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1. Introducció 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, en el títol III estableix el règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya 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. El 

Projecte Lingüístic de l’Institut del Ter és un document de referència per a tota la 

comunitat educativa en tot allò relacionat amb el tractament de les llengües al centre. 

 

Aquest Projecte Lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre i 

té com objectius principals: 

 

a) Que el nostre alumnat, en finalitzar l’ESO, tingui un domini ple de les llengües 

oficials catalana i castellana. 

b) Que el català sigui la llengua emprada com a vehicular i d’aprenentatge al 

centre. 

c) Que el nostre alumnat sigui competent com a mínim en una llengua 

estrangera (anglès) i tingui l’oportunitat d’aprendre’n una segona (francès), i 

desenvolupi una competència plurilingüe i intercultural que generi actituds 

positives i de respecte envers la diversitat. 

d) Assolir una coordinació efectiva entre el professorat de llengua, i entre aquest 

professorat i el d’altres matèries, amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi la 

seva competència lingüística de manera integrada i global, a través de tots els 

àmbits i matèries. 

e) Que la documentació que expedeixi el centre s’ajusti al que determinen els 

articles 16.4 i 16.5 de la Llei d’Educació 12/2009, del 10 de juliol. 
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que 
estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a 
l'àmbit de l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic 
català, ha d'ésser bilingüe, en català i en castellà. 

5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones 
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que 
serà sempre la versió preferent. 
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 A l’Institut del Ter volem desenvolupar la competència comunicativa global de tot el 

nostre alumnat, sigui quina sigui la llengua que utilitzi. Volem formar al nostre alumnat  

com a ciutadans capaços de desenvolupar-se en un món global, facilitant-los 

l’aprenentatge de les llengües que necessitaran al llarg de tota la seva trajectòria 

acadèmica, professional i vital. 
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2. Dades del centre 
 
Institut del Ter 

Adreça: C/ Eduard Rifà nº24  08560 Manlleu (Barcelona) 

Telèfon: 938512312 

Codi de centre: 08072176 

Correu electrònic: a8072176@xtec.cat 

Web del centre: http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/ 

Nom d’usuari de Twitter del centre: @InstitutdelTer 
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3. Referents normatius 
 
El Projecte Lingüístic s’ha d’ajustar al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la 

Llei 12/2009 del 10 de juliol, i l’article 5.1 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres educatius. 

 

Segons aquests articles, el Projecte Lingüístic del Centre ha de recollir els aspectes 

següents: 

• El paper de la llengua catalana, i de l'occità a l'Aran, com a eix vertebrador d'un 

projecte educatiu plurilingüe. 

•  El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no curriculars, en els 

espais d'educació formal i no formal del centre. 

• Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

 

El projecte lingüístic de centre és l’instrument que ha de permetre assolir els objectius 

generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. 

  

Aquests objectius generals serien: 

  
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  de 

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

4. Capacitar l’alumnat  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. 
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Normativa d’aplicació: 
  
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: títol II, del règim lingüístic del sistema 

educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 

 

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 

sistema educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017) 

 

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària 

(DOGC núm. 6900, de 26.6.2015) 

 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: article 5.1 (DOGC 

núm. 5686, de 5.8.2010) 

 

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària (DOGC 

núm. 7148, de 23.6.2016) 
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4. El context sociolingüístic  
 
 4.1. Contextualització del centre 
  
L’Institut del Ter és un centre públic de titularitat del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya que es troba a Manlleu, un municipi de la comarca d’Osona 

situat en gran part a l’esquerra del riu Ter. 

 

L’Institut del Ter inicia la seva activitat docent el curs 2011-12 dins l’escola de primària 

Puig Agut de Manlleu amb el nom de Secció d’Institut de Manlleu. El centre va néixer 

per fer front a l’augment de la demanda de nou alumnat de secundària previst per als 

següents anys a la nostra ciutat, atès que a l’altre institut públic de la població, l’Institut 

Antoni Pous i Argila, no hi havia cabuda per a tota la demanda d’ensenyament públic. 

Després de dos anys, el setembre de 2013 la Secció d’Institut es trasllada a unes 

noves dependències, en mòduls prefabricats ubicats al carrer Eduard Rifà, 24, a la 

zona de l’Arborètum, i, coincidint amb el trasllat, canvia el nom a Secció d’Institut la 

Teuleria, ja que al terreny on s’ubiquen els prefabricats hi havia antigament una fàbrica 

de teules. 

 

Amb l’entrada d’un nou equip directiu el curs 2015-2016 el centre canvia el seu nom i 

es converteix en Secció d’Institut del Ter. Finalment, l’estiu del 2017 es converteix 

oficialment en Institut del Ter. Actualment, el centre continua impartint les classes en 

aules prefabricades però està previst que properament es doni llum verda a la 

construcció del nou edifici de l’institut just al costat de la seva ubicació actual.  

 

En l’actualitat comptem amb dues línies de 1r a 4t d’ESO amb 179 alumnes i una 

plantilla de 26 professors. 

 

Som un centre educatiu considerat de màxima complexitat. Això respon a diferents 

indicadors de context socioeconòmic com l’alt percentatge d’alumnat nouvingut, un 

nombre significatiu de famílies que reben la renda mínima d’inserció perquè es troben 

en situació d’atur, un alt percentatge d’alumnat amb NEE, etc. 
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El nostre projecte gira al voltant de dos grans principis: l’equitat i la qualitat educativa. 

Per a nosaltres és molt important assegurar l’equitat i la cohesió social de tot el nostre 

alumnat, donat que el nostre centre acull alumnat de procedència molt diversa. 

Aquesta diversitat, que nosaltres veiem com una oportunitat d’enriquiment en el 

coneixement d’altres cultures, no ha estat tan valorada des de l’entorn i ha fet que en 

els darrers anys el centre patís un alt risc de segregació i un índex de matricula molt 

baix. 

Per revertir aquesta situació, l’institut ha dissenyat un projecte educatiu basat en 

metodologies més inclusives i innovadores com serien l’aprenentatge cooperatiu i el 

treball per projectes, els quals donen més projecció i significativitat a l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

 

 4.2. Valoració del context sociolingüístic del centre i del seu entorn 

  
Manlleu és una ciutat de 20.194 habitants (2018) que va viure un intens procés 

d’industrialització gràcies a la construcció del canal industrial del Ter que va propiciar el 

desenvolupament de la ciutat durant el segle XX. Posteriorment, a partir dels anys 60 

la població va veure un altre augment del nombre d’habitants gràcies a l’arribada de 

molta població procedent d’altres comunitats autònomes espanyoles i, a partir dels 

anys 90, de l’arribada de molta població estrangera, sobretot del Magreb. 

 

Un 79,02% del total de població de Manlleu (20.194 habitants a l’any 2018) són de 

nacionalitat espanyola i un 20,97% de nacionalitat estrangera. La llengua predominant 

de relació entre els habitants de Manlleu varia segons la composició del territori, i com 

a llengües vehiculars trobem tant el català com el castellà, i en zones de concentració 

de població immigrada predomina sobretot l’amazic. 

  

Pel que fa a la procedència de l’alumnat de l’Institut del Ter, aquest curs 2018-2019 hi 

ha un 38,55% dels alumnes amb nacionalitat estrangera, és a dir, 69 alumnes dels 179 

matriculats són provinents d’un altre país. Ara bé, si tenim en compte la nacionalitat 

dels seus pares, un 50% són de nacionalitat estrangera. 
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Així doncs l’Institut del Ter està ubicat en un entorn plurilingüe. En funció de l’entorn 

socioeconòmic el nostre alumnat té diferents llengües vehiculars. La majoria d’alumnes 

són com a mínim bilingües i, alguns d’origen estranger, parlen tres o més llengües. 

 

Com hem dit abans la llengua vehicular de l’alumnat depèn en bona mesura del seu 

context socioeconòmic. L’alumnat d’origen autòcton amb una situació socioeconòmica 

més favorable parla majoritàriament català. L’alumnat d’origen autòcton amb una 

situació socioeconòmica menys favorable parla majoritàriament castellà. Finalment pel 

que fa a l’alumnat d’origen estranger, la majoria tenen com a llengua materna l’amazic, 

tot i que hi ha alumnat que té com a llengua d’origen l’àrab, el twi, el fula, el romanès, 

el polonès, el xinès, l’anglès i el castellà. 

 

Al centre la llengua vehicular a les aules és el català. Al pati, en canvi, hi ha presència 

del castellà, del català i de l’amazic, majoritàriament. 

 

 

  4. 3 Bagatge lingüístic de l’alumnat 
 
L’alumnat del centre va contestar una enquesta sobre el seu bagatge lingüístic. 

L’enquesta va ser resposta per un 88,6% de l’alumnat. Alguns alumnes no la van 

contestar perquè són nouvinguts amb poc o cap coneixement de la llengua catalana o 

castellana.  

 
 
DADES PERSONALS I FAMILIARS  
 
 

• Digues on vau néixer tu i la teva família: es demana on ha nascut l’alumne, els 

seus pares i els avis paterns i materns.  

 

Lloc de 
naixement  

Alumne/
a 

Mar
e 

Pare Àvia 
matern
a 

Avi 
matern 

Àvia 
patern
a 

Avi 
patern 
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Catalunya 118 70 63 43 37 38 39 

Andalusia 3 4 10 26 29 29 27 

Aragó 1  1   1 1 

Illes Canàries   2 1 1 2 1 1 

Extremadura   1 1 3 3 1 1 

País Valencià    1 2 1 1 1 

Múrcia    1 1 1   

Navarra    1    

Castella- La Manxa      2  1 

Castella- Lleó       1 1 

Astúries       1  

País Basc       1 

Un altre país 
d’Europa  

8 10 11 12 10 11 11 

Amèrica del nord  1 1 1 1 1 1 

Amèrica central i 
del sud 

2 4 3 3 3 3 3 

Àfrica 19 57 58 54 55 57 56 

Àsia 3 2 2 2 2 2 2 

Total respostes 154 151 153 149 146 147 146 

 
 

Tal i com es pot comprovar del total de 154 alumnes que van contestar aquesta 

pregunta alguns desconeixien el lloc de naixement dels seus pares i avis. Les dades 

d’aquesta pregunta ens indica el lloc de naixement del nostre alumnat i dels seus 

familiars.  A partir del buidatge de les dades podem arribar a les següents 

conclusions:  
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- Un 40% del nostre alumnat és nascut fora de Catalunya, majoritàriament al 

continent africà.  

- Més de la meitat dels pares i mares del nostre alumnat ha nascut fora de 

Catalunya. Una part petita ha nascut a d’altres comunitats autònomes 

espanyoles i la majoria procedeixen d’altres països i continents, de nou el grup 

majoritari  procedeix d’Àfrica.  

- Pel que fa als avis materns i paterns, menys del 30% han nascut a Catalunya. 

Hi ha una part important que va néixer a altres comunitats autònomes (24%) 

majoritàriament a Andalusia (19%). Finalment, un terç dels avis del nostre 

alumnat va néixer al continent africà, majoritàriament al Marroc. 

 

 

LLENGÜES FAMILIARS 

• Quina llengua o llengües parles a casa:

 

• Quina llengua parlen les persones del teu nucli familiar ? 
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En el nucli familiar del nostre alumnat trobem que el català (60,9%), el castellà 

(52,6%) i l’amazic (27,6%) són les llengües més parlades. La resta utilitzen 

llengües diferents com: àrab, fula, twi, romanès… En la relació entre germans 

trobem que a majoria d’alumnes recorren al català, seguit del castellà i l’amazic, 

en menor mesura.  

 

• Quina llengua o llengües vas parlar primer a casa quan eres petit/a? 

 

• Quan eres petit/a, quina llengua parlaven el teu pare i la teva mare entre ells? 
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Les llengües més parlades en l’àmbit familiar són el català i castellà (amb percentatges 

molt similars) i l’amazic.  

FORA DE L’ESCOLA  
 

• Pensa en les tres pàgines web que més visites. En quina llengua estan escrites? 

 
• Si llegiu el diari, en quina llengua està escrit?  

                                                                                                                                 14   



PROJECTE LINGÜÍSTIC INSTITUT DEL TER  

 
   

• L’últim llibre que has llegit, era un llibre escrit en:  

 
 

 

• L’última vegada que vas anar al cinema vas veure una pel·lícula en… 

 
 

• Canals de TV i emissores de ràdio que s’escolten a casa :  
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Hi ha un gran predomini del castellà en la consulta de pàgines web, en el cinema i en 

la televisió i ràdio. Tanmateix, les dades són molt igualades entre el català i castellà pel 

que fa a la llengua dels diaris i llibres que llegeix el nostre alumnat. 

 

 

ESTUDI I TEMPS  
 

• Si fas alguna d’aquestes activitats, digues quina llengua o llengües utilitzes: 

 

 
En les activitats extraescolars hi ha un predomini del català. A moltes també hi trobem 

que s’utilitza igual el català que el castellà. 

 

• Fins a quin punt utilitzes el català en les següents assignatures :  
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La llengua de les activitats lectives a l’institut és el català amb l’excepció de la matèria 

de llengües estrangeres i de llengua castellana.  

 

 

 

 

 

 

 

• Fins a quin punt utilitzes el català amb les següents persones fora de classe:  
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La llengua catalana és la llengua de comunicació més utilitzada pel nostre alumnat en 

la seva relació amb el personal docent i no docent del centre.  

 

 

• Fins a quin punt utilitzes el català amb les amistats següents a l’institut: 

 
 

• Fins a quin punt utilitzes el català amb les amistats següents fora de l’institut:  
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La llengua catalana és també la llengua majoritàriament utilitzada en les relacions 

d’amistat del nostre alumnat tant dins com fora del centre. Tanmateix, hi ha una part 

important dels alumnes que no utilitza mai el català per relacionar-se amb les seves 

amistats.  

 

• Globalment, en quina mesura utilitzes les llengües següents :  

 

 
Les tres llengües més utilitzades pel nostre alumnat són per aquest ordre: català, 

castellà i amazic. El català i el castellà presenten valors molt similars.  

 

També cal destacar que una part important del nostre alumnat es mou en un entorn on 

s’utilitza el castellà i l’amazic majoritàriament.  
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ELS TEUS CONEIXEMENTS DE LLENGÜES  
 

• Avalua el coneixement que tens del català, del castellà i d'altres llengües: 

 

 
 

 

• Si has marcat "altres" digues quina llengua i el nivell que creus que tens 

d'aquesta llengua:  

 
 
El nostre alumnat considera que té un coneixement millor del castellà (un 79% entre 

molt i força) que del català (un 76% entre molt i força). 

 
LES OPINIONS DE L’ALUMNAT 
 

• Indica el grup lingüístic que et representi millor i al qual consideres que pertanys:  
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• Indica el grup lingüístic al qual t’agradaria pertànyer:  

 
 

• Si has marcat "altres" indica el grup lingüístic al qual t'agradaria pertànyer: 

Un 50% del nostre alumnat considera que el grup lingüístic  que millor el representa és 

el català, un 25 % considera que és el castellà i l’altre 25% igual el català que el 

castellà. 

 

Pel que fa al grup lingüístic al que els agradaria pertànyer, hi ha un augment del valor 

igual català que castellà que vindria a corroborar la idea d’un entorn bilingüe (català-

castellà) familiar de molts dels nostres alumnes.  

 

Alguns alumnes voldrien pertànyer al grup lingüístic anglès i d’altres a un grup 

multilingüe català, castellà i anglès. També hi ha algun alumne que voldria pertànyer al 

grup de coreà, romanès... 
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• Indica la casella que millor reflecteixi la teva opinió: 

 
 

 

• Indica què penses de l'afirmació següent: "Perquè penso que em podria ser útil 

per trobar una bona feina, considero que és important saber la llengua…" 

 

 

Un total de 25 alumnes van contestar que també seria útil saber el castellà.  

 

 

 

 

INTERÈS I RESPECTE CAP A LES ALTRES LLENGÜES 
 

• Quan a l'aula hi ha alumnes que parlen llengües que no entens com et sents? 
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 4. 4. Competència lingüística del professorat 
  

També s’ha passat una enquesta al professorat per obtenir informació sobre la seva 

competència lingüística amb dues preguntes principals que feien referència: Les seves 

acreditacions/titulacions en llengües estrangeres i nivells superiors de llengua catalana 

i castellana i els seus perfils en l’àmbit lingüístic (lingüístic en llengua estrangera, 

lectura i biblioteca escolar i immersió i suport lingüístic). 
  

Pel què fa a les acreditacions o titulacions en llengües estrangeres i nivells superiors 

de llengua catalana i castellana:  

- 7 professors/es tenen el nivell D de Català i 1 professora el nivell K 

- 1 professora té el nivell A2 de llengua anglesa  

- 2 professors/es tenen el nivell B1 de llengua anglesa 

- 4 professors/es tenen el nivell B2 de llengua anglesa 

- 5 professors/es tenen el nivell C1 de llengua anglesa 

- 1 professora té el nivell C2 de llengua anglesa 

- 1 professora té el nivell C1 de llengua francesa.  

 

En conclusió, una tercera part del nostre claustre presenta una titulació superior de 

llengua catalana. La meitat del nostre claustre té l’acreditació en llengua anglesa que 

garantiria l’ampliació de les matèries que es podrien impartir total o parcialment en 

llengua anglesa. Això seria possible si es pogués garantitzar l’estabilitat de la plantilla 

del centre majoritàriament formada per professorat interí.  
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Pel que fa als  seus perfils en l’àmbit lingüístic: 

- Lingüístic en llengua estrangera: el posseeixen 4 professors/es. 

- Lectura i biblioteca escolar.  el posseeixen 7 professors/es.  

- Immersió i suport lingüístic. el posseeixen 2 professors/es 

 

El centre no ha proposat cap lloc de treball específic amb perfil professional de l’àmbit 

lingüístic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. El tractament de les llengües a l’Institu del Ter 
  
 5.1. Àmbit acadèmic 
 
La llengua com a instrument de comunicació i de convivència té un paper primordial al 

llarg de la vida. L’objectiu bàsic que ens hem marcat és certament complex: és aquell 
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que fa referència a l’ús correcte i normal de les llengües. En el nostre sistema educatiu 

aquest objectiu se centra en el català, i també en el castellà com a llengua cooficial. 

Aquest ha de ser el camí per aconseguir que, com diu l’article 21 de la Llei de política 

lingüística, tots els infants del sistema educatiu de Catalunya “han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria”. 

L’assoliment de la competència plena en ambdues llengües garanteix que 

proporcionem al nostre alumnat  els coneixements lingüístics que els calen per tenir les 

mateixes oportunitats i que  no puguin ser marginats per raó de llengua. 

 

La llengua es treballa des de totes les matèries del currículum. Amb tot, des de l’àmbit 

lingüístic s’intensifica el coneixement de les diferents llengües que es treballen a 

l’institut per tal que l’alumnat en acabar l’ESO hagi assolit les competències 

establertes. 

 

A grans trets el tractament de les diferents llengües a l’àmbit acadèmic és el següent: 
 

La llengua catalana: Llengua vehicular i d’aprenentatge 
El català és la llengua vehicular a les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge 

a excepció de les matèries de llengua castellana i de les impartides total o parcialment 

en llengua estrangera (anglès o francès). 

 

El català cohesiona i integra totes les persones del centre donat l’origen divers d’una 

bona part del nostre alumnat i per aquest motiu es potencia també la seva utilització en 

situacions de relació informal. 

 

Al centre s’imparteixen dues hores de llengua catalana i dues de llengua castellana a la 

setmana. A les altres dues hores (de les 6 totals) s’incorpora la matèria d’Estructures 

lingüístiques on intervenen simultàniament especialistes de castellà i català, i es 

treballen els aspectes comuns d’ambdues llengües. A primer cicle a l’assignatura 

d’Estructures lingüístiques es treballen les tipologies textuals tant en llengua catalana 

com en castellana, d’aquesta manera els alumnes escriuen textos en les dues llengües 
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i elaboren exposicions orals tant en català com en castellà amb les professores de les 

matèries. 

 

A segon cicle, a l’assignatura d’Estructures lingüístiques es treballen els gèneres 

periodístics, les estructures gramaticals i textos de caràcter divers tant en llengua 

catalana com castellana. 

 

Els diferents nivells d’aprenentatge s’atenen a les dues hores de català i de castellà 

amb desdoblament del grup classe i el reforç d’un segon especialista a l’aula. A part de 

les lectures obligatòries, els alumnes de tots els cursos disposen d’una hora setmanal, 

dividida en dos dies diferents, que dediquen a la lectura optativa de llibres que porten 

de casa o la biblioteca. A més, des del centre es fomenta la lectura amb altres activitats 

realitzades fora del recinte escolar coordinades amb altres entitats o organismes locals 

com el “Serpent de llibres” i recomanació de llibres a través de la biblioteca.   

 

Al llarg del curs es llegeixen tres llibres en llengua catalana (un per trimestre) i es fa un 

treball a classe a partir de la seva lectura. 

 

Pel que fa als resultats de les proves de les competències bàsiques de 4t d’ESO  en 

llengua catalana dels darrers quatre cursos, el nombre d’alumnat del centre que les 

han superat han estat : 

 

 

 

 

Curs 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Competèn
cia 
lingüística: 
Llengua 
Catalana 

86,5% 88,6% 69,2% 54,2% 
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Els resultats i la valoració de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO de 

llengua catalana de l’any 2018 van ser: 
 

- Global: Respecte el 2017, l’any 2018 ha presentat una disminució dels 

nivells alt i mitjà-alt.  
 

- Comprensió lectora: L’any 2018 hi ha hagut una gran disminució d’alumnes 

amb un nivell alt. Del 25,70% de l’any 2017 hem passat a un 8,1%, quedant 

molt per sota de la mitjana de Catalunya. De la mateixa manera que es 

presenta un augment dels alumnes amb un nivell baix.  
 

-  Expressió escrita: L’any 2018 presenta un augment notable tan del nivell 

alt com del nivell baix. 
 

-  Per grups classe: El grup de 4t A ha empitjorat els resultats, de manera 

que estem molt per sota de la mitjana dels centres d’alta complexitat. Cap 

alumne de 4t A ha assolit la competència bàsica de llengua catalana. Pel que 

fa al grup de 4t B, aquest es trobaria al mateix nivell que la majoria de 

centres de Catalunya. 
 

- Com a centre: ens trobem per sota de la mitjana de Catalunya. En canvi, si 

fem una comparativa amb els altres centres d’alta complexitat ens trobem 

una mica per sobre de la mitjana.   

 

  

 

 
La llengua castellana: 
Tal i com hem dit abans, al centre s’imparteixen dues hores de llengua catalana i dues 

de llengua castellana a la setmana. A les altres dues hores (de les 6 totals) s’incorpora 

la matèria d’estructures lingüístiques, on intervenen simultàniament els especialistes de 

castellà i català i es treballen els aspectes comuns d’ambdues llengües. 
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Els diferents nivells d’aprenentatge s’atenen a les dues hores de català i de castellà 

amb desdoblament del grup classe i el reforç d’un segon especialista a l’aula. Al llarg 

del curs es llegeixen tres llibres en llengua castellana (un per trimestre) i es fa un 

treball a classe a partir de la seva lectura. 

 

Pel que fa als resultats de les proves de les competències bàsiques de 4t d’ESO en 

llengua castellana, dels darrers quatre cursos, els percentatges de l’alumnat del centre 

que les han superat han estat: 

 

Curs 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Competèn
cia 
lingüística: 
Llengua 
Castellan
a 

78,4% 80% 80,8% 45,8% 

 
  

Els resultats i la valoració de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO de 

llengua castellana de l’any 2018 van ser: 

 
- Global: El nivell alt s’ha mantingut relativament, però ha baixat molt el nivell 

mitjà alt i han augmentat el mitjà baix i el baix. 

 

- Comprensió lectora: Millora clara respecte als cursos anteriors. 

 

- Expressió escrita: Baixada forta en els nivells alt i mitjà alt i augment en els 

nivells baix i mitjà baix. 

 

- Per grups classe: El grup de 4t A presenta resultats per sota dels del curs 

passat. El grup de 4t B es manté més o menys igual. 
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- Com a centre estem una mica per sota dels d’alta complexitat, i hem 

empitjorat respecte al total de Catalunya. 

 

 
Les llengües estrangeres: llengua anglesa i llengua francesa 

Pel que fa a l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’objectiu recau en les 

competències que cal assolir. L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquestes llengües 

per a la comprensió dels coneixements específics de les diferents àrees curriculars, per 

a la comunicació amb altres persones en situacions quotidianes i accedir a la cultura i 

comprensió de l’altre. 

 

Les hores lectives dedicades a l’aprenentatge de la llengua anglesa varia segons els 

cursos: 

 

• 1r d’ESO: 3 hores lectives. 2 hores amb tot el grup classe, 1 hora setmanal de 

Science  i 1 hora quinzenal de desdoblament, en que es fa expressió oral amb el grup 

desdoblat. A l’hora de Science es fa ciències naturals en anglès i coincideixen a l’aula 

l’especialista de ciències naturals i la de llengua anglesa. Les dues especialistes han 

realitzat la formació AICLE del Departament d’Educació mitjançant la participació en 

el GEP (Grup d’Experimentació pel Plurilingüisme) els curs 16-17 i 18-19.  
D’altra banda, l’alumnat que no cursa llengua francesa com a optativa o no assisteix 

a l’Aula d’Acollida realitza la matèria optativa d’anglès competencial (2 hores 

setmanals), que té com a objectiu reforçar o ampliar les competències bàsiques de 

llengua anglesa. 

 

• 2n d’ESO: 4 hores lectives. 3 hores amb tot el grup classe i 1 hora de desdoblament 

amb la matèria de ciències naturals. La sessió de desdoblament està destinada a 

l’expressió oral.  
D’altra banda, a 2n d’ESO hi ha la matèria alternativa a la religió, anomenada 

tradicions catalanes, que s’imparteix parcialment en llengua anglesa, i que compara 

les tradicions catalanes i anglosaxones, principalment.  
De la mateixa manera, l’alumnat que no cursa llengua francesa com a optativa o no 
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assisteix a l’Aula d’Acollida realitza la matèria optativa d’anglès competencial (2 hores 

setmanals), que té com a objectiu reforçar o ampliar les competències bàsiques de 

llengua anglesa. 

 

• 3r d’ESO: 3 hores lectives. 2 hores amb tot el grup classe i 1 hora de desdoblament 

amb la matèria de ciències naturals. La sessió de desdoblament està destinada a 

l’expressió oral.  
De la mateixa manera, l’alumnat que no cursa llengua francesa com a optativa o no 

assisteix a l’Aula d’Acollida realitza la matèria optativa d’anglès competencia (2 hores 

setmanals)l, que té com a objectiu reforçar o ampliar les competències bàsiques de 

llengua anglesa. 

 

• 4t d’ESO: Els dos grups de 4t d’ESO amb currículum adaptat fan 2 hores lectives i el 

grup amb currículum ordinari, 3 hores, de les quals 2 hores amb tot el grup classe i 1 

hora de desdoblament amb la matèria de matemàtiques. La sessió de desdoblament 

està destinada a l’expressió oral. 

 

Pel que fa als resultats de les proves de les competències bàsiques de 4t d’ESO  en 

llengua anglesa dels darrers quatre cursos, el percentatge de l’alumnat que les ha 

superat ha estat el següent: 

 

Curs 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Competèn
cia 
lingüística: 
Anglès 
  

81,6% 69,4% 80,8% 58,3% 

 
  

Els resultats i la valoració de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO de 

llengua anglesa de l’any 2018 van ser: 
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- Global: han disminuït els nivells baix i alt i, han augmentat els nivells baix i 

mitjà alt (per sobre de Catalunya).  

 

- Comprensió oral: millora el nivell alt i disminueix el nivell baix. 

 

- Comprensió lectora: augmenta el nivell alt i mitjà alt i, disminueix el baix i 

mitjà baix. 

 

- Expressió escrita: empitjora clarament. Un 81,5% de nivell baix respecte al 

50% de l’any 2017. 0% de nivell alt. 

 

- Per grups classe: els resultats més baixos són els de 4t A (Aula Oberta). 

 

- Com a centre : estem una mica per sota dels d’alta complexitat. 

 

Llengua francesa 
La llengua francesa es pot triar com a matèria optativa de 1r a 4t d’ESO. De 1r a 3r són 

2 hores lectives i a 4t d’ESO 3 hores lectives. Es comença a primer amb un nivell 

d’iniciació, de forma que hi puguin accedir tots els alumnes (hagin tingut o no un 

contacte previ amb la llengua). A 4rt s’assoleix un nivell A2.2.  

 

 

D’altres activitats curriculars de l’àmbit lingüístic: 
  
PROJECTE TEULATEAMS:  
 

Un dels eixos principals del nostre centre educatiu és el projecte Teulateams. Els 

TeulaTeams són grups d’alumnes que dediquen 30 minuts dos dies a la setmana 

(dimecres i divendres de 9:50 a 10:20) a realitzar tasques orientades a reforçar les 

seves habilitats sota la supervisió del professorat. L’alumnat  es pot apuntar al 

Teulateam que prefereixi tenint en compte el que millor saben fer i les seves 

preferències. En aquests grups l’alumnat combina les seves millors destreses i 
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coneixements de tasques que impliquen una millora del centre o una contribució a 

l’entorn.  

  

El nostre projecte TeulaTeams es fonamenta en la teoria de les intel·ligències múltiples 

de Howard Gardner. Segons el professor Howard Gardner, d’intel·ligent no ho és 

només algú que és molt bo en matemàtiques o llengua – que són les àrees que 

mesuren els tests d’intel·ligència- sinó que la intel·ligència és plural i es pot ser 

especialment bo en altres àrees del mateix valor com són: cinètico-corporal, lingüística, 

interpersonal, visual-espacial, naturalista o musical. 

  

Alguns dels Teulateams estan relacionats amb continguts de l’àmbit lingüístic, com per 

exemple: 

 

• La Coral i Cançó improvisada: en el seus repertoris trobem cançons en català, 

castellà, anglès i francès. 

 

• Comunicadors: l’alumnat participant redacta i publica notícies en diferents 

llengües. 

 

• Biblioteca: L’alumnat que hi participa organitza i cataloga llibres i també 

s’encarreguen de dinamitzar el seu préstec.  

 

• Club de lectura: aquest Teulateam té dos objectius. Per una banda es vol crear un 

espai on es pugui compartir la lectura d’un llibre i el seu comentari. I per l’altra,  es 

pretén que l’alumnat  que hi participi vagi a les escoles de primària i llars d’infants 

a explicar contes als més petits del municipi. Com a novetat, aquest curs es 

col.labora amb Ràdio Manlleu realitzant dos programes (un per la Castanyada i 

Tots Sants i l’altre per Sant Jordi). 

 

 

 5.2. Àmbit d’organització i gestió  
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 5.2.1. Organització dels usos lingüístics 
  
 
Llengua del centre 
  
La llengua catalana és la llengua pròpia i vehicular de l’Institut del Ter. Per tant, és la 

llengua de referència en totes les activitats de l’institut. Així doncs, la utilització de la 

llengua catalana com a llengua vehicular no queda restringida exclusivament a l’àmbit 

de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. El centre és conscient de la necessitat 

que el seu ús formi part de la comunicació quotidiana en tots els àmbits de relació que 

s’hi donin. Per aquest motiu, la majoria dels murals, cartells i rètols del centre són en 

català però també n’hi ha en castellà, anglès i francès. 

 

 

Documents del centre 
El nostre centre utilitza el català en les seves comunicacions internes (actes, 

informes...) i els documents principals del centre també estan redactats en aquesta 

llengua. 

 

 

Ús no sexista del llenguatge 
El centre utilitza un llenguatge no sexista i, en general, en els documents del centre es 

té en compte aquest criteri. 

  

 

Comunicació externa 
Les comunicacions externes s’utilitza el català generalment en les seves relacions amb 

altres institucions, empreses i persones residents en l’àmbit lingüístic català, sense 

perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si és necessari. Pel 

que fa a la relació amb empreses, institucions o persones residents fora de l’àmbit 

lingüístic la comunicació es realitza generalment  de forma bilingüe: en català i en la 

llengua del lloc d’origen. 
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Llengua de relació amb les famílies 
Pel que fa a les comunicacions amb les famílies, les comunicacions escrites (cartes, 

butlletí de notes, informes, etc.) són pràcticament sempre en català. En les 

comunicacions orals (telefòniques o presencials) majoritàriament s’utilitza el català 

però si és necessari, es posen a disposició altres llengües com el castellà, el francès o 

l’anglès. En ocasions també es fa necessària la presència de personal traductor en 

aquells casos que la llengua familiar ho requereixi (twi, amazic, etc.). 

 

Els butlletins de notes de l’aula d’acollida estan traduïts en els idiomes castellà i anglès 

a disposició de les necessitats de la família. 

 

 

Llengua en les activitats extraescolars 
En les activitats extraescolars el català és també la llengua vehicular excepte les 

activitats adreçades a l’obtenció de títols oficials de llengua anglesa (PET o B1) o 

francesa (DELF o B1). 

  

 

 5.2.2. Organització curricular  
 
Llengua catalana i llengua castellana 

Les hores lectives de llengua catalana i castellana són les que marca el currículum 

oficial: 6 hores en total, distribuïdes en 2 hores de llengua catalana, 2 de llengua 

castellana i 2 d’estructures lingüístiques. 

 

En tots dos casos s’aprofundeix en el treball de les quatre dimensions lingüístiques: 

comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral  i dimensió literària, tenint en 

compte, a més, el bloc transversal de coneixement de la llengua. 

Llengua anglesa 
Les hores lectives dedicades a l’aprenentatge varien d’un curs a l’altre: 3 hores a 1r, 3r 

i 4t, i 4 hores a 2n. En tots els cursos es fan desdoblaments per afavorir el treball de la 

comunicació oral. Aquests desdoblaments, en ser grups més reduïts, permeten una 

atenció més individualitzada de l’alumnat. 
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A 1r, 2n i 3r curs s’ofereix la matèria optativa d’anglès competencial, amb l’objectiu de 

reforçar o ampliar les competències bàsiques d’aquesta llengua. 

 

Al centre hi ha dues professores que han participat en la formació del GEP (Grup 

d’Experimentació per al Plurilingüisme) per a llengua anglesa i dues més que tenen la 

formació inicial en AICLE. Arran de la participació en aquesta formació al centre s’han 

començat a impartir parcialment algunes matèries en llengua anglesa: Science a 1r 

d’ESO i Tradicions catalanes a 2n d’ESO. 

 

A 3r d’ESO, les matèries de Biologia i Geologia i Física i Química utilitzen com a 

material lectiu un llibre digital (Science Bits) que té els continguts en català i en anglès. 

  
 
Llengua francesa 
La llengua francesa s’ofereix com a matèria optativa de durant tota l’etapa, és a dir, des 

de 1r fins a 4t d’ESO . 

  
 
Treball per projectes 

Al llarg del curs es realitzen tres grans projectes: ComunicaTer, VoraTer i MagneTer. A 

cadascun d’aquests projectes trobem activitats en català, castellà, anglès i francès. 

 

Amb tot aquest treball curricular el centre vol potenciar al màxim les competències 

plurilingües de l’alumnat per tal que: 

  

• Domini, tant a nivell formal com informal, del català, llengua vehicular, de cohesió i 

d’aprenentatge. 

• Domini de la mateixa del castellà, especialment en els seus usos més formals. 

 

• Conegui una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir persones capaces 

de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 
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• Tingui una actitud oberta i de respecte vers les llengües i cultures presents en 

l’entorn. 

  

 

Activitats plurilingües: 

Una de les activitats tradicionalment plurilingües del nostre centre és el concurs literari 

de Sant Jordi, que té en compte  totes les llengües curriculars del centre. 

  

 

 5.2.3. Activitats extraescolars de l’àmbit lingüístic: 
  
Idiomes en horari extraescolar: per tal de fomentar l’excel·lència del coneixement de 

llengües estrangeres i donar igualtat d’oportunitats a l’alumnat amb un nivell alt 

s’ofereixen classes com a activitats extraescolars gratuïtes. Aquestes són classes de 

preparació per obtenir els títols oficials del DELF o B1 de francès i del PET o B1 

d’anglès, respectivament. Les classes es duen a terme a la tarda i les imparteixen 

professorat del centre.   

 
 
 
 5.2.4. Pla de lectura al centre i biblioteca escolar  
  
Pla de lectura 
Al centre es fa lectura a classe dos dies a la setmana, mitja hora cada dia de 9:50 a 

10:20h. El funcionament de l’estona de lectura durant el curs 2018-2019 és el següent: 
 

● L’hora de lectura s’ha de dedicar exclusivament a la lectura. No es poden fer deures. 

 

● És important que el professor que entri a l’aula també llegeixi. Ha de ser un model. 

 

● Els alumnes poden llegir el llibre que vulguin (tant els obligatoris com els que escullin 

ells). 
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● A criteri del professor que entri a l’aula es poden fer diferents tipus de lectura (lliure o en 

veu alta). En cas que es vulgui fer lectura en veu alta, el professor pot dirigir-se al 

professorat de l’àmbit de llengües perquè li faciliti les lectures obligatòries. 

 

● Hi haurà un préstec de llibres des de la biblioteca que es gestionarà a l’hora del pati. De 

totes maneres es recomana que cadascú es porti el seu llibre o lectura. Les lectures 

poden ser de tot tipus (novel·la, teatre, còmic, revistes...). El professor pot decidir si la 

lectura és adequada. 

 

● Està totalment prohibit sortir de la classe per anar a buscar llibres a la biblioteca. Cal 

anar-hi a les hores del segon pati dels dilluns, dimecres i divendres. 

 

● Per facilitar la gestió de la lectura es posarà una nota d’actitud diària a tots els alumnes 

(positiu, negatiu, regular). La graella amb aquestes notes es farà arribar al professorat 

de llengües al final de cada trimestre i es valorarà com una nota d’actitud més de 

classe. 

 

● Cal que el professor apunti a la graella de registre la lectura que fa cada alumne. Caldrà 

apuntar la data d’inici i de finalització del llibre. Les graelles seran a la sala de reunions. 

 

● Un cop acaba la lectura d’un llibre, l’alumnat cal que ompli el llibret de lectura. Els 

llibrets de lectura es guarden al calaix del professor. 

 

● Aquest llibrets es revisaran a l’hora d’estructures lingüístiques periòdicament i rebran 

una nota que servirà a les assignatures de llengua. 

 

● Des de l’assignatura d’estructures lingüístiques es demanarà als alumnes que expliquin 

oralment un dels llibres llegits i en facin una crítica. Aquesta exposició oral també tindrà 

nota. 

 

● Qui ho vulgui, un cop ha llegit el llibre i n’ha escrit la crítica, pot anar al teulateam de 

Comunicadors i gravar-la. Aquesta gravació entrarà al Concurs de Recomanacions de 

Llibres que tindrà lloc per Sant Jordi. Les recomanacions es penjaran a la pàgina web 

dels Comunicadors. 
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● El professor que faci lectura a l’aula ha de comunicar al tutor de grup el funcionament 

de la lectura perquè se’n pugui parlar a les hores de tutoria si cal. 
  
 
 
Biblioteca escolar 
El centre té una petita biblioteca escolar. Hi ha una professora de l’àmbit lingüístic 

encarregada que hi dedica 3 hores lectives al manteniment i préstec de llibres. Aquest 

préstec es realitza a les hores del pati per facilitar l’accés a tot l’alumnat. 

  

A la biblioteca, l’alumnat pot trobar els llibres de lectura obligatòria de català i castellà i 

altres lectures recomanades tant en català i castellà com alguns exemplars en llengua 

anglesa i francesa. Volem ampliar el nombre de llibres en llengües estrangeres, 

especialment en la llengua d’origen del nostre alumnat nouvingut.  

  

  
 5.2.5. Aula d’acollida 
  
L’Institut del Ter compta amb una Aula d’Acollida que actualment (gener 2019) atén a 

una trentena d’alumnes de procedència molt diversa: Marroc, Romania, Amèrica 

llatina, Ghana, Mali, Xina, Bulgària, etc. 

 

Té el suport d’aquest recurs l’alumnat nouvingut de nacionalitat estrangera que s’ha 

incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-

quatre mesos o, en els darrers trenta-sis mesos quan procedeix d’àmbits lingüístics i 

culturals més allunyats del català. 

 

L’alumnat que assisteix a l’aula d’acollida té un pla individualitzat amb una adaptació 

del currículum. L’avaluació dels processos d’aprenentatge d’aquest alumnat es porta a 

terme amb relació als objectius del seu pla individualitzat i a les adaptacions que 

s’hagin fet del seu currículum. En alguns casos es pot prendre la decisió temporal de 

no avaluar algunes de les àrees.  
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L’alumnat nouvingut és avaluat abans de la seva incorporació al centre per la persona 

LIC que ens assessora. Aquests coneixements inicials es tenen en compte en el 

moment de la seva incorporació a l’Aula d’Acollida i a l’aula ordinària. 

  

Pel que fa a la permanència en hores dels alumnes nouvinguts a l’Aula d’Acollida es 

poden donar diferents casuístiques: 

 

a) Alumnat que té el castellà com a llengua materna: tots aquells alumnes que 

tenen un domini ampli de llengua castellana assisteixen a l’Aula d’Acollida 

menys del 10% de les hores lectives i realitzen un aprenentatge intensiu de la 

llengua catalana fins a assolir el nivell A2 d’aquesta.  

 

b) Alumnat que té una altra llengua romànica com a llengua materna (per 

exemple Romania): tots aquells alumnes que dominen qualsevol llengua 

romànica assisteixen a l’Aula d’Acollida un 10% de les hores lectives i, com en 

el cas anterior, realitzen un aprenentatge intensiu de la llengua catalana fins a 

assolir el nivell A2 d’aquesta. En aquesta ocasió, també es treballen diferents 

conceptes i vocabulari d’àmbits no estrictament lingüístics, com per exemple de 

l’àmbit científico-tecnològic, matemàtic o social.  

  

c) Alumnat que té com a llengua materna una llengua no romànica (Marroc, 

països d’Àfrica Subsahariana, Bulgària, etc): en aquesta ocasió el sistema que 

s’aplica és el mateix que en la situació anterior amb la diferència que en alguns 

casos la quantitat d’hores d’assistència a l’Aula d’Acollida pot superar 

lleugerament el 10% d’hores lectives, arribant a 12 hores o en casos 

excepcionals 15 hores setmanals. 

 

En totes les situacions es dóna prioritat a l’aprenentatge del català com a eina bàsica 

per a la integració en el grup ordinari, de manera que es procura que facin a l’aula 

d’acollida tantes hores d’aquesta llengua com sigui possible. Tot i així, tots aquells 

alumnes que comencen a mostrar avenços significatius en el català, també se’ls inicia 

en el castellà.  
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També es prioritza que l’alumnat nouvingut faci amb el seu grup classe ordinari 

aquelles matèries que es consideren integradores. Aquestes matèries són totes 

aquelles on el nivell de competència lingüística no suposa una barrera insalvable per 

accedir als continguts, com per exemple, educació física, tutoria, educació visual i 

plàstica o música. 

 

En moltes ocasions el professorat que imparteix una matèria en el grup classe adapta 

el contingut de la seva matèria a l’alumnat nouvingut, com per exemple facilitant als 

alumnes que tenen el castellà com a llengua materna material curricular en aquesta 

llengua. 

 

En general es prioritzen totes aquelles opcions que vagin encaminades a facilitar que 

la integració de l’alumnat nouvingut sigui la més ràpida i millor possible. 

  
 
 5.2.6. Projecció del centre  
  

Pel que fa a la projecció externa del centre, l’Institut del Ter disposa d’una pàgina web  

( http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/ )  que li permet la comunicació amb tota 

la comunitat educativa. S’intenta que s’hi pugui trobar tota la informació que necessita 

l’alumnat i les seves famílies com documentació, informació sobre els estudis que es 

fan al centre, programació de sortides, activitats extraescolars, etc. La Comissió de 

comunicació del centre s’encarrega d’actualitzar-la periòdicament. 

   
 A banda també es publica molta informació al twitter del centre @InstitutdelTer. 
  
Les publicacions són en llengua catalana, tot i que hi pot haver escrits en altres 

llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. 
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 5.2.7. Estades lingüístiques  
  
En l’actualitat des del centre s’organitzen dues estades lingüístiques: 

  

• English week: estada centrada en la pràctica de la llengua anglesa amb monitors 

nadius que es realitza en un càmping de Tossa de Mar. 

 

• Estada a França: una estada de 3 dies per practicar la llengua francesa amb 

l’alumnat que cursa aquesta llengua al centre.  

  
No descartem en un futur organitzar intercanvis lingüístics amb altres centres educatius 

europeus. 

  

Tampoc no descartem tornar a participar en les beques d’immersió lingüística que 

organitza el MEC. Fa uns anys hi vam participar i es va fer una estada d’una setmana a 

Lekaroz (Navarra). 
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