

llengua materna i per al seu desenvolupament en l’àmbit escrit.

El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats socials i

culturals, i en especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos. Per tant, el

currículum de les diferents àrees de coneixement adoptarà una perspectiva intercultural

sempre que sigui possible.

Alhora, les competències de l’àmbit digital són competències bàsiques molt lligades a

les competències comunicatives. Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen

la utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè l’ús d’aquestes eines
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contribueixin al desenvolupament de la llengua catalana en concret i de la competència

comunicativa en general.

4.2 Tractament de la llengua castellana

Inicialment, cal fer referència a l’article 21.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener on

s’estableix que “l’ensenyament del català i del castellà ha 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”.

A 2.8 del Decret 96/1992 de 28 d’abril se’ns aclareix que els alumnes hauran de

“comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en

llengua catalana i castellana i, si s’escau, en aranesa i, almenys, en una llengua

estrangera, fent-vos servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i

reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge”.

El centre vetllarà perquè en acabar els diferents ensenyaments, l'alumnat usi amb

correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua castellana i empri els

recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris i científics adequats al tipus de

missatge volgut.

El tractament de la llengua castellana seguirà el mateix enfocament que el de la llengua

catalana, quant al seu assoliment per part dels alumnes. Així, el professorat vetllarà per

la creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua castellana.

Aquesta creació de contextos i situacions de comunicació reals serà d’especial

importància per tal d’acordar les estructures lingüístiques comunes. En el nostre cas,

durant el curs 2018-2019 oferim tres matèries optatives en llengua castellana: a 1r

d’ESO un taller d’Ortografia, a 2n d’ESO un taller de Ràdio, a 3r d’ESO un taller

d’Escriptura i a 4t d’ESO l’Optativa de Modalitat d’Arts Escèniques.

Tot i que la llengua vehicular del centre és la catalana, donada la diversitat plurilingüe

del centre, hem facilitat sempre la comunicació amb les famílies utilitzant altres
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llengües i/o amb suport d’intèrprets (19 llengües maternes utilitzades pel nostre

alumnat).

4.3 Les llengües estrangeres

Pel que fa a les llengües estrangeres, en els tres primers apartats de la Resolució del 30

de juny de 1997, que dóna instruccions per a l’organització i funcionament dels centres

docents públics d’educació secundària de Catalunya, remarca que “el centre ha de

mantenir una línia de coherència i continuïtat amb la llengua estudiada per l’alumne a

l’Educació Primària i també haurà de possibilitar l’opció d’una segona llengua

estrangera amb garantia de continuïtat al llarg de l’educació secundària obligatòria i del

batxillerat”.

A banda, s’estableix que “en els centres de més d’una línia es podran impartir dues

llengües estrangeres com a primera llengua, per tal de garantir la continuïtat de la

llengua estrangera estudiada a primària pels alumnes”.

L’opció de llengua estrangera al nostre centre manté la continuïtat amb la llengua

estudiada per l’alumnat a primària, l’anglès. També oferim, com dèiem anteriorment,

l’opció d’estudiar el Francès com a llengua estrangera optativa, amb continuïtat d’estudi

durant tota l’ESO. Amb la implantació del projecte GEP hem aconseguit que els

alumnes facin un tast del Francès a 1r d’ESO i a partir de 2n d’ESO els alumnes que

trien aquesta optativa la continuen fent obligatòriament fins a 4t d’ESO. Seria bo

disposar d’un auxiliar de conversa de cara el curs 18-19, però no ens l’han concedit.

En l'ensenyament de llengües estrangeres, la llengua vehicular i d'aprenentatge serà la

llengua objecte d'estudi i s'utilitzarà la llengua catalana com a llengua de referència.

En l’apartat 4.2 de l’article 4 del Decret 143/2007, de 26 de juny també s’esmenta que

“d’acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d’àrees no

lingüístiques en una llengua estrangera”. En aquest sentit, des del nostre centre amb la

implantació del Projecte GEP fem una matèria optativa a 1r d’ESO de l’Àrea

d’Educació Física: Play for fun. A 2n d’ESO també s’imparteix una altra optativa

d’Educació Física: Fair Play Games. També a 3r tenim una altra matèria optativa en
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llengua anglesa a l’Àrea d’Educació Física: Games III. Per tant, com veiem, des del curs

16-17 impartim dues matèries curriculars en llengua anglesa des de 1r a 4t d’ESO dins

l’àrea d’Educació Física per una banda, i de Cultura i Valors Ètics per l’altra.

Així, la metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera seguirà

també els mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament

comunicatiu, el tractament integrat de la llengua oral i la llengua escrita...

Atès que per a les llengües estrangeres no existeixen els mateixos contextos d’ús real,

caldrà vetllar especialment per la creació de situacions funcionals d’ús d’aquestes

llengües. La metodologia de tasques comunicatives i projectes és un enfocament que

permet compensar-ho.

La utilització de material audiovisual, la correspondència mitjançant Internet, la

participació en projectes de recerca col·lectius i la participació en projectes que

impliquin un intercanvi real amb parlants d’aquesta llengua són metodologies que es

tindran especialment en compte en aquesta àrea donat que permeten la creació de

contextos funcionals d’ús de la llengua.

Cal que els alumnes acabin l’ESO utilitzant a nivell bàsic una llengua estrangera en les

quatre habilitats (llegir, entendre, parlar i escriure).

En el nostre centre en els primers tres cursos de l’ESO fem uns grups flexibles on

atenem la diversitat dels nostres alumnes.

5. Organització i gestió

5.1 Organització dels usos lingüístics

D’entrada, com estableixen els articles 20.1 de la Llei 1/1998, el 5.1 del Decret 96/1992,

el 6.1 del Decret 332/1994, i l’article 5.1 del Decret 82/1996, 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 de l'educació secundària obligatòria, de la

formació professional i del batxillerat; com ja vèiem anteriorment. En aquest cas, doncs,
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l’ensenyament de l’ús de la llengua com a eina de comunicació és responsabilitat de

l’equip educatiu.

Així, l'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les

competències que permetin als nois i a les noies emetre missatges de manera fluïda en

català i castellà, com deixa establert el Decret 185/2015.

La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe

L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de

manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i

pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el

centre hagi determinat en el projecte educatiu.

Com determina el Decret 185/2015 de 25 d’agost, durant l’educació secundària es farà

un tractament metodològic de les dues llengües oficials tenint en compte el context

sociolingüístic, per garantir-ne el coneixement per part de tot l’alumnat,

independentment de les llengües familiars.

Així, queda clar que l’objectiu central dels docents és que l’alumnat pugui

desenvolupar-se com a persona, de comunicar-se, i així pugui afrontar els reptes de la

societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. Això significa educar els nois i

les noies perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que

facin possible que tant personalment com socialment siguin capaços d’actuar i reeixir en

el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania i del coneixement.

Ara bé, el desenvolupament d'aquesta competència comunicativa plurilingüe no és

exclusiu de l'àmbit de llengua. Totes les matèries contribuiran al desenvolupament de

les capacitats comunicatives de l'alumnat. En totes les matèries caldrà especial atenció

en les competències lingüístiques per tal que entenguin els continguts i s’expressin amb

fluïdesa.

A més a més, legislativament s’estableix que el centre vetllarà perquè totes aquelles

activitats pedagògiques que es realitzin dins i fora del centre es duguin a terme en
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llengua catalana. El centre també 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, sempre que li sigui possible.

A banda serà important que es produeixi un aprofundiment en l’àmbit cultural, social i

lingüístic identificables en el nostre territori. En acabar els diferents estudis, l'alumnat

haurà de poder emprar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en

llengua catalana i els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i

icònics adequats al tipus de missatge volgut.

Així, es promourà per part del centre el perfeccionament de la llengua catalana per tal

que els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi dels ensenyaments. A

més a més, 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.

D’altra banda, el Decret 362/1983 i la Resolució de 30 de juny de 1997 estableixen que

tota la documentació emesa pel centre (actes, comunicats diversos, horaris o rètols

indicatius de dependències, arxius, informes i qualificacions, entre altres) es redactaran

normalment en llengua catalana, excepte en aquells casos en què els usuaris les demanin

en castellà (Decret 362/1983).

També es vetllarà per la utilització habitual d'un llenguatge no sexista en les

comunicacions internes i externes del centre.

La Coordinació Lingüística d'Interculturalitat i Cohesió vetllarà per la coherència

pedagògica i metodològica en el tractament de les llengües que s'imparteixen en el

centre, per garantir un adequat coneixement de les llengües oficials a Catalunya i les

llengües estrangeres triades pel centre (anglès i francès).

A més a més, el centre -per mitjà de la Coordinació de Llengua, Interculturalitat i

Cohesió (LIC) i la coordinació d'activitats i serveis- promourà la seva participació en les

activitats organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l'ús de

la llengua i la integració de la cultura catalana.
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5.1.1 Plurilingüisme al centre educatiu

El desenvolupament de la llengua oral pròpia de Catalunya és fonamental. Cal aprendre

a parlar, escoltar, exposar i dialogar per poder participar com a ciutadans.

La diversitat lingüística és una riquesa de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà

que l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen.

Aquest curs 2018-2019 continuem amb el projecte GEP (comentat anteriorment).

Aquest projecte consta de dos anys de formació del professorat i es va començar a

implementar al centre al febrer del 2016 a 1r d’ESO. Aquest curs ja està desplegat des

de 1r fins a 4t d’ESO en matèries diferents (Educació Física i Cultura i Valors Ètics).

Per aquest motiu hem demanat professorat amb perfils lingüístic a l’àrea d’Educació

Física que ens el van donar el curs 2017-18. Van tenir el curs 2016-17 un auxiliar de

conversa en anglès i vam demanar de cara al curs següent un auxiliar de conversa en

francès que no se’ns va concedir. Seria bo continuar amb l’auxiliar de conversa en les

dues llengües en cursos posteriors. Ho hem demanat i no ens ho han concedit.

Al nostre projecte GEP li hem posat el nom de Crossing Borders i el nostre projecte

d’auxiliar de conversa Let’s talking together.

5.1.2 Alumnat nouvingut

L’atenció als nouvinguts: Aula d’Acollida.

Cal recordar que en l’educació secundària obligatòria es considera alumne nouvingut

aquell que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-

quatre mesos.

El curs 2017-2018 disposàvem d’un professor per a  l’Aula d’Acollida al nostre centre,

per poder cobrir les necessitats dels alumnes nouvinguts, i per poder interactuar amb la

dinàmica del nostre centre amb facilitat, atenent alhora l’àmbit emocional i curricular de

cadascun dels alumnes, mentre s’oferia un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Actualment ja no disposem de l’Aula d’Acollida, i cal saber que en el nostre cas no
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entenem l’acollida com un fet puntual sinó com un procés continu al llarg de tota l'etapa

escolar.

La metodologia de l’Aula d’Acollida ha de tenir en compte l’organització dels

aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del

treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives. Per tot això,

s’apostarà per distribuir els alumnes en grups reduïts, de màxim cinc persones.

Els horaris de l’Aula d’Acollida (així com la quantitat d’hores) han de variar en funció

de les necessitats de cada alumne i, per tant, han de ser flexibles. A l’hora d’establir les

franges horàries, cal tenir en compte els interessos de l’alumnat i cal respectar-ne els

horaris de les matèries que requereixen menys competència lingüística (educació física,

visual i plàstica, música, informàtica, tutoria...) per tal d’afavorir la socialització amb el

seu grup classe.

Pel caràcter obert i flexibilitat de l’aula els alumnes han de poder incorporar-s’hi en

qualsevol moment del curs, i també s’ha de poder decidir la reincorporació d’un alumne

o alumna a l’aula ordinària en el moment que es consideri més adient, com queda

establert en el Decret 185/2015 de 25 d’agost quant al tractament de la diversitat.

Alhora tenim en compte que com s’especifica, l’avaluació dels processos

d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut s’ha de dur a terme en relació amb els objectius

del seu pla individual intensiu, adaptació curricular individualitzada o modificació del

currículum. L’avaluació ha de ser contínua, com mencionàvem anteriorment, amb

observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les

aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees.

L'objectiu general és que els alumnes nouvinguts al país i al centre trobin —en un espai

concret i durant un temps específic— un entorn, uns recursos, uns companys i uns

professionals que afavoreixin de forma progressiva i integrada el seu desenvolupament

personal, acadèmic i social.

En aquest sentit, volem obtenir l'aprenentatge de la llengua vehicular pel que fa,

sobretot, a la comprensió i expressió oral i comprensió lectora. També considerem de

vital importància l'adaptació als usos, hàbits, procediments, formes de relació,
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comportaments socials, etc. de l'àmbit escolar, així com la relació interpersonal amb els

companys i el professorat, i, el diàleg intercultural, tant per a la inclusió dels nouvinguts

al nostre entorn com per al coneixement, per part dels autòctons, de les característiques

dels llocs d'origen. Cal que tot l’alumnat desenvolupi actituds i aptituds per viure en una

societat multicultural i multilingüe com la nostra.

El temps establert per estar a l'Aula d'Acollida pot ser insuficient per obtenir una

inclusió efectiva a l'aula. Caldrà plantejar i acordar des de la Comissió d’Atenció a la

Diversitat el seguiment que cal fer per aconseguir-la.

En aquest sentit, el professorat es dirigirà a l'alumnat nouvingut sempre en llengua

catalana per tal d'integrar-lo tan aviat com sigui possible a la dinàmica del centre. A

més, adaptarà les assignatures a l’alumnat nouvingut d’acord amb la tipologia d’aquests

alumnes i les estratègies que s’acordin amb aquesta finalitat.

5.1.3 Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat, des del punt de vista del tractament de llengües, es basarà en

l’adquisició d’una competència comunicativa bàsica -en les distintes llengües- que

permeti a l’alumnat participar de la dinàmica del treball que es desenvolupi dins l’aula,

raó per la qual es treballaran bàsicament els continguts procedimentals.

Es tindran en compte els diferents grups d’alumnes que haurien de rebre suport del/la

psicopedagog/a, i dels Departaments de llengua catalana, castellana i anglesa:

 Alumnes amb dificultats específiques en algun aspecte lingüístic (problemes de

dislèxia, logopèdia...).

 Alumnes amb retard escolar provocat per causes diverses: malaltia o problemes

familiars, socials i actitudinals.

 Alumnes d’incorporació tardana.

És per aquest motiu que en el nostre centre hem dividit als alumnes en quatre grups

flexibles segons el nivell (a 1r, a 2n i a 3r d’ESO) i en dos grups per nivell (a 4t d’ESO)

per atendre adequadament aquesta diversitat. I ho hem fet en les tres llengües: català,

castellà i anglès. També a matemàtiques.
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Com s’estableix en el Decret 150/2017 de 17 d’octubre sobre l’atenció a la diversitat,

l'educació secundària obligatòria s'organitza d'acord amb els principis de l'educació

comuna i d'atenció a la diversitat de l'alumnat. Les mesures d'atenció a la diversitat

atendran les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències

bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l'etapa per tal d’evitar qualsevol

possible discriminació. Es tindran sempre en compte les diverses circumstàncies de

cadascun dels nostres alumnes per fomentar la igualtat entre tots ells.

5.1.4 Organització dels recursos humans

La distribució dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic el

desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això comportarà

mesures com grups flexibles, grups de reforç, desdoblament de grups en algunes àrees...

La formació del professorat del centre tindrà un eix transversal en tots els possibles

cursos: el desenvolupament de mesures organitzatives i d’estratègies didàctiques que

permetin una millor atenció a la diversitat de l’alumnat.

El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat i PAS entre d’altres)

tingui competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa.

A més a més, el centre també fomentarà la participació del personal docent i no docent

en cursos d'actualització lingüística i de cultura catalana, i alhora, 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 està ubicat.

5.1.5 Organització de la programació curricular

L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de

manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i
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pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el

centre hagi determinat en el projecte educatiu.

Durant l’educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües

oficials, com s’estableix en els diversos Decrets, tenint en compte el context

sociolingüístic, per garantir-ne el coneixement per part de tot l’alumnat,

independentment de les llengües familiars. A més a més, el centre implicarà els alumnes

en el respecte per la diversitat lingüística i en la presa de consciència de la riquesa que

representa aquesta pluralitat.

L'assoliment del domini de les dues llengües oficials que correspon a l'acabament de

l'educació obligatòria fa imprescindible una bona coordinació en la distribució de

continguts i estructures lingüístiques comunes. Cal planificar conjuntament, entre

d'altres aspectes, per evitar repeticions innecessàries, per seqüenciar d'una forma lògica

els continguts i per aconseguir un major rendiment.

S'ha de decidir quin tractament s'ha de donar als continguts comuns, a les estructures

lingüístiques comunes i decidir a partir de quina llengua s'introdueixen.

Objectius:

 Aconseguir un ensenyament de les llengües racional, coherent i profitós.

 Eliminar les repeticions i les duplicitats de contingut.

 Eliminar les contradiccions o ambigüitats en les terminologies lingüístiques

utilitzades.

 Atendre als continguts diferencials de cada llengua.

 Unificar criteris metodològics, instruments d’avaluació i, criteris per a l’elecció

dels materials curriculars.

Per tant correspon als Departaments de català i castellà coordinar les seves

programacions i la tasca docent de manera que es distribueixin adequadament els

continguts curriculars comuns per tal d'evitar les duplicacions innecessàries i les

incoherències. La coordinació ens agradaria dur-la a terme mitjançant una reunió

trimestral d’ambdós departaments i quedarà constància per escrit dels acords presos.
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5.1.6 Projecció de centre

La pàgina web ha de ser un model de llengua, i per això cal tenir cura de la qualitat

textual del contingut. Ha de donar a conèixer la dimensió plurilingüe del centre.

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.

Concreció operativa del projecte

Cal prioritzar el català com a llengua vehicular i de cohesió social i aconseguir la

necessària i suficient competència lingüística dels alumnes en l’ús de les llengües

catalana, castellana i anglesa.

Cal fer operativa la concreció del Projecte Lingüístic de Centre anualment amb

projectes a curt, mitjà i llarg termini a través de la programació anual de centre. La

programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritzarà.

Aquest curs 2018/2019 participarem en els següents projectes:

Al centre:

Projecte de Lectura

1. Des dels agrupaments flexibles treballem el projecte de lectura una hora a la

setmana en català, castellà i anglès. Llegim col·lectivament els llibres de

lectura obligatòria fent èmfasi en l’entonació i la pronúncia, en l’adquisició de

vocabulari i en la comprensió lectora. En l’últim trimestre l’alumne triarà

lliurament el llibre de lectura amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i el gust

per la lectura. I al mateix temps fomentar l’esperit crític a l’hora de fer una tria

conscient del llibre que llegiran.
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Projecte millora de resultats en l’expressió escrita i la comprensió lectora:

1. Juntament amb la coordinadora LIC de zona i la del centre passarem unes

proves objectives d’avaluació i diagnòstic als nostres alumnes de 1r d’ESO i

de 2n d’ESO, per tal de saber la situació en què ens trobem i intentar millorar-

la al llarg del curs i al llarg de tota l’ESO.

2. Aquestes proves juntament amb les proves diagnòstiques que fan els alumnes

de 3r d’ESO ens serveixen per fer una bona diagnosi de centre i a partir d’aquí

prendrem les mesures necessàries amb la intenció d’obtenir els màxims bons

resultats a les Competències Bàsiques de 4t d’ESO en totes les llengües.

Fora del centre:

a. Jocs Florals de Catalunya - Fase territorial: organitzats pel Departament

d’Ensenyament.

b. Contes col·laboratius: Organitzats des del CRP de Castelldefels

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8930037_2645/llibre/

b. Aparador d’històries: Organitzat des del CRP de Castelldefels

http://blocs.xtec.cat/aparadorhistories1/

c. Visita a la Biblioteca: Organitzat per la Biblioteca de Castelldefels

http://www.castelldefels.org/ca/guiaeducativa/GE_ACTIVITATS.asp?gac_id=1

0540&Plana=guiaeducativa/GE_ACTIVITATS.asp?apl_id=140

d. Torneig de Scrabble: Organitzat des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament

de Castelldefels.

http://www.castelldefels.org/ca/guiaeducativa/GE_ACTIVITATS.asp?GAC_ID

=10176&Apl_id=158

e. Concurs de redacció de Relat Breu organitzat per la Coca Cola. (fa uns cursos

vam guanyar un segon premi).

f. Concurs de redacció de Relato Corto organitzat per la Coca Cola.

g. Llegir per lligar. Projecte del CRP Castelldefels engegat aquest curs 2018-19.
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Annex I

RELACIÓ DE MATÈRIES DEL CURRÍCULUM.
LLENGÜES EMPRADES A L’AULA. HORES.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: de 1r a 4t d’ESO
Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

1a Llengua Estrangera Anglesa 3h

ÀMBIT EXPRESSIÓ: de 1r a 4t d’ESO
Educació Física (en anglès) AICLE 2h

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS: de 1r a 4t d’ESO
Cultura i Valors Ètics (en anglès) AICLE 1h

MATÈRIES OPTATIVES 1r ESO

2a Llengua Estrangera Francès 2h

Play For Fun (Educació Física en anglès) AICLE 2h

Taller de Ortografía (en castellà) 2h

MATÈRIES OPTATIVES 2n ESO

2a Llengua Estrangera Francès (anual) 2h

Fair Play Games (Educació Física en anglès) AICLE 2h

Taller de Radio (en castellà) 2h

MATÈRIES OPTATIVES 3r ESO

2a Llengua Estrangera Francès (anual) 2h

Games 3 (Educació Física en anglès) AICLE 2h

Taller de Escritura (en castellà) 2h

MATÈRIES OPTATIVES 4t ESO

2a Llengua Estrangera Francès (anual) 2h

Optativa de Modalitat: Arts escèniques (en castellà) 2h
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Annex II

RELACIÓ D’HORES PER LLENGÜES

Llengües 1r ESO

Llengua Catalana 3h 3h

Llengua Castellana 3h + 2h 5h

Llengua Anglesa 2h + 5h 7h

Llengua Francesa 2h 2h

Llengües 2n ESO

Llengua Catalana 3h 3h

Llengua Castellana 3h + 2h 5h

Llengua Anglesa 2h + 5h 7h

Llengua Francesa 2h 2h

Llengües 3r ESO

Llengua Catalana 3h 3h

Llengua Castellana 3h + 2h 5h

Llengua Anglesa 2h + 5h 7h

Llengua Francesa 2h 2h

Llengües 4t ESO

Llengua Catalana 3h 3h

Llengua Castellana 3h + 2h 5h

Llengua Anglesa 2h + 3h 5h

Llengua Francesa 2h 2h


