
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

 

 

 

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

INSTITUT EL BRUC 

 

 

 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

 

ÍNDEX 

 

 

0. INTRODUCCIÓ 4 

0.1 PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 4 

0.2 DIAGNOSI 5 

0.3 NORMATIVA 5 

0.4 CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 8 

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 9 

1.1 EL CENTRE I L’ENTORN 9 

1.2. L’ALUMNAT 10 

2. LES LLENGÜES CURRICULARS 14 

2.1 LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 14 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 14 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana: 18 

2.1.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 30 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

2.2 LA LLENGUA CASTELLANA 34 

2.2.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 34 

2.3 ALTRES LLENGÜES 41 

2.3.1 Llengües estrangeres 41 

2.3.2 Altres llengües o cials 49 

2.3.3. Llengües complementàries procedents de la nova immigraci  50 

2.4 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 50 

2.4.1 Organització dels usos lingüístics 50 

2. .2 Plurilingüisme al centre educa u 56 

2.4.3 Organització dels recursos humans 58 

2.4.4 Organització de la programació curricular 58 

2.4.5 Biblioteca escolar 63 

2.4.6 Projecció del centre 66 

2.4.7 Xarxes de comunitats virtuals 68 

2.4.8 Intercanvis i mobilitat 68 

2.4.9 Dimensió internacional del centre 69 

3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL): PROPOSTES D’ACTUACIÓ 70 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

3.1 ACTIVITATS 70 

3.2 CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 70 

Annex 1 75 

BIBLIOGRAFIA: 78 

NORMATIVA 78 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 79 

RECURSOS A LA XARXA 81 

ALTRES DOCUMENTS 84 

 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

0. INTRODUCCIÓ  
 

1.1 PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT  
 

El Projecte lingüístic de centre (PLC) és un document que ha d’intentar regular el procés de normalitzaci  lingüística en el marc del Projecte 

Educatiu de Centre (PEC). La SIN el Bruc de Riells i Viabrea és un centre que abarca alumnat de 1r fins a 4t d'ESO i forma part del Grup 

Experimental Plurilingüe (GEP) i escola verda. 

El PLC intenta reflexionar sobre el tractament de les diferents llengües que es parlen en el centre: català, castellà, anglès i francès. Forma 

part del Projecte Educatiu (PEC) i té present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i defineix el paper de la llengua 

vehicular, el tractament de les llengües curriculars, les activitats incloses dins el GAP i els aspectes d’organitzaci  i gestió que tinguin 

repercussions lingüístiques.  

Els principis expressats en el PLC es desenvolupen en la resta de documents de gestió del centre i estan concretats en el pla anual.  

Per a la seva redacci , cadascun dels apartats del document s’ha estructurat en diferents parts:  

1. Diagnosi del centre per elaborar el projecte dividit en   àmbits: Llengua catalana: llengua vehicular i d’aprenentatge, Llengua 

castellana, Llengües estrangeres i Organització i Gestió.  

2. Normativa i posterior redactat de l’informe (proposta d’actuaci ).  

3.Concreció operativa del projecte. 
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0.2 DIAGNOSI  
 

Per a la redacci  del projecte s’ha fet una diagnosi de la realitat del nostre centre al voltant de: el paper de la llengua vehicular, el 

tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organitzaci  i de gesti  que tinguin repercussions lingüístiques. Per poder-ho fer, 

hem hagut de rec rrer als resultats d’unes enquestes sobre els usos lingüístics de la nostra comunitat educativa que ens han proporcionat, 

per a cada enunciat, un indicador el més ajustat possible a la realitat actual del centre. A partir d’aquí i, després de tenir en compte el marc 

normatiu i els recursos de la xarxa, s’ha fet el redactat del PLC amb la proposta d’actuaci .  

Els indicadors de diagnosi inicial de cada enunciat han permès fer una radiografia dels punts forts i dels punts febles del nostre centre en 

matèria de tractament de les llengües.  

 

1.3 NORMATIVA  
 

El PLC és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d'acord amb la normativa vigent, però de manera 

autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües 

que hi són presents.  

Respecte d’aquesta qüesti  el DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria 

obligatòria.  

Annex 2  

Àmbit de llengües (Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres)  

recull que:  
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[….] L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües competents implica que cada escola, partint d’una anàlisi 

sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn, estableixi en el projecte lingüístic del centre programes precisos de 

gestió de les llengües per determinar com el català, llengua vehicular de l’escola, s’articula, d’una manera coherent, amb 

l’ensenyament de les altres llengües i de les altres matèries tot establint acords per a relacionar les diferents estratègies 

didàctiques. En fer-ho, cal recordar que el català és una llengua que l’escola ha de tractar amb especial atenció, no 

només pel seu estatus oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que en té una part de l’alumnat pel que fa als 

seus usos col·loquials i informals. Els centres educatius tenen, doncs, la missió de transmetre-la perquè tota la població 

pugui emprar-la en qualsevol situació comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de tota la societat evitant així la 

seva compartimentació en comunitats lingüístiques separades. Alhora, l’escola ha de garantir que el seu alumnat tingui 

també un domini ple del castellà, oferint l’ensenyament d’aquelles formes d’ús menys conegudes pel seu alumnat. 

També cal, respecte a les llengües estrangeres, considerar la seva diferent presència social per fer-ne un tractament 

diferenciat. Per a un ensenyament adequat de les llengües, és important el tractament integrat dels llenguatges 

audiovisuals amb què es construeixen les comunicacions.  

El projecte lingüístic de centre pot ser també un instrument de reflexió sobre el perill que comporta, per al 

desenvolupament de competències lingüístiques i per a la integració social de les persones, la restricció del català als 

espais vinculats al currículum escolar i la seva desvinculació de les relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc. En 

aquest sentit, el professorat ha de ser conscient de la necessitat del desenvolupament de les competències 

comunicatives i lingüístiques de l’ alumnat per a l’assoliment dels objectius bàsics de la pròpia matèria i, per tant, cal 

que se senti implicat en l’elaboració i aplicació del projecte lingüístic del centre ja que proporciona les eines 

fonamentals per a la formació dels nois i les noies. […]  
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El mateix decret dicta les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres:  

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament d’Educaci  considera aspectes prioritaris que cal consolidar en tots els 

centres:  

- L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicaci  en les actuacions docents i administratives del centre i 

d’un projecte educatiu plurilingüe.  

- L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb 

l’ensenyament de les altres llengües i les altres matèries, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.  

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria, explicita:  

Article 4  

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

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment 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 I' alumnat i del professorat, 

exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies.  

4.2 L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència 

comunicativa en acabar I' educació secundària 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 I' 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 I' alumnat, independentment de les llengües familiars.  
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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.  

4.3 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic propi, en què adaptaran aquests principis 

generals i la normativa a la realitat sociolingüística de I 'entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la coherència de 

l'ensenyament de les llengües estrangeres iniciades a primària.  

4.4 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de la comunitat educativa i 

garantirà que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i 

recursos per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, s'arbitraran mesures de traducció per al 

període d'acollida de les famílies.  

4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran I' acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es 

fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua 

castellana.  

4.6 Per a l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió en llengua catalana amb la finalitat d'intensificar-

ne I' aprenentatge i garantir-ne el coneixement.  

 

0.4 CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  
 

A partir de la diagnosi i dels plantejaments bàsics expressats anteriorment, es prioritzen els objectius en concrecions anuals i s’estableixen 

les actuacions, les responsabilitats, s’especifica com es duran a terme, es proposa la temporitzaci  i ressenya dels indicadors que s’hauran 
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de fer servir per fer-ne el seguiment. En aquesta concreció, també hi consten els horaris de les  

assignatures de llengua del centre. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

1.1 EL CENTRE I L’ENTORN  

DESCRIPCIÓ 

En aquest apartat s’ha de descriure l’entorn sociolingüístic del centre: llengua o llengües presents, llengües dominants, possibilitats d’usar 

les llengües fora del centre educatiu, recursos per aprendre llengües de l’entorn... 

DIAGNOSI 

Descriptor 2  

La llengua dominant del centre en les relacions informals i col·loquials és la llengua castellana, ja que la majoria de famílies provenen 

d’entorns urbans on la presència del castellà és molt forta.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA1
  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 2  

ÀMBIT DE LLENGÜES  

                                                           
1 

El marc normatiu de referència per a cadascun dels apartats no apareix redactat en els diferents apartats, a menys que sigui imprescindible, per raons 

d’espai i per facilitar la lectura del PLC, però s’ha tingut present i en la bibliografia apareixen descrits els enllaços per a la seva consulta si és necessari.  

 

http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres El tractament de les llengües [...]  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que el projecte lingüístic està pensat per un tipus d’alumnat d’un centre petit, situat en una 

urbanització del mateix municipi, de nova creació, amb un total de 190 alumnes que imparteix els quatre primers cursos d’ESO (2 línies per 

curs).  

El nou centre va començar a funcionar el curs 2012-13 amb un alumnat que prové bàsicament del mateix municipi o d’altres molt propers. 

Les dades reflecteixen que la procedència dels alumnes d’ESO durant el curs 2015-2016 és la següent:  

Riells i Viabrea 173 

Breda 2 
Sant Celoni 11 
Hostalric 2 
Gualba 2 

 

La majoria de l’alumnat no té dificultat per expressar-se oralment en català o castellà, malgrat que hi ha hagut una forta immigració de 

població provinent del voltants de Barcelona i que bona part viu a les urbanitzacions properes, fet que ha incrementat la presència del 

castellà a les aules. 

El perfil comú de l’estudiant d’aquest centre és d’un/a adolescent, majoritàriament castellanoparlant, que resideix al mateix poble i que 

utilitza el castellà tant en l’àmbit familiar com en el social perquè és la seva llengua materna.  

Cal marcar-se com a objectiu que el català estigui molt més present en els usos informals i col·loquials de l’entorn per afavorir la integració 

social, per això és necessari l’ús per igual de les dues llengües oficials en les relacions interpersonals.  

1.2. L’ALUMNAT  
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DESCRIPCIÓ 

En aquest apartat el centre ha de descriure la composició sociolingüística del seu alumnat: llengua o llengües familiars, llengua o llengües 

que fan servir usualment entre ells, nivells de competències lingüístiques que assoleixen al final del nivell educatiu, consum lingüístic i 

cultural... 
 

DIAGNOSI  

Descriptor 3  

La llengua d’ús familiar és majoritàriament el castellà. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Annex 2  

ÀMBIT DE LLENGÜES  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

El tractament de les llengües […]  

Article 4 La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Durant el curs 2015-2016 el nombre total d’alumnes és de 190, repartits entre primer i quart d’ESO:  

1r ESO 43 
2n ESO 62 
  

3r ESO 42 
4r ESO 43 

http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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TOTAL 190 
 

Durant el mes d’octubre de l’any 2015 s’ha passat una enquesta a tots els membres de la comunitat educativa sobre els usos lingüístics del 

català i castellà en diferents àmbits: àmbit familiar, àmbit del centre educatiu, àmbit lleure o relacions socials i se’ls ha preguntat com 

valoren el grau de coneixement que tenen de l’anglès i del francès.  
 

Dins el sector alumnes han respost el qüestionari un total de 190 alumnes:  

1r ESO 43 
2n ESO 62 
  

3r ESO 42 
4r ESO 43 
TOTAL 190 

 

A. Àmbit familiar: ús del català, castellà, català i castellà o d’altres llengües (preguntes 1-2-3)  
 

 català castellà català i castellà 

llengua de comunicació amb la mare 33,32% 46,00% 31% 

llengua de comunicació amb el pare 30,11% 52,00% 21% 

llengua de comunicació amb els germans 37,22% 50,00% 15% 

 

La llengua majoritària d’ús familiar per a la meitat de l’alumnat és el castellà. 

 

 

 

 

B. Àmbit centre educatiu: ús del català, castellà, català i castellà o d’altres llengües (preguntes 4-8)  

 català castellà català i castellà 
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llengua de comunicació classe 21,00% 39,00% 41,11% 

llengua de comunicació al patí 13,00% 49,00% 39,23% 

llengua de comunicació professor/a-aula 65,00% 8,00% 17,33% 

llengua de comunicació amb PAS 62,00% 18,22% 20,67% 

 

Dins l’àmbit acadèmic la llengua majoritària és el català mentre que en les relacions amb els companys/es és el castellà. 

 

C. Àmbit lleure o relacions socials: (preguntes 9-12)  

 català castellà català i castellà altres 

llengua de comunicació carrer 22,69% 46,11% 31,31% --- 

llengua de comunicació companys/es fora de l’institut 15,31% 55,31% 29,31% --- 

cadenes TV, ràdio, pel·lícules 6,69% 63,31% 28,65% 1,33% 

llengua consulta de webs 7,31% 64,11% 27,31% 1,33% 

 

La llengua d’ús en el lleure i per la recerca d’informaci  és majoritàriament el castellà. 

 

D. Percepció del grau de coneixement del català i castellà: (preguntes 13-22)  

 

català bo Regular dolent 

parlat 72,11% 24,65% 3,33% 

escrit 48,65% 47,31% 4,00% 

 

castellà bo Regular dolent 
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parlat 78,00% 18,00% 4,00% 

escrit 61,98% 37,30% 0,67% 

 

La percepci  és que el grau de coneixement del català i castellà parlat és bo per a tres quartes parts de l’alumnat; el grau de 

coneixement del català escrit és regular per a la meitat de l’alumnat més o menys, mentre que augmenta en el cas del castellà escrit.  

 

anglès bo regular dolent 

Parlat 17,33% 56,00% 26,67% 

Escrit 20,00% 54,67% 25,33% 

comprensió oral 30,67% 54,67% 14,67% 

 

francès bo regular dolent 

Parlat 15,33% 36,00% 48,68% 

Escrit 10,67% 41,33% 48,00% 

comprensió oral 10,67% 40,67% 48,67% 

 

Pel que fa a la llengua francesa i anglesa, la meitat de l’alumnat considera que el seu grau de coneixement de l’anglès és regular tant 

si és parlat com escrit i que el seu grau de comprensió també és regular. En llengua francesa, els resultats indiquen que tres quartes 

parts de l’alumnat considera que el seu grau de coneixement és regular o dolent. 

Prenent com a referència els resultats del qüestionari, l'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe pel que fa a l’alumnat 

és aconseguir que: 

a)  Assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar I'educació secundària obligatòria, de manera que pugui utilitzar 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

normalment i de manera correcta el català i el castellà no només en l’àmbit curricular sin  també en els seus usos informals 

i en qualsevol situació comunicativa. 

b)  Pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en anglès i francès, que són les llengües estrangeres que el centre ha 

determinat en el seu projecte educatiu. 

c)  Adquireixi el coneixement de les dues llengües o cials, independentment de les llengües familiars, a partir d’un tractament 

metodològic d’ambdues i tenint en compte el context sociolingüístic. 
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2.  LES LLENGÜES CURRICULARS 
 

2.1 LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

2.1.1.1 El català , vehicle de comunicació  

DESCRIPCIÓ 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és de l’ensenyament, i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats 

d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesi  i integraci  entre totes les persones del centre i és el 

vehicle d’expressi  de les diferents activitats acadèmiques. 

DIAGNOSI  

Descriptor 4  

El català és utilitzat en la gran majoria de les activitats d’ensenyament i aprenentatge del nostre centre. Tanmateix, hi ha un nombre molt 

reduït de professors/es que s’expressen habitualment en castellà.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

La Llei de política lingüística - 1/1998, de 7 de gener  

http://www6.gencat.net/llengcat/legis/cat/lpl.htm  

Capítol III L'ensenyament  

http://www6.gencat.net/llengcat/legis/cat/lpl_cap3.htm  
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Article 20 diu que:  

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatives.  

2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en llurs activitats docents i 

administratives, tant les internes com les externes.  

 

 

i en l’ Article 21 :  

1. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament no universitari.  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

 […] L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 6, determina que la llengua pròpia de Catalunya és el català i 

que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. […]  

En el document: Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008 es diu que cal consolidar la llengua 

catalana com a eix vertebrador d'un projecte plurilingüe. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3350&p_nrm=4948  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats 

d’ensenyament i aprenentatge del nostre centre. La llengua catalana és l’eina de cohesi  i integraci  entre totes les persones del centre i 

és el vehicle d’expressi  de les diferents activitats acadèmiques, tal com reflecteixen els resultats de l’enquesta sobre ús i coneixement del 

català en diferents àmbits per part del professorat .  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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TOTAL PROFESSORS/ES: 24 

 

1. Llengua de les activitats acadèmiques (exclosos professors/es llengua anglesa o francesa)  

Català 95,33% 

Castellà 5,86% 

 

2. Llengua de comunicació professorat- alumnat (aula)  

Català 94,12% 

Castellà 5,88% 

 

3. Llengua de comunicació professorat - alumnat (esbarjo o fora del centre)  

Català 81,35% 

Castellà 5,88% 

Català-castellà 12,76% 

Altres llengües 0,00% 
 

4. Llengua de comunicació professorat-professorat (claustre)  

Català 81,35% 

Castellà 5,88% 

Català-castellà 12,76% 

Altres llengües 0,00% 
 

5. Llengua de comunicació professorat-PAS  



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

Català 82,35% 

Castellà 11,76% 

Català-castellà 5,88% 

Altres llengües 0,00% 
 

6. Llengua de comunicació professorat- famílies  

Català 65,71% 

Castellà 0,00% 

Català-castellà 36,29% 

Altres llengües 0,00% 
 

7. Llengua consulta (webs, llibres de consulta)  

Català 53,94% 

Castellà 0,00% 

Català-castellà 42,18% 

Altres llengües 5,88% 
 

Tal com podem observar els professors/es usen majoritàriament la llengua catalana en totes les seves activitats docents i en la seva relació 

amb els alumnes (tant dins l’aula com fora), companys/es de claustre i PAS. S’observa un increment del castellà en la relació amb les 

famílies i en la recerca d’informaci  per internet o d’altre material (llibres, diccionaris...).  
 

Grau de coneixement de la llengua catalana dins el sector professorat:  
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català bo Regular dolent 

parlat 100% 0,00% 0,00% 

escrit 95,12% 5,78% 0,00% 
 

Pràcticament la totalitat del professorat té un bon coneixement del català parlat i escrit.  

 

2.1.1.2 El català eina de convivència  

DESCRIPCIÓ 

Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús 

del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 

DIAGNOSI  

Descriptor 5  

Entre el claustre i el centre educatiu s’ha començat a plantejar la necessitat d’incrementar l’ús del català en situacions de relació informals, 

però no es troben estratègies adequades per aconseguir-ho en el seu ús entre iguals.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Article 3  

Objectius de l'educació secundària obligatòria  

[…] h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, 

en llengua castellana (...) i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i 
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l'estudi de la literatura.  

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres […]  

 

 

Article 4  

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i 

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.  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Cal establir més estratègies per incrementar el seu ús en situacions informals entre iguals.  

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana: 

2.1.2.1. Llengua oral  

DESCRIPCIÓ 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre 

a parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressi  és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin 

preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 

DIAGNOSI  

Descriptor 6  
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Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, 

dramatitzaci , argumentaci ...), però només a l’àrea de llengua. No hi ha una consideraci  específica de la variant del català de la zona ni 

dels registres de la llengua.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Annex 2  

ÀMBIT DE LLENGÜES  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

Competències pròpies de l’àrea […]  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El PLC es marca com a objectiu :  

- Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana.  

- Consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica.  

- Iniciar l’alumnat en el coneixement, lectura i l’estudi d’obres literàries.  

Metodologia  

Des de l’àrea de llengua catalana es dedica una hora setmanal a la lectura en veu alta de llibres de literatura juvenil o literatura clàssica 

tant de poesia, com novel·la o teatre. Així mateix es llegeixen textos de diferent tipologia textual per afavorir l’aprenentatge dels diversos 

registres tant formals com informals a partir de la lectura i aconseguir que els alumnes s’expressin amb fluïdesa i una dicció adequada i que 

siguin capaços d’expressar i argumentar opinions en veu alta utilitzant el vocabulari adequat en cada situació.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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S’usen les noves tecnologies com a mitjà eficaç per aconseguir aquest objectiu (escolta de vídeos, pel·lícules, entrevistes, obres teatrals ...). 

Enguany, però, ja s’ha incorporat una nova assignatura a 2n ESO i 3r ESO anomenada Comprensi  i Expressi  per fer èmfasi entre l’alumnat 

en l’escriptura i la lectura en les llengües catalana i castellana.  

Continguts  

-  Obres literàries clàssiques o juvenils.  

- Tota mena de textos conversacionals (entrevista, presentació, exposicions orals...) per afavorir les interaccions orals i textos formals.  

Des de les altres àrees curriculars el professor/a utilitza la variant estàndard oral del català amb l’exposici  i lectura de textos propis només 

de la seva disciplina (cientificotecnològic...) i amb l’ús de les noves tecnologies quan és necessari.  

Objectius  

L’objectiu és aconseguir que en acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat tingui un bon coneixement de la variant estàndard oral del 

català i d’altres registres més informals que ajudin a incrementar la presència i ús del català fora de l’activitat docent.  

2.1.2.2. Llengua escrita  

DESCRIPCIÓ 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors 

competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions que d na el currículum i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Article 8  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Matèries  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Els objectius del PLC quan a l’aprenentatge de la llengua catalana escrita s n:  

- Incentivar la llengua escrita com a font de descoberta i plaer personal i com a eina per a entendre’s a un mateix i als altres i 

de comprendre els continguts científics.  

- Potenciar la producció de textos escrits cada vegada més complexos de diferent tipologia i funcionalitat diversa, en diferents 

suports (paper, digital) i formats (text, gràfiques i imatge) des de totes les disciplines establint metodologies i instruments 

d’avaluaci  semblants i prioritzant la comprensi  escrita i redacci  de textos de qualsevol disciplina no només des d’un punt 

de vista formal sinó sobretot funcional.  

Metodologia  

Es treballa la llengua escrita en totes les seves variants dins l’àrea de Llengua catalana, però des d’un punt de vista encara molt gramatical i 

menys funcional. S’ensenya la llengua escrita a partir de la comprensi  de les normes ortogràfiques i gramaticals i la redacci  de textos 

literaris i de diferent tipologia textual tant formals com informals a partir d’un model seguint les següents fases: pluja d’idees- redacció 

esborrany- revisió final.  

Continguts  

Hi ha una coordinaci  amb l’assignatura de Llengua castellana i menys en les altres llengües per tal d’aprofitar-ne les transferències i no 

repetir continguts.  

-Ortografia: Es treballa en tots els cursos i s’estableixen semblances i diferències, però quant a la fonètica, amb les altres llengües. Hi ha 

un acord comú a l’hora de fixar el descompte que s’aplicarà per ortografia en tots els cursos i les altres àrees.  

-Gramàtica: Des de l’àrea de llengua catalana es treballen sobretot aquelles irregularitats morfològiques pròpies del català que afecten 
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l’ortografia, mentre que des de l`àrea de Llengua castellana es tracten els conceptes morfològics i sintàctics comuns a ambdues llengües 

establint semblances i diferències entre ambdues.  

-Semàntica: L’explicaci  de conceptes semàntics es reparteix amb l’àrea de llengua castellana. 

-Literatura: Lectura trimestral d’una obra literària clàssica o juvenil, pròpia de la història de la literatura catalana, dels tres gèneres 

literaris (poesia, teatre, narrativa). Els recursos literaris a explicar es reparteixen amb l’àrea de Llengua Castellana.  

-Tipologia textual: la lectura, comprensió i redacció de textos escrits de diferent tipologia textual es consensua, parcialment, amb les 

altres àrees curricular:  

Textos descriptius: Llengua anglesa i Llengua francesa  

Textos instructius i expositius: àrees científiques o tecnològiques  

Textos argumentatius i conversacionals: es reparteixen entre Llengua Catalana i Llengua castellana.  

En les altres àrees curriculars encara es té la percepci  que el domini de l’ús escrit del català només correspon als professors/es de la 

matèria. L’objectiu del PLC és que el professorat cada vegada s’impliqui més i ho tingui present a l’hora d’avaluar la seva matèria.  

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  

DESCRIPCIÓ 

En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relaci  que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua 

escrita ha de ser recíproca. 

DIAGNOSI  

Descriptor 8  

L’any passat no hi havia un plantejament integrat de les quatre habilitats. Es feien algunes activitats en què es relacionaven les dues 

habilitats lingüístiques. No es tenia en compte que per millorar una habilitat calia recórrer al suport que oferia l’altra. En alguns nivells es 
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feien activitats en què la relació de la llengua oral i l llengua escrita era inherent: lectura expressiva, teatre ...no hi havia, però, un 

plantejament global. Aquest curs s’ha implantat una assignatura nova com a optativa per fer més èmfasis a l’àmbit de l’escriptura i la 

lectura en català i castellà. 

NORMATIVA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 8  

Matèries 

Annex 2 ÀMBIT DE LLENGÜES  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

Aportacions de l’àmbit de llengües a les competències bàsiques.  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Hi ha activitats en el nostre centre en què aquesta relaci  és inherent: la lectura expressiva, l’exposici  de treballs… però en altres no és 

així i la llengua oral i escrita no estan interrelacionades. L’ús de les noves tecnologies per part del professorat ha d’ajudar a aquesta 

interrelaci  sobretot a l’hora de presentar la informaci  en diferents formats i diferents llengües.  

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 

DESCRIPCIÓ  

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el conjunt del claustre n’ha de ser conscient i actuar en 

conseqüència.  

DIAGNOSI 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Descriptor 5 

El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressi  i comprensi  en català és responsabilitat del professorat de totes les àrees i 

s’actua en conseqüència. S’han previst els mecanismes adequats de seguiment i d’avaluaci . 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

 

 Annex 2  

Estructura dels continguts  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressi  i comprensi  en català concretats en els criteris del projecte lingüístic de centre, l’equip 

docent ha d’aplicar a l'aula metodologies que estimulin l'expressi  oral i escrita amb suports didàctics en català, tenint en compte que això 

inclou aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i l’avaluaci .  

2.1.2.5 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells (primària-secundària )  

DESCRIPCIÓ 

Per garantir la funci  educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i 

consensuar els principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos 

lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informaci  sobre les característiques de l’alumnat i sobre els 

valors que es volen transmetre i treballar. 

DIAGNOSI  

Descriptor 10  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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El centre disposa d’alguns documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. S’elaboren conjuntament alguns aspectes de la 

programaci  i dels criteris d’avaluaci . No es disposa de protocols suficients per fer el traspàs de promocions. A part dels expedients de 

l’alumnat, es traspassa a nivell oral informació puntual que no queda recollida suficientment. Hi ha poca coordinació entre el centre de 

primària i els centres de secundària que reben alumnes del seu centre.  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Cal que en el PLC es ressenyi que hi hauria d’haver una major transparència a l’hora de traspassar informaci  de cicle de primària a 

secundària. Ara mateix el centre rep informació sobre els resultats de les competències bàsiques de cada alumne/a, informació del tot 

insuficient, ja que s’haurien d’establir acords sobre els continguts i objectius que han d’assolir els alumnes abans de passar a secundària 

per evitar el fracàs escolar a secundària.  

En les reunions de Departament s’han establert els criteris d’avaluaci  i metodologia de les llengües del centre en les programacions 

didàctiques i en concret de la llengua catalana, però caldria que s’apliquessin en les altres matèries. Així mateix, setmanalment els equips 

docents de 1r, 2n, 3 i  t d’ESO es reuneixen per fer traspàs d’informaci  i es fan reunions interdisciplinàries, de comissions i de caràcter 

general. 

S’han establert acords sobre la necessitat de:  

- Treballar i avaluar la comprensió lectora i escrita en català en totes les àrees.  

- Treballar i avaluar l’expressi  oral i escrita en català.  

- Treballar i avaluar la producció escrita en català.  

- Aplicar el descompte per faltes d’ortografia i gramàtica en l’avaluaci  i per cursos:  

1r ESO 0,5 punts 
2n ESO 1 punt 
  

3r ESO 1,5 punts 
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4t ESO 2 punts 
 

S’ha acordat que és una prioritat que la terminologia pròpia de cada disciplina se sàpiga escriure amb correcci .  

2.1.2.6 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular  

DESCRIPCIÓ 

Els centres que reben alumnat nouvingut aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest 

alumnat rebi una acollida al centre i una atenci  lingüística de qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles. 

DIAGNOSI  

Descriptor 11  

El centre no té elaborat protocols d’acollida ni elaborat un PIL ja que el seu alumnat no prové de la immigraci , per tant, en aquests 

moments no té un pla global d’aplicaci  general perquè s’ha adaptat a les característiques reals del centre.  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Enguany no hi ha elaborat encara un PIL2 ni disposa d’un professorat d’ADAC3 ja que la realitat sociolingüística no ho requereix. Es preveu 

que si en els propers anys aquest entorn canviés aleshores s’elaboraria. 

Només hi ha dos alumnes que han vingut de fora de Catalunya, però que ja havien estat escolaritzats anteriorment a Catalunya. Una 

professora especialista, l’any passat, els impartia una hora setmanal lectiva de català fora de l’aula ordinària durant la qual treballen 

sobretot l’expressi  oral i comprensi  lectora per facilitar la socialitzaci  i la comprensi  dels continguts de les altres matèries.  

L’avaluaci  dels seus processos d’aprenentatge es va dur a terme en relaci  amb els objectius del seu pla individual intensiu. L’avaluaci  va 

                                                           
2 

Programa d’Immersi  Lingüística. 
3 

Ateneu d'Acció Cultural. 
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ser contínua, amb observaci  sistemàtica i visi  global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions 

efectuades en cadascuna de les àrees.  

2.1.2.7 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials i alumnat sud-americà de parla hispana.  

DIAGNOSI  

Descriptor 12  

El centre no té alumnat amb desconeixement de les dues llengües oficials tot i que hi ha alumnes de procedència sud-americana.  

El centre té alumnat de parla hispana, però que entén i comprèn les dues llengües oficials, encara que la llengua familiar i d’ús social és el 

castellà.  

2.1.2.8 Atenció de la diversitat 

DESCRIPCIÓ 

El centre ha de definir com organitza l’atenci  a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, fet que, en termes 

lingüístics, s’ha de centrar fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral, l’assoliment de la lectura i l’escriptura i el 

desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressi  oral.  

DIAGNOSI  

Descriptor 13  

El Claustre, amb l’assessorament dels serveis educatius, ha de definir els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 

diversitat de l’alumnat, d’acord amb les orientacions del Departament d’ Educaci . Tot i que en general aquests mecanismes s’apliquen, no 

existeixen espais de reflexió per adequar-los a la realitat canviant del centre.  
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 13  

Atenció a la diversitat  

Article 14  

Programes de diversificació curricular  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El centre el curs passat va crear la CAD4 de la qual engany en forma part l’orientadora del centre i la directora, que en col·laboraci  amb 

l’EAP han detectat que: 

- El nombre d’alumnes amb una problemàtica sociofamiliar conflictiva és de 7 alumnes.  

- El nombre d’alumnes amb dislèxia és de 12 alumnes. 

- El nombre d’alumnes amb TDAH és de 6 alumnes. 

- El nombre d’alumnes amb un PI adaptat és de 8 alumnes. 

 

Per donar atenci  a la diversitat s’han definit els següents aspectes: 

 

Organització  

-  S’han creat grups de reforç a 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i  t d’ESO en les matèries instrumentals (Llengua catalana, Llengua 

anglesa, Llengua castellana i Matemàtiques) per a aquells alumnes que presenten certes mancances en l’assoliment de les 

                                                           
4  Comissi  d’Atenci  a la Diversitat. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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competències bàsiques.  

- Es fan desdoblaments en les matèries de: Tecnologia i Ciències Naturals. 

 

Metodologia  

- Grups amb un nombre relativament inferior al dels altres grups.  

- Atenció personalitzada . 

- Ús de les TIC.  

 

 

Continguts 

- Es fa una adaptaci  dels continguts. En l’àmbit lingüístic es treballa sobretot l’expressi  oral i escrita, la comprensi  oral i 

escrita i la producció de textos senzills en les diferents llengües a partir de models.  

 

Avaluació  

- Els criteris d’avaluaci  prioritzen l’actitud envers la llengua com a element enriquidor i socialitzador i l l’avaluaci  és contínua 

respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.  

2.1.2.9 Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua  

DESCRIPCIÓ 

El centre organitza la programaci  curricular i l’avaluaci  per potenciar l’ús del català. També s’organitzen activitats que tenen com a 

finalitat potenciar aquest ús.  

DIAGNOSI  

Descriptor 14  
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El centre té estratègies ben definides per potenciar l’ús del català i hi esmerça recursos, però no en fa un seguiment a totes les àrees. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El centre organitza activitats que tenen com a finalitat potenciar l’ús del català tals com la participaci  en premis i concursos, xerrades, 

web, revista i sortides de caire cultural.  

2.1.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua  

DESCRIPCIÓ 

El conjunt d’actuacions previst pel centre en relaci  amb les diferents fases de l’avaluaci  de l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la 

valoraci  dels processos d’ensenyament-aprenentatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del currículum i els mecanismes 

de coordinació entre el professorat. 

DIAGNOSI  

Descriptor 15  

Existeixen criteris d’avaluaci  consensuats sobre els elements que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els aprenentatges i l’ús de la 

llengua, s n d’aplicaci  general i objecte de reflexi  i actualitzaci . S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa 

i amb la dimensió literària. Es té en compte la llengua oral a partir de la percepci  del professorat (no hi ha pautes d’observaci  sistemàtica 

consensuades). Els instruments d’avaluaci  s n majoritàriament heteroavaluatius i escrits, tot i que s’inclouen activitats d’autoavaluació al 

llarg de les seqüències didàctiques. S’entén l’avaluaci  com un procés pedagògic i informatiu que ha d’incidir en el desenvolupament del 

currículum, s’han establert els mecanismes mitjançant els quals es pugui aplicar sistemàticament aquest principi.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Annex 2  

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum […]  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Els criteris d’avaluaci  de la Llengua catalana i literatura han estat consensuats en les reunions del Departament de Llengües. L’avaluaci  

és contínua i té en compte:  

- Expressió oral i escrita  

- Continguts gramaticals i ortogràfics  

- Lectura d’obres literàries (poesia, novel·la, teatre)  

- Actitud envers la llengua  

 

Per cursos, els criteris d’avaluaci  s n els següents: 

 CONTINGUTS PROCEDIMENTS ACTITUD 
 (exàmens i d’altres 

proves avaluables) 
(expressió escrita 

expressió oral, lectura) 
(deures 

participació...) 

1r ESO A 60% 30% 10% 

1r ESO B 60% 30% 10% 

Reforç 1r 60% 60% 10% 

2n ESO A 60% 30% 10% 

2n ESO B 60% 30% 10% 

Reforç 2n 60% 30% 10% 

3r ESO A 60% 30% 10% 

3r ESO B 60% 30% 10% 
 

Reforç 3r 60% 30% 10% 
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4t ESO A 60% 30% 10% 

4t ESO B 60% 30% 10% 

Reforç 4t 60% 30% 10% 

 

 

Alguns instruments d’avaluaci  s n:  

- dossier o llibreta amb els apartats teòrics i exercicis.  

- exàmens de continguts gramaticals, ortogràfics i lèxics.  

- proves de competències bàsiques. 

- treballs o opinions argumentades sobre obres literàries.  

- activitats de col·laboració.  

- ús de les TIC per a la presentació i elaboració de textos.  

- actitud envers l’aprenentatge de la llengua catalana i d’altres.  

- producció escrita i exposició oral de textos de diferent tipologia. 

2.1.2.11 Materials didàctics  

DESCRIPCIÓ 

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la llengua catalana entesos en un sentit 

ampli (per tant, també s’han de tenir en compte els materials de les àrees no lingüístiques), aplicarà uns criteris clars i coherents sobre 

quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre l’adequaci  al currículum, incloent-hi la dimensió 

literària. 

DIAGNOSI  

Descriptor 16  
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S’estableixen criteris per a la selecci  de llibres de text i per a l’adaptaci  i/o creaci  de materials didàctics per atendre la diversitat de 

necessitats d’aprenentatge i per als materials que es consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...). Es fa 

un seguiment de l’elaboraci  de la seqüència didàctica per al tractament de la dimensi  literària, que té força continuïtat al llarg de tota 

l’etapa i se segueixen criteris sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensi  literària.  

 

 

 

NORMATIVA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Article 24  

Material didàctic  

*Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008  

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=1989&p_nrm=4946  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Els llibres de text, quaderns de reforç i d’altres materials escollits pel centre, excepte els de llengua castellana i els de llengües estrangeres, 

s n en català, llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.  

2.1.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  

2.1.3.1 Informació multimèdia  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=1989&p_nrm=4946
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DESCRIPCIÓ 

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu respon al desenvolupament de la societat del 

coneixement en l’àmbit formatiu. Des d’aquest punt de vista hi ha una relaci  directa entre el desenvolupament de les TIC i la llengua com 

a vehicle de comunicació i de convivència.  

DIAGNOSI  

Descriptor 17  

L’actuaci  envers la relaci  entre la incorporaci  de les TIC i la llengua vehicular del centre ha depès de la voluntat individual del 

professorat a l’hora de proporcionar-se el programari que aplica en les seves classes i en les seves actuacions a nivell de centre. 

NORMATIVA  

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària per al curs 2007-2008  

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3558&p_nrm=4948  

II. Organització del currículum  

16 Tecnologies de la informació i la comunicació  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

En el nostre centre per potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la comunitat educativa en la seva 

optimaci , s’ha constituït una comissi  TIC, formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador/a de TIC del centre i professorat de 

diferents cursos o departaments, la qual:  

- Coordina la integraci  de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluaci  de l’alumnat i promou l’ús de les TIC en la 

pràctica educativa a l’aula.  

- Vetlla per l’optimaci  de l’ús dels recursos TIC del centre.  
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- Anima a usar les TIC entre la comunitat educativa i en fa difusió.  

Té cura que:  

- S’utilitzi la instal·laci  de programari en català per complir allò que estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística, lliure i obert per tal d’evitar el tràfic il·legal d’eines i recursos informàtics.  

2.1.3.2 Usos lingüístics 

DESCRIPCIÓ 

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua treballi explícitament els usos lingüístics de 

l’alumnat, per tal de fer de la llengua un ús habitual. La resta del professorat hi col·laborarà des de totes les àrees. 

DIAGNOSI  

Descriptor 18  

El professorat de llengua catalana treballa els usos lingüístics, encara que ho fa d’una manera personal, sense la implicaci  de la 

majoria de l’equip docent.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Annex 2  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

Estructura dels continguts.  

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua del centre treballi explícitament els usos 

lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua catalana la llengua d’ús habitual. La resta del professorat ha d’intentar col·laborar-hi 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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des de les seves àrees per facilitar la dimensió plurilingüe de la llengua realitzant activitats docents que permetin l’adquisició de les 

habilitats necessàries per a la comunicació en contextos plurals.  

2.1.3.3 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  

DESCRIPCIÓ 

Per formar parlants plurilingües i interculturals el centre es marca com a objectiu l'assoliment de la competència plena en català, la llengua 

pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l'institut proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes 

oportunitats; també el respecte i el desig d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures.  

DIAGNOSI  

Descriptor 19  

Es valora simbòlicament la diversitat lingüística i, de vegades, s’utilitza per fer alguna activitat de desenvolupament del currículum ja que la 

llengües familiars de l’alumnat s n les dues llengües oficials.  

NORMATIVA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 1  

Competències bàsiques  

Les competències comunicatives […]  

Annex 2  

Àmbit de llengües (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres). 

 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El centre pretén establir el desig d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures establint semblances i diferències 

amb altres llengües, que si bé no estan presents en les nostres aules, sí que ho estan en la societat en què vivim.  

2.1.3.4 Català i llengües d’origen  

DESCRIPCIÓ 

Ha d’existir una relaci  directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius basats en el reconeixement i valoració 

de la llengua d’origen de l’alumnat. 

DIAGNOSI  

Descriptor 20  

Alguns professors i professores, per iniciativa individual, veuen una relaci  directa entre l’aprenentatge del català i el reconeixement i 

valoraci  de la llengua d’origen familiar de l’alumnat i actuen en conseqüència.  

NORMATIVA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Article 4  

La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu. 

Annex 2  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

Estructura dels continguts […]. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Els equips docents del centre disposem d’informaci  sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També tenim 

present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom. 

 

 

 

 

 

2.2 LA LLENGUA CASTELLANA  
 

2.2.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  

2.2.1.1 Introducció de la llengua castellana  

DESCRIPCIÓ 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l'alumnat, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de Llengua 

castellana al llarg de l'etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que s'ha programat fer-los en el 

currículum de Llengua catalana.  

Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un desplegament del currículum incorporant el treball de les 

formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes per l’alumnat. 

S’atenen les atencions individualitzades en llengua castellana.  

DIAGNOSI  
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Descriptor 21  

Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es 

fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana, però és un 

objectiu que en els usos socials de la llengua no s’acaba d’aconseguir.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 3  

Objectius de l'educació secundària obligatòria. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

La llengua castellana com a llengua oficial que és també de Catalunya és coneguda i parlada per tot el nostre professorat, la qual cosa 

permet garantir que els nostre alumnat en acabar l’etapa secundària hagi assolit el mateix grau de coneixement del català que del castellà.  

Els resultats de l’enquesta sobre els usos lingüístics de la nostra comunitat educativa per part del professorat en l’àmbit de la Llengua 

castellana així ho afirmen: 

 

Grau de coneixement de la llengua castellana dins el sector professorat: 

 

Castellà bo regular dolent 

parlat 100% 0,00% 0,00% 

escrit 100% 0,00% 0,00% 

 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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2.2.1.2 Llengua oral  

DESCRIPCIÓ 

El centre té present que l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de la llengua castellana inclogui activitats perquè l'alumnat adquireixi 

habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral. Es treballa bàsicament la variant estàndard del castellà, però es 

valoren les altres variants del castellà des del desplegament curricular.  

DIAGNOSI  

Descriptor 22  

Es treballa la llengua oral al llarg de tota l’etapa i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació...). No hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana, ni de registres.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 3  

Objectius de l'educació secundària obligatòria. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El PLC es marca com a objectiu:  

- Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua castellana.  

- Consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica.  

- Iniciar l’alumnat en el coneixement, lectura i l’estudi d’obres literàries.  

A fi d’assolir aquests objectius des de l`àrea de Llengua castellana s’apliquen els següents criteris:  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Metodologia  

Des de l’àrea de Llengua castellana es dedica una hora setmanal a la lectura en veu alta de llibres de literatura juvenil o literatura clàssica 

tant de poesia, com novel·la o teatre. Així mateix es llegeixen textos de diferent tipologia textual per afavorir l’aprenentatge dels diversos 

registres tant formals com informals a partir de la lectura i aconseguir que els alumnes s’expressin amb fluïdesa i una dicció adequada i que 

siguin capaços d’expressar i argumentar opinions en veu alta utilitzant el vocabulari adequat en cada situaci . A més, aquest any es fa una 

matèria optativa de dues hores setmanals de dedicació en què els alumnes fan encara més èmfasis a la lectura comprensiva en veu alta, a 

l’aula, per tal de millorar la dicci  i comprensi  lectora no només en llengua castellana sin  també en català i anglès. 

S’usen les noves tecnologies com a mitjà eficaç per aconseguir aquest objectiu (escolta de vídeos, pel·lícules, entrevistes, obres teatrals ...).  

Continguts  

- Obres literàries clàssiques o juvenils.  

-Tota mena de textos conversacionals (entrevista, presentació, exposicions orals...) per afavorir les interaccions orals i textos 

formals.  

Objectius  

L’objectiu és aconseguir que en acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat tingui un bon coneixement de la variant estàndard oral del 

castellà i d’altres registres més informals.  

2.2.1.3 Llengua escrita 

DESCRIPCIÓ 

L’ensenyament de la llengua castellana escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors 

competents. Per aconseguir aquest objectiu en el PLC s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats de lectura i 

escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.  
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Hi ha una coordinaci  amb l’assignatura de Llengua catalana i, parcialment, amb la de Llengua anglesa per tal d’aprofitar-ne les 

transferències. 
 

DIAGNOSI  

Descriptor 23  

La majoria del professorat aplica alguns aspectes de l’enfocament metodològic que d na el currículum, però no s’ha reflexionat 

conjuntament sobre quins canvis s’han de produir en la pràctica educativa per aplicar les orientacions. S’incorporen algunes activitats 

funcionals, però els aspectes formals continuen tenint molt més pes en l’ensenyament. Malgrat que des de les reunions de Departament 

s’han consensuat els continguts, metodologia i criteris d’avaluaci  de les diferents llengües, no s’aprofita prou el que s’està treballant en 

cadascuna de les dues llengües.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 2  

ÀMBIT DE LLENGÜES  

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres  

El tractament de les llengües [...]  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Els objectius del PLC quant a l’aprenentatge de la llengua castellana escrita s n:  

- Incentivar la llengua escrita com a font de descoberta i plaer personal i com a eina per a entendre’s a un mateix i als altres i de 

comprendre els continguts científics.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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- Potenciar la producció de textos escrits cada vegada més complexos de diferent tipologia i funcionalitat diversa, en diferents 

suports (paper, digital) i formats (text, gràfiques i imatge).  

Metodologia  

Es treballa la llengua escrita en totes les seves variants dins l’àrea de Llengua castellana, però des d’un punt de vista encara molt 

gramatical i menys funcional . S’ensenya la llengua escrita a partir de la comprensió de les normes ortogràfiques i gramaticals i la redacció 

de textos literaris i de diferent tipologia textual tant formals com informals a partir d’un model i seguint les següents fases: pluja d’idees- 

esborrany- revisió final.  

Continguts  

Hi ha una coordinaci  amb l’assignatura de Llengua catalana i menys amb les altres llengües per tal d’aprofitar-ne les transferències i no 

repetir continguts.  

-Ortografia: Es treballa en tots els cursos i s’estableixen semblances i diferències, però quant a la fonètica, amb les altres llengües. Hi 

ha un acord comú a l’hora de fixar el descompte que s’aplicarà per ortografia en tots els cursos i les altres àrees.  

- Gramàtica: Es tracten els conceptes morfològics i sintàctics establint semblances i diferències entre ambdues llengües, però 

intentant no repetir continguts que ja s’han donat a l’àrea de Llengua catalana.  

- Semàntica: L’explicaci  de conceptes semàntics es reparteix amb l’àrea de Llengua catalana.  

- Literatura: Lectura trimestral d’una obra literària clàssica o juvenil, pròpia de la història de la literatura castellana, dels tres gèneres 

literaris (poesia, teatre, narrativa). Els recursos literaris a explicar es reparteixen amb l’àrea de Llengua catalana.  

- Tipologia textual: La lectura, comprensió i redacció de textos escrits de diferent tipologia textual es consensua, parcialment, amb 

les altres àrees curriculars: 

Textos descriptius: Llengua anglesa i Llengua francesa  
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Textos instructius i expositius: àrees científiques o tecnològiques  

Textos argumentatius i conversacionals: es reparteixen entre Llengua catalana i Llengua castellana.  

Els criteris i instruments d’avaluació tant de la llengua escrita com l’oral per cursos són:  

 

Els criteris d’avaluaci  per cursos s n els següents:  

 CONTINGUTS PROCEDIMENTS ACTITUD 
 (exàmens i d’altres 

proves avaluables) 
(expressió escrita 

expressió oral, lectura) 
(deures 

participació...) 

1r ESO A 70% 20% 10% 

1r ESO B 70% 20% 10% 

Reforç 1r 70% 20% 10% 

2n ESO A 70% 20% 10% 

2n ESO B 70% 20% 10% 

Reforç 2n 70% 20% 10% 

3r ESO A 70% 20% 10% 

3r ESO B 70% 20% 10% 
 

Reforç 3r 70% 20% 10% 

4t ESO A 70% 20% 10% 

4t ESO B 70% 20% 10% 

Reforç 4t 70% 20% 10% 

 

Els instruments d’avaluaci  s n:  

- dossier o llibreta amb els apartats teòrics i exercicis. 

- exàmens de continguts gramaticals, ortogràfics i lèxics. 
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- proves de competències bàsiques. 

- treballs o opinions argumentades sobre obres literàries. 

- activitats de col·laboració. 

- ús de les TIC per a la presentació i elaboració de textos. 

- redacció escrita i exposició oral de textos de qualsevol tipologia.  

2.2.1.4 Activitats d’ús  

DESCRIPCIÓ 

El centre assegura també la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana: com a mitjà d’accés a 

material divers, per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.  

DIAGNOSI  

Descriptor 24  

S’han previst activitats d’ús de la llengua castellana, però es tracta d’iniciatives individuals del professorat de llengua castellana. 

 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 2 

Estructura dels continguts 

 

 

 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

El centre ha previst l'ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant 

suports comunicatius a l'ús, com ara la revista, la pàgina web, la participació en premis literaris. 

2.2.1.5 Castellà a les àrees no lingüístiques  

DIAGNOSI  

Descriptor 25  

Fora de la matèria de llengua castellana, la majoria de professors/es imparteixen les classes en català. Només un 5,86% ho fa en castellà.  

2.2.1.6 Alumnat nouvingut  

DESCRIPCIÓ 

El centre ha de posar els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap 

de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. 

DIAGNOSI  

Descriptor 26  

El centre no ha programat una actuaci  específica per tal de garantir el coneixement del castellà, ja que tot l’alumnat coneix i parla el 

castellà i en el nostre centre no hi ha alumnes de procedència estrangera que tinguin com a llengua familiar una llengua estrangera.  

NORMATIVA  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

http://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm  

Article 4  

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

No hi ha implementat un pla d’acollida per alumnes nouvinguts ja que el nostre alumnat prové d’un entorn geogràfic i social on la llengua 

és o bé el català o bé el castellà.  

 

2.3 ALTRES LLENGÜES  

2.3.1 Llengües estrangeres  

2.3.1.1 Estratègies generals  

DESCRIPCIÓ 

En aquest apartat el centre ha d’especificar quan comença l’aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera (caldria tenir 

present la realitat sociolingüística de l’alumnat), quan, si escau, el de la segona llengua estrangera i quan , si escau, l’ensenyament d’altres 

llengües estrangeres. També ha d’especificar, si escau, quin blocs de continguts d’àrees no lingüístiques es fan en una llengua estrangera i 

justificar-ne l’elecci . 

DIAGNOSI  

Descriptor 27  

El centre ofereix com a primera llengua estrangera l’anglès i com a segona llengua estrangera el francès, des de 1r fins a  t ESO.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

El centres educatius podran oferir, de manera opcional per a l’alumnat, una segona llengua estrangera a partir del cicle superior de 

primària. El centre planifica l’oferta de la segona llengua estrangera a 1r d'ESO i, a partir d'aquí, n’explicita els criteris d’accés a 2n, 3r i  t. 

Es vetlla perquè aquesta oferta tingui continuïtat i perquè qui s’encarrega de l’experiència tingui la competència lingüística necessària i 
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formació metodològica actualitzada.  

En l’enquesta feta al professorat sobre el grau de coneixement de la llengua anglesa i francesa els resultats determinen que:  

 

Anglès Bo Regular Dolent 

Parlat 70,57% 29,39% 17,63% 

Escrit 70,57% 29,39% 17,63% 

Comprensió oral 70,57% 29,39% 17,63% 

 

 

 

 

 

Francès Bo Regular Dolent 

Parlat 11,33% 35,27% 59,93% 

Escrit 11,33% 35,27% 59,93% 

Comprensió oral 11,33% 35,27% 59,93% 

 
La majoria del professorat, un 70% més o menys, considera que el seu coneixement de l’anglès tant oral com escrit és bo, mentre que 

aquest percentatge canvia en el cas del francès, ja que gairebé un 60% considera que el seu grau de coneixement és dolent.  

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

El PLC es marca com a objectiu que l’alumnat, en acabar l'etapa, conegui, com a mínim, una llengua estrangera per tal d'esdevenir usuaris i 

aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  
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L'estudi de les llengües estrangeres és una prioritat dins el nostre centre. Es pretén que els nostres alumnes, en acabar l’etapa, siguin 

capaços de conèixer una o dues llengües estrangeres i que puguin comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 

pluricultural. És per això que es dediquen esforços especials a l'hora de distribuir els horaris i les matèries optatives que oferim. Amb 

aquesta finalitat, es busca potenciar l'ús de les llengües en tots els àmbits i motivar els alumnes a generar el desig de conèixer noves 

llengües i cultures.  

Cal formar parlants plurilingües i interculturals; l’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de 

Catalunya, i en castellà és la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la competència que els cal per tenir les 

mateixes oportunitats. Aquesta competència plurilingüe i intercultural inclou el respecte per la diversitat lingüística i 

el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures, i, d’una manera totalment integrada, 

l’assoliment del domini de les competències comunicatives audiovisuals i digitals necessàries per ser competent en 

la nostra societat. 

 

Currículum educació secundària obligatòria  

 Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 

 

2.3.1.2 Desplegament curricular  

DESCRIPCIÓ 

El nostre centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l'etapa, segons el context sociolingüístic i el 

projecte educatiu propi, amb un tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les 

necessitats de l'alumnat, i ofereix oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula i espais 

d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.  
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DIAGNOSI  

Descriptor 28  

Per millorar el coneixement de la llengua estrangera, la principal estratègia que segueix el centre és preveure agrupaments de diversa 

tipologia per atendre els diversos ritmes d’aprenentatge.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

Per al desplegament del currículum al centre es té en compte les característiques del propi centre, de l'alumnat, dels familiars i de l'entorn 

socioeconòmic. Paral·lelament es pretén aconseguir el desenvolupament de totes les competències bàsiques establint acords pel que fa als 

objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació de les matèries lingüístiques.  

Dins l'àrea de les llengües estrangeres, a part de la matèria de Llengua anglesa, el centre ofereix francès i English. En aquest sentit, el 

francès ha esdevingut matèria comuna per als alumnes de primer d’ESO i matèria optativa per als alumnes de segon, tercer i quart d’ESO. 

Quant a la matèria English s’imparteix als alumnes de segon i quart d’ESO com una matèria alternativa. 

 

 

 

 

 

La distribució d'hores impartides en matèries de llengua estrangera és la següent: 
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Llengua anglesa 

Hores per grup: 3 Cursos: 4 

Matèria alternativa: English 

Hores per grup: 1 Cursos: 2n i 4t ESO 

Matèria optativa: Llengua francesa 

Hores per grup: 2 Curs: 1r ESO 

Hores per grup: 2 Curs: 2n ESO 

Hores per grup: 2 Curs: 3r ESO 

Hores per grup: 3 Curs: 4t ESO 

 

2.3.1.1.1 Metodologia llengua anglesa 

DESCRIPCIÓ 

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i l’ús de les llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè 

l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis, contribueixi en el 

desenvolupament cognitiu de l’alumnat i l'ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a treballar 

en col·laboració, tot respectant la diferència. 

DIAGNOSI 

Descriptor 29 

Algunes habilitats, especialment la referida a la competència oral, no es treballen su cientment al llarg de l’etapa. Tot i que hi ha un 

enfocament comunica u de l’ensenyament de segones llengües, no hi ha una coordinaci  efec va entre el professorat de llengües 
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estrangeres del centre. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC es marca com a objectius a fi d’assolir-los : 

- Les classes de llengua anglesa es desenvolupen combinant la pràctica i la teoria i a partir del seguiment de les habilitats que es 

pretén desenvolupar: writing, listening, speaking, use of language. 

- En principi, la llengua de comunicació ha de ser l'anglès i la traducció al català i/ o a altres llengües només és un dels mètodes 

utilitzats. Tot i això l’ús del català encara es combina amb l’anglès que es va implantant de manera progressiva. 

- Es prioritza la llengua parlada i la lectura en tot moment, però especialment en les classes pràctiques, d’English, on es fan 

activitats de conversa i de lectura de textos en grups i en parelles. 

- A cada unitat es dedica un temps per treballar els aspectes gramaticals de la llengua i s'aprofundeix en els usos i el vocabulari 

específics per a diferents circumstàncies i entorn social. 

- Pel que fa a la metodologia, una eina molt important és la lectura. A cada classe es dedica un temps determinat a la lectura en 

veu alta i comprensió de textos. Després de la lectura hi ha un petit espai dedicat a l'expressió oral per parlar de les idees que 

suggereix i, en molts casos, es realitza a casa un brevíssim resum per escrit del contingut. La freqüència amb què això es fa 

permet als alumnes millorar les seves redaccions i la síntesi de textos. 

- Cada unitat acaba amb la realitzaci  d'un text escrit, de diferent menes, i a partir d’una pauta. Té caràcter obligatori. 

- La majoria de les activitats estan relacionades amb els costums i la cultura d'origen anglosaxó. Es llegeixen articles de diari, de 
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blogs, etc. Es treballen situacions orals de diferents tipus per conèixer els trets culturals característics i s'escolten converses, 

programes de ràdio, entrevistes, cançons, etc. 

2.3.1.1.2 Metodologia llengua francesa 

- Les classes de llengua francesa es desenvolupen combinant la pràctica i la teoria i a partir del seguiment de les habilitats que 

es pretenen desenvolupar: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale i expression écrite. 

- D’entrada, la llengua de comunicaci  és el francès i, en cas d’incomprensi , el mètode u litzat és la traducci  al català i/ o a 

altres llengües. 

- Es prioritza la llengua parlada i es fan activitats de conversa en grups i en parelles. 

- A cada unitat es dedica un temps per treballar els aspectes gramaticals de la llengua i s'aprofundeix en els usos i el vocabulari 

específic segons les circumstàncies i entorn social. 

2.3.1.1.3 Materials didàctics 

DESCRIPCIÓ 

El centre vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos addicionals variats que afavoreixen l'atenció a la diversitat. 

Cal que s’especifiquin els criteris de coherència i continuïtat metodològica que s’estableixen i com s’atén la diversitat a partir de 

l’oferta de materials. 

DIAGNOSI 

Descriptor 30 

Periòdicament es revisen i es consensuen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent segons les 

necessitats de l’alumnat. No es preveuen, però, materials que serveixin per a l’ampliaci  dels coneixements. 
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Per a les diferents matèries en llengua estrangera el Departament de Llengües compta amb llibres de text, diccionaris i material 

d'àudio. D'altra banda, la matèria d’English utilitza llibres de lectura, material específic i algunes eines a través de diferents pàgines 

web. 

2.3.1.1.4 Recursos tecnològics 

DESCRIPCIÓ 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d'accés a 

material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes 

eines tenen en el desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informaci , per diversi car els models lingüís cs presents a 

l'aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge. 

DIAGNOSI 

Descriptor 31 

 La utilitzaci  dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Per poder escoltar i veure vídeos, el centre disposa d'aparells reproductors i pissarra digital. L'aula d'informàtica ens permet realitzar 
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alguns treballs de recerca d'informació i fer pràctiques amb activitats on-line. 

2.3.1.1.5 L’ús de la llengua estrangera a l'aula 

DESCRIPCIÓ 

El PLC es proposa que l’aula de llengua estrangera sigui un espai d’immersi  en la llengua d’aprenentatge entenent que aquest espai 

és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua d’aprenentatge. Per tant, cal que el professorat 

utilitzi aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals I informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un clima 

favorable en què l’alumnat se senti segur I estimulat per anar utilitzant-la progressivament. 

El centre preveu que progressivament s’implementi l’ús de la llengua estrangera en la projecci  dels resultats del treball curricular 

fora de l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius com ara la revista; la pàgina web; activitats artístiques, com ara 

representacions teatrals; exposicions…; i contactes amb altres centres d’àmbit local. 

DIAGNOSI 

Descriptor 32 

Tot i que hi ha prevista la potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formals com informals, la projecció dels 

resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge és el resultat de les propostes consensuades i organitzades per al 

professorat que forma part de la comissió GAP. 

 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

A les aules AD1 i AD2 existeixen projectors amb ordinadors per poder treballar amb connexió o a través de vídeos o Cds. Amb tots els 

grups es fan intercanvis d'aula que permeten que tots els alumnes puguin gaudir de les tecnologies a classe. 

2.3.1.3 Estratègies d'ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

Avançament de l'ensenyament 

Durant els cursos 2013/201  i 201 /2015 el centre formava part del grup GEP (Grup d'Experimentaci  Plurilingüe). Aquest any, en 

canvi, s'ha creat el grup GAP (Grup d' Aplicaci  Plurilingüe) amb la intenci  de millorar encara més el coneixement de les llengües 

estrangeres del centre, de moment el d'anglès i, properament, el de francès, i  aconseguir també que els nostres alumnes tinguin uns 

coneixements equivalents al nivell  1 de llengües un cop acabat 4t curs d'ESO. 

2.3.1.2.1 Aprenentatge integrat 

DESCRIPCIÓ 

El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en la primera llengua estrangera i justifica 

la selecció. En la programació d'aquesta opció, s'utilitza la metodologia pròpia de l'àrea i s'inclou suport lingüístic per tal de facilitar la 

compleci  de les tasques i assegurar l'aprenentatge dels continguts. Es vetlla perquè qui s’encarrega de l'experiència tingui la 

competència lingüística necessària i la formació metodològica de l'àrea. 

DIAGNOSI 

Descriptor 33 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

A par r de la u litzaci  de mètodes plurilingües, els nostres alumnes poden practicar l'ús de la llengua anglesa integrat dins d'altres 

matèries diferents d'aquelles que estudien la llengua. Això vol dir que poden aprendre anglès dins d'àrees com per exemple les de 

ciències (s'ha creat una plaça estructural Tec W) fent servir la llengua anglesa durant les classes. 

2.3.1.4 Projectes i programes plurilingües (GAP) 

DESCRIPCIÓ 

El centre  s’ha plantejat participar en projectes plurilingües o incentivar programes plurilingües, com, per exemple, els que permeten 

potenciar la comprensió de les diverses llengües romàniques o els que permeten potenciar l’autoavaluaci  de l’alumnat en temes de 

coneixement de les llengües. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Aquest any, la formació del grup experimental GAP al nostre centre té diferents objectius, un dels quals és incrementar el 

coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres per a interactuar en un context lingüís c i cultural complex. Per tal d'aconseguir 

aquests objectius es faran diferents activitats que incloguin la formació dels docents (trobades pedagògiques i cursos de formació) i 

la formació de l'alumnat, amb ac vitats en diferents llengües dins d'àrees no lingüístiques. 

El projecte està tot just començant, però ja es preveu que hi hagi, al llarg de cada etapa, una oferta progressiva que garanteixi el 

seguiment de l’assoliment dels objectius curriculars, els estàndards d’aprenentatge i els resultats d’avaluaci  de totes les llengües del 

centre. 

Per a l’assoliment d'aquests objectius, en paral·lel amb els mètodes utilitzats en les classes pròpiament de llengua, algunes matèries 

oferiran part dels seus con nguts en diferents llengües amb l'objectiu de consolidar el seu ús en activitats de recerca d’informaci , 
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recepció de contingut, síntesis, exposicions orals, etc. 

2.3.2 Altres llengües o cials 

No s’imparteixen d’altres llengües o cials de l’estat. 
 

2.3.3. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El centre, ara mateix, no té alumnes de nacionalitat estrangera. 
 

2.4 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

2.4.1 Organització dels usos lingüístics 

2.4.1.1 Llengua del centre 

DESCRIPCIÓ 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientaci  en general han de ser en català. El centre esdevé un referent d’ús de la llengua. 

DIAGNOSI 

Descriptor 34 

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en els rètols, cartells i la decoració general 

del centre. 

NORMATIVA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 
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Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientaci  en general que podem observar en el nostre centre és en català, amb l’excepci  d’altres 

llengües com l’anglès i el francès  ja que és un centre plurilingüe. 
 

2.4.1.2 Documents del centre 

DESCRIPCIÓ 

El PLC preveu que tots els documents del centre: PEC (i PLC), RRI i PAC, amb els continguts i referents de la llengua catalana, han 

d’impregnar la vida del centre. 

 

DIAGNOSI 

Descriptor 35 

El centre està en una fase avançada d’actualitzaci  dels continguts referits a la llengua catalana en els documents de centre i s’ha 

arribat a un consens sobre la necessitat d’ajustar les actuacions a aquests principis expressats en els documents. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 4 

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

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Article 23  

Autonomia dels centres. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Els documents del centre: PEC (i PLC), NOFC i PAC s’han de revisar i actualitzar periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i 

cal tenir-los en compte en totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n 

deriven. S’han de fer conèixer, encara que sigui en una versi  reduïda, al conjunt de la comunitat educativa. 

2.4.1.3 Ús no sexista del llenguatge 

El professorat ha de treballar perquè l’alumnat pugui tenir actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones 

per motius de sexe o que l'associen a imatges  tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. 

DIAGNOSI 

Descriptor 36 

En general en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilitzaci  d’un llenguatge no sexista ni androcèntric i es 

treballa transversalment a totes les àrees del currículum. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 23 

Autonomia dels centres. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Annex 1 

Competències bàsiques. 

Les competències comunicatives [...]. 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3618&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC es marca com a objectiu la utilitzaci  d’un llenguatge no sexista ni androcèntric i treballar amb l’alumnat perquè pugui superar 

tota mena d'estereotips.  

2.4.1.4 Comunicació externa 

DIAGNOSI 

Descriptor 37 

El centre redacta la documentaci  en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famílies (oferint-se un format 

bilingüe). 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 4 

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

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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El nostre centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes...) i en la relació amb 

corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les 

comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del 

dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es fa en format bilingüe català/castellà. 

Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre que sigui possible, es preveu que es facin comunicats bilingües 

català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes en el cas que en els propers anys n’arribessin al centre. 

2.4.1.5.Llengua de relació amb famílies 

DESCRIPCIÓ 

Segons l’ar cle 20.2 de la Llei de polí ca lingüís ca, l’escola ha de fer del català la seva llengua de treball i de projecci  interna i 

externa. El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, 

però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integraci  de les famílies de 

l’alumnat i per a la normalitzaci  i extensi  del seu ús 

DIAGNOSI 

Descriptor 38 

El centre educatiu s’ha plantejat que tots els professionals del centre s’adreçaran habitualment en català a les famílies de l’alumnat. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 4 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educa u plurilingüe. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC preveu que la llengua de relaci  amb les famílies sigui el català sense menystenir, quan l’ocasi  ho requereixi, d’altres llengües 

com el castellà. 

 

2.4.1.6 Educació no formal 

DESCRIPCIÓ 

L’Acord del Govern de la Generalitat, (30 de novembre de 2004) estableix: Per fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la presència 

de la llengua en la contractació pública (...) En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català en els 

rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o indirectament, del 

producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant, hom vetllarà perquè en la contractaci  d’activitats 

extraescolars les empreses usin el català (transports, excursions, etc.). 

DIAGNOSI 

Descriptor 39 

No hi ha serveis d’educaci  no formal al centre, activitats extraescolars, a excepci  de les sortides escolars que s’organitzen des de 

diferents departaments. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Annex 1 

Competències bàsiques [...] 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC preveu de manera efectiva que, en l’organitzaci  i la realitzaci  de sortides fora del centre els adults responsables s’adrecin 

sempre en català a l’alumnat en qualsevol situaci , vetllant per tal que la comunicaci  de l’alumnat sigui també en català. Per 

aconseguir-ho s’ha de garantir la coordinaci  del centre educatiu amb les persones que duen a terme aquestes activitats. 

2.4.1.7 La Llengua i l’entorn 

DESCRIPCIÓ 

El centre ha de participar en el pla educatiu d’entorn de la poblaci  (o es coordina en xarxa) per tal de treballar conjuntament amb 

les administracions públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua 

catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 

DIAGNOSI 

Descriptor 40 

El centre no participa de cap pla educatiu d’entorn de la poblaci , altres administracions públiques i amb entitats, però enguany sí 

que participarà en xarxa amb altres centres (l’Institut el Cairat d’Esparreguera) que garanteixin la continuïtat i la coherència 

educativa en temes com ús de la llengua catalana i l'anglesa, la interculturalitat i la cohesió social. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor. 
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http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC es marca com a objectiu , a llarg termini, tenir un pla educatiu d’entorn. 

2.4.1.8 Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre 

DIAGNOSI 

Descriptor 41 

El centre disposa d’un coordinador/a LIC nomenat pel director/a. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesi  social el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesi  social, nomenat 

pel director/a del centre, hauria de desenvolupar les funcions següents: 

- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilitzaci , foment i 

consolidaci  de l’educaci  intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educa u plurilingüe. 

- Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualitzaci  dels documents de centre (PEC, PLC, NOFC, Pla d’acollida i integraci , 

programaci  general del centre…) i en la gesti  de les actuacions que fan referència a l’acollida i integraci  de l’alumnat 

nouvingut, a l’atenci  a l’alumnat en risc d’exclusi  i a la promoci  de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3353&p_nrm=4948
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social en el centre. 

- Promoure actuacions en el centre i en col·laboraci  amb l’entorn per potenciar la cohesi  social mitjançant l’ús de la llengua 

catalana i l’educaci  intercultural, afavorint la participaci  de l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats. 

- Participar en la comissi  d’atenci  a la diversitat per tal de col·laborar en la definici  d’estratègies d’atenci  a l’alumnat 

nouvingut i/o en risc d’exclusi  social, participar en l’organitzaci  i optimaci  dels recursos i coordinar les actuacions dels 

professionals externs que hi intervenen. 

- Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn. 

- Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre. 

2. .2 Plurilingüisme al centre educa u 

2.4.2.1 Ac tuds lingüís ques 

DESCRIPCIÓ 

Segons la Declaraci  Universal de Drets Lingüís cs, tothom té dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüís ca i, si 

s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relaci  d’integraci .  

DIAGNOSI 

Descriptor 42 

El centre no disposa de programes especí cs sobre drets lingüís cs, interculturalitat i resolució de conflictes, ja que els nostres 

alumnes no provenen de països d’altres cultures, per tant, no hi ha alumnes que pateixin insults i menyspreus pel seu origen cultural 

familiar o pels seus trets que afectin la seva autoestima. 

NORMATIVA 
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Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

2. Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor  

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El nostre PLC ha de tenir en compte l’alumnat en perill d’exclusi  social tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i 

les activitats ordinàries del centre. 

2.4.2.2  ediació lingüís ca (traducció i facilitació) 

DIAGNOSI 

Descriptor 43 

El centre ha regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat educa va, ac vitats administra ves i comunicacions amb l’entorn). Es 

facilita documentaci  bilingüe català/castellà a tothom que ho demani explícitament. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 4 

La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educa u plurilingüe 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3350&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3350&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3350&p_nrm=4948
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El PLC estableix pautes d’ús lingüís c favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educa va i garanteix 

que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sense perjudici que 

s’arbitrin mesures de traducci  o que es facili  documentaci  bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en castellà aquelles 

persones que expressament ho demanen. 

2.4.3 Organització dels recursos humans 

Pla de formació de centre en temes lingüístics 

DESCRIPCIÓ 

El centre ha de disposar d’un pla de formaci  de centre que promogui activitats de formaci  al centre educatiu d'acord amb el seu 

pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a element per donar cohesió al treball en equip dels docents. 

DIAGNOSI 

Descriptor 43 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics i de millora del centre. El 

centre disposa d’una eina que facilita la identificaci  de les necessitats de formació. Té en perspectiva projectes de formació en els 

diverses àrees curriculars i, concretament, alguns professors/es del centre han rebut formaci  per a l’elaboraci  del GEP. 

NORMATIVA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=5590&p_nrm=4948 

36. Pla de formació de centre. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
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El centre ha de determinar les necessitats de formaci  tant lingüís ques com didàc ques (d’ensenyament de llengües i 

d’ensenyament en una llengua). 

2.4.4 Organització de la programació curricular 

2.4.4.1 Coordinació cicles i nivells 

DESCRIPCIÓ 

A l’hora d’organitzar globalment la programaci  curricular de les àrees de llengües, per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del 

centre, cal establir una coordinaci  entre el professorat d’un cicle, entre el professorat dels diversos cicles i entre el professorat de nivells 

diferents encara que, en el cas de l’ensenyament públic, siguin de centres diferents, independentment de la llengua que hi imparteixin. 

DIAGNOSI 

Descriptor 44 

Hi ha coordinació dins dels departaments de català, castellà i en menor grau de llengua estrangeres. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 23 

Autonomia dels centres. 

Annex 2 

 mbit de llengües Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres. 

Aportacions de l'àmbit de llengües a les competències bàsiques. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

2. Integraci  escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3349&p_nrm=4948 

[….] 

 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC preveu que a l’hora d’organitzar globalment la programaci  curricular de les àrees de llengües, per tal que respongui a les 

necessitats de l’alumnat del centre, s’estableixi una coordinaci  entre el professorat d’un mateix cicle, independentment de la 

llengua que hi imparteixin. 

2.4.4.2 Estructures lingüís ques comunes 

DESCRIPCIÓ 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, 

castellana i llengües estrangeres de l’educaci  primària i secundària. L’eix vertebrador de l‘ensenyament de llengües de Catalunya 

gira entorn del tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza l’ensenyament-aprenentatge de les estructures lingüístiques 

comunes. 

DIAGNOSI 

Descriptor 45 

El centre s’ha plantejat fer una anàlisi i una reflexi  sobre el tractament de llengües i el tractament de les estructures lingüís ques 

comunes que se’n deriven, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia, evitar repetici  de continguts, evitar 

l’anticipaci  d’aprenentatges i atendre l’especificitat de continguts, però cal que sigui més exhaustiva. 
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NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 2 

 mbit de llengües (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres). 

Estructura dels continguts. 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3350&p_nrm=4948 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Per facilitar el tractament de les diferents llengües del centre i assolir els objec us de l'aprenentatge de la llengua catalana, castellana 

i llengües estrangeres de l’educaci  secundària cal organitzar i consensuar l'ensenyament-aprenentatge de les estructures 

lingüís ques comunes per evitar la repe ci  de con nguts i l’an cipaci  d’aprenentatges. 
 

Estructures lingü s  ues comunes: 

Quan es parla  d’estructures lingüís ques comunes  es fa referència als con nguts lingüís cs comuns entre la llengua catalana, la 

llengua castellana i llengües estrangeres. 

El que l’alumne pot fer amb la llengua i amb totes les llengües que coneix i que va coneixent s n els aprenentatges veritablement 

transferibles, uns aprenentatges comuns i compar ts entre les diferents llengües del centre. 

En relaci  directa amb la dimensi  plurilingüe i intercultural, però tenint en compte també la dimensi  comunica va, hi ha un conjunt 

de con nguts que s n comuns a totes les llengües ensenyades. No té sentit que cada llengua torni a plantejar-los des de l’inici com si 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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fossin específics, ben al contrari, cal introduir-los més sistemà cament i re exivament en la llengua del centre per ser aplicats en les 

altres i facilitar, així, la transferència necessària d’aprenentatges entre llengües. 

Cal que el professorat de llengües es posi d’acord en: 

COM s’introdueix el treball d’aquest continguts. 

QUI ho fa. 

COM es farà en les altres llengües (diferències). 

Els criteris que caldria tenir en compte són: 

-Les ELC5 s’introdueixen en català i es treballen en totes les llengües, si convé. 

-Coordinaci  de llengües, sobretot entre català i castellà, per evitar an cipacions i repe cions de con nguts i atendre qües ons 

específiques de cada llengua. 

-Tractament contextualitzat dels con nguts lingüís cs 

- Seguiment ( trimestral, per unitats didàctiques...) 

-Avaluació ( a final de curs ) 

-Selecci  dels materials / llibres de les àrees de llengües amb criteris pedagògics similars ( quant a didàctica, terminologia, 

seqüenciació....) i complementaris (quant a conceptes). 

Partir més aviat dels procediments: 

• Estratègies lectores 

• Treball de llengua oral (comprensi  i expressi ) 
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Estructures Lingüístiques Comunes. 
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• Treball de la llengua escrita ( comprensi  i expressi , esquema, resum...) 

• Signes de puntuaci  (llengua escrita i llengua oral) 

• Tipologia textual 

• Terminologia que s’utilitza 

• Aspectes gramaticals (teòrics) 

2.4.4.3 Projectes d’innovació 

DESCRIPCIÓ 

El centre participa en projectes d’innovaci  pel que fa referència a l’aprenentatge/ensenyament de les llengües. 

DIAGNOSI 

Descriptor 46 

El centre té un grup d'aplicaci  de llengües estrangeres (GAP). 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3388&p_nrm=4948 

2.4.4.4 Pla de llengües estrangeres 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El centre par cipa en un pla de llengües estrangeres (GAP) i correspon al professorat implicat: 

- Col·laborar en el desplegament o actualitzaci  del projecte lingüís c, conjuntament amb el coordinador/a de llengua, 

interculturalitat i cohesió social del centre. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3388&p_nrm=4948
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=3388&p_nrm=4948
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- Promoure acords i criteris per a la bona pràc ca en la coordinaci , la docència i el treball conjunt amb la resta del professorat, 

rela us a les metodologies integrades de les llengües (en especial del “Content and Language Integrated Learning”). 

- Fer difusi  en el centre dels material elaborats en el marc del projecte, així com promoure’n el bon ús. 

- Promoure, conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre, les activitats de 

recerca, de mobilitat, d’associaci  escolar, d’aprofundiment en la re exi  pedagògica i de coordinaci  amb la resta de projectes, 

d’acord amb la plani caci  del projecte d’innovaci  i el projecte lingüís c del centre. 

- Dinamitzar accions educa ves en llengües estrangeres. 

Totes aquestes accions  ndran com a  nalitat úl ma la millora d’èxit educa u de l’alumnat, el desenvolupament professional del 

professorat i la promoci  de les accions de sensibilitat plurilingüe i intercultural de tota la comunitat educa va. 

2.4.5 Biblioteca escolar 

DESCRIPCIÓ 

La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, on es 

pot trobar tot tipus d’informaci  en diferents suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat 

educativa. 

La composici  del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de l’alumnat del centre i ha de preveure la diversa tipologia dels seus 

usuaris/es. La llengua dels documents ha de ser preferentment la catalana, però també el fons ha de tenir en compte les llengües 

curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. Tanmateix, el fons s’ha de mantenir actualitzat i ha d’haver-hi un equilibri entre els 

materials de ficció i els de coneixements, un 60% i un 40% aproximadament. 

La dinamització de la biblioteca escolar comprèn la planificació i el desenvolupament de diferents programes, propostes i activitats 
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de foment de la lectura i el pla de lectura de centre. 

DIAGNOSI 

Descriptor 47 

El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents  suficient per donar resposta a les necessitats d’informaci  de la seva 

comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, però també s’ha tingut en compte la incorporació 

de documents escrits en les altres llengües del currículum.  

 

 

 

 

NORMATIVA 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. 

5. Projectes d’innovació educativa. 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=5596&p_nrm=4946 

PROPOSTA d’ACTUACIÓ 

El centre té biblioteca, però encara no participa en cap projectes de biblioteques escolars “puntedu”. 

2.4.5.1 Accés i ús de la informació 

DESCRIPCIÓ 

El treball de la competència informacional ha de ser assumit per tot el professorat en col·laboració amb la biblioteca del centre, 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=5596&p_nrm=4946
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/DIIC?p_amb=4944&p_apa=5596&p_nrm=4946
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entesa com un espai transversal de suport  en el desenvolupament de les àrees curriculars. En aquest procés informatiu s’ha de tenir 

en compte la situació sociolingüística actual de  la societat catalana, amb el català com a llengua vehicular i la presència de les 

llengües curriculars i les de la nova immigració. 

DIAGNOSI 

Descriptor 48 

El centre ha començat a elaborar una planificació, recollint les activitats de cerca i ús de la informació que es fan a les aules i als 

departaments. Majoritàriament les activitats se centren en la cerca i localitzaci  d’informaci  a través d’Internet. Es té cura que 

l’alumne presenti la informaci  cercada en la llengua d’aprenentatge del centre. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Annex 1 

Competències bàsiques 

[…] Tractament de la informació i competència digital. 

 

Annex 2 

 mbit de llengües (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura 

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum […]. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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Des de totes les matèries cal promoure activitats encaminades a l’adquisici  de les habilitats i destreses necessàries per ajudar 

l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-la de forma efectiva, amb 

l’objectiu de transformar-la en coneixement personal. Aquest plantejament implica el desenvolupament d’habilitats de pensament, 

d’ús de tecnologies d’informaci  i d’ús de fonts d’informaci  general i ha de ser assumit per tot el professorat. 

2.4.5.2 Pla de lectura 

DESCRIPCIÓ 

El centre educatiu ha de treballar en col·laboració activa amb les famílies (AMPAS) i altres institucions, com poden ser les 

biblioteques públiques i les administracions (plans d’entorns, plans municipals,...). 

El PLEC ha de reconèixer la complexa situació sociolingüística de la societat catalana, i vetllar perquè el català continuï essent la 

llengua vehicular i d’aprenentatge, a la vegada que hi hagi una presència adequada de les altres llengües curriculars i un 

reconeixement de les de la nova immigració. 

DIAGNOSI 

Descriptor 49 

El centre està començant a elaborar el seu propi PLEC6, amb ac vitats de lectura de textos de diferent  pologia i dedicant una hora 

setmanal de la programaci  curricular de les llengües instrumentals a la lectura en veu alta d’obres de literatura juvenil i obres 

clàssiques. 

NORMATIVA 

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 
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https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 3 

Objectius de l'educació secundària obligatòria. 

Article 7 

Competències bàsiques 

Annex 2 

 mbit de llengües Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres. 

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum […]. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El Pla de Lectura de Centre (PLEC) s’aplica en l’aprenentatge de la llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa del nostre 

centre durant una hora setmanal i és el conjunt d’objectius i metodologies que ha de facilitar: 

1. L’aprenentatge de la lectura, entès com una progressi  ascendent en l’adquisici  de la comprensi  lectora. 

2. L’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre i assimilar textos amb una finalitat 

investigadora concreta, 

3. El gust per llegir, entès com l’adquisici  d’un hàbit basat en el gaudi. 

 . La formaci  d’usuaris, entesa com l’adquisici  de les eines, tècniques i metodologies de les diferents formes d’accés tant a la 

lectura com a font d’informaci , com a la lectura com a font de gaudi. 

2.4.6 Projecció del centre 

2.4.6.1 Pàgina web del centre 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm
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DIAGNOSI 

Descriptor 49 

La pàgina web és un recurs compartit per tota la comunitat educativa. Es té clar el paper del català com a llengua vehicular i, per 

tant, de referència del centre. 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El centre té una pàgina web i moodle que li permet la comunicaci  amb tot la comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació 

que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentaci , informaci  sobre els estudis que es fan al centre, programaci  de 

sor des, par cipaci  en projectes... La web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a 

ac vitats fetes en altres llengües curriculars. 

2.4.6.2 Revista 

DESCRIPCIÓ 

El centre té una revista que permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. Serveix per treballar el llenguatge periodístic 

amb l’alumnat i per difondre les activitats i els treballs en què es participa. També hi ha espais de reflexi  dedicats bàsicament a les 

famílies. 

DIAGNOSI 

Descriptor 50 

La revista del centre és una inicia va d’un grup de professors, però no és un recurs compar t per tot el professorat i per tota la 

comunitat educa va. Es prioritza l’ús de la llengua catalana, però hi poden ser presents d’altres llengües del centre. 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El centre ha promogut la creaci  d’una revista digital, La Veu d’El Bruc, el primer número de la qual es va publicar durant el curs 

2013-2014 i enguany es publicarà el tercer volum. Costa que tingui una periodicitat concreta a causa dels recursos de què disposa el 

centre. 

Es treballa dins l’assignatura de comprensi  i expressi  de 2nd’ESO amb un grup reduït d’alumnes. 

2.4.6.3 Exposicions 

DESCRIPCIÓ 

El centre organitza, amb la col·laboraci  d’organismes públics o d’entitats, exposicions sobre temàtica relacionada amb el m n de 

l’educaci . Es prioritza que siguin en llengua catalana. 

 

DIAGNOSI 

Descriptor 51 

El centre no organitza exposicions perquè no té els condicionaments necessaris per muntar-les, però es creu que seria convenient 

fer-ho per treballar la cohesió de la comunitat educativa. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

El PLC es planteja poder organitzar, els propers anys, amb la col·laboraci  d’organismes públics o d’entitats, exposicions sobre 

temàtica relacionada amb el m n de l’educaci , prioritzant que siguin en llengua catalana. A petita escala s’han fet exposicions al 

voltant de la Setmana de la Ciència. 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

2.4.7 Xarxes de comunitats virtuals 

DIAGNOSI 

Descriptor 52 

El centre aquest any ha creat un espai virtual d’intercanvi d’informaci  per al professorat i per a l’alumnat per potenciar l’existència 

de xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen tant el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formaci ...) com 

l’alumnat (per treballar aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de les diverses llengües presents al centre). 

2.4.8 Intercanvis i mobilitat 

DIAGNOSI 

Descriptor 53 

En la programaci  de cada matèria se solen preparar diverses sor des acadèmiques, que completen el currículum de la matèria en el 

seu vessant més pràc c, però no es relacionen directament amb la millora de la competència lingüís ca de l’alumnat. 

 

 

2.4.9 Dimensió internacional del centre 

DIAGNOSI 

Descriptor 54 

El centre no ha participat mai en projectes europeus o internacionals i no incorpora el desenvolupament de la dimensió europea en 
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les finalitats del seu projecte educatiu. 
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3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL): PROPOSTES 

D’ACTUACIÓ  
 

3.1  ACTIVITATS  
 

- Premis i concursos plurilingües  

Participaci  en el premi Sambori d’Òmnium Cultural  

Participació en els Jocs Florals Selva Sud  

Participació en els Jocs Florals Sant Jordi  

Participació en el IV Concurs Escolar Saló del còmic  

- Pla Lector  

- Web  

- Revista La veu d’El Bruc  

- Xerrades centre cívic  

- Vídeos en el canal youtube  

- Diada Halloween  
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3.2 CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  
 

A partir de la diagnosi i dels plantejaments bàsics es prioritzen els objectius en concrecions anuals, en les quals s’estableixen 

actuacions, se’n determinen les responsabilitats, s’especifiquen com es duran a terme, es proposa la temporitzaci  i es ressenyen els 

indicadors que s’hauran de fer servir per fer-ne el seguiment.  
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Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

 

Treballar en el marc de 

les noves exigències 

lingüístiques d’una 

societat de la 

informació.  

 

 

Activitats sobre 

tipologia textual 

repartides entre els 

quatre cursos de l’ESO.  

Matèries optatives de 

llengua i literatura.  
 

 

La comunitat 

educativa.  
 

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Resultats obtinguts en 

els exercicis de les 

activitats i en els 

dossiers de treball 

relacionats amb 

aquestes matèries.  
 

 

Les TAC com a recurs 

en el treball de les 

llengües.  
 

 

Ús de diferents 

plataformes digitals.  
 

 

Equip docent.  
 

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Seguiment del grau 

d’implementaci  de 

les TAC.  
 

 

 

Construir contextos 

d’ús per assegurar 

l’aprenentatge 

significatiu de la 

llengua.  
  

 

 

Objectiu lligat a les 

activitats sobre 

tipologia textual i a les 

lectures individuals i 

de curs.  
  

 

Equip docent.  
 

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Seguiment de les 

activitats realitzades.  
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Obrir les portes a la 

diversitat lingüística 

pròpia de la nostra 

societat.  
 

 

Presència de materials 

a l’aula en diferents 

llengües.  

Lectures, pel·lícules... 

sobre realitats diverses  
 

 

Equip docent.  
 

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Seguiment dels 

materials exposats i 

de les activitats 

proposades.  
 

 

La llengua catalana 

com a eix vertebrador 

d’un projecte educatiu 

plurilingüe.  

 

 

Utilització de la llengua 

catalana a la vida del 

centre, i com a mitjà de 

comunicació entre la 

comunitat educativa.  
 

 

Comunitat 

educativa.  
 

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Seguiment de les 

reunions de l’equip de 

coordinació.  
 

 

 

Impartir continguts 

d’àrees no lingüístiques 

en francès o anglès.  
  

 

Matèries científiques i 

tecnològiques.  

 

 

Especialistes de 

llengües estrangeres i  

professorat 

especialitzat  
  

 

Al llarg de tot el curs.  
 

 

Augment de 

competència lingüística 

valorable  

mitjançant 

controls 

acadèmics.  
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 HORES PER CURS HORES  SETMANALS 

Llengua catalana   

1r ESO  3 

2n ESO  3 

3r ESO  3 

4t ESO  3 

TOTAL  12 

Llengua castellana   

1r ESO  3 

2n ESO  3 

3r ESO  3 

4t ESO  3 

TOTAL  12 

Primera llengua estrangera: Anglès   

1r ESO  3 

2n ESO  3 

3r ESO  3 

4t ESO  3 

TOTAL  12 

Segona llengua estrangera: Francès   
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1r ESO  2 

2n ESO  2 

3r ESO  2 

4t ESO  3 

TOTAL   

* Segons el que estableix el Decret 1 2/2007, s’han de programar  20 hores de llengua castellana, les mateixes que es fan de llengua catalana. 

Tenint en compte que, segons l’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, les 2 5 hores corresponents a les estructures lingüís ques comunes es faran 

en llengua catalana, un nombre equivalent d’hores es podrà impartir mitjançant la realitzaci  d’activitats d’aprenentatge de llengua castellana 

dins el còmput horari de lliure disposici  o bé impartint continguts d’altres àrees no lingüís ques en llengua castellana. 

 

 DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. 

https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 

Article 23 

Autonomia dels centres 

23.7 L'autonomia dels centres podrà comportar dur a terme, dins el marc que estableixi el Departament d'Educació, experiències 

innovadores, plans de treball, formes organitzatives diferenciades, modificacions de l'horari escolar i relacions específiques amb la 

comunitat local. En cap cas, però, aquestes mesures no podran comportar aportacions extraordinàries de les famílies. 

4. Conclusions 

La diagnosi de la realitat sociolingüís ca de la Secci  d’Ins tut El  ruc ens ha permès detectar els punts forts i febles del nostre centre 

que han de servir per determinar quines actuacions, recollides en aquest PLC, cal dur a terme per tal que els nostres alumnes, en 
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acabar l’etapa de secundària, assoleixin un aprenentatge plurilingüe i adquireixin totes les competències lingüís ques comunica ves 

en Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Llengua francesa. 

En conclusi , cal potenciar l’ús informal de la Llengua catalana entre la nostra comunitat educa va i el de les altres llengües, 

abandonar el tractament gramatical i potenciar el seus usos socials. Per tal d’assolir aquest objectiu el centre ja participa en el GAP 

encara que de moment es troba en una fase inicial, que ha de permetre que els aprenentatges lingüís cs s’integrin dins les altre àrees 

curriculars.  
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Annex 1 
 

Preguntes alumnat 

1. Habitualment amb la teva mare parles en català, castellà, català i castellà o d'altres llengües? 
 

2. Habitualment amb el teu pare parles català, castellà, català i castellà o d'altres llengües? 
 

3. Habitualment amb els germans  parles català, castellà, català i castellà o d'altres llengües? 
 

4. Amb els teus companys/es a classe parles gairebé sempre en català, castellà, català i castellà indistintament o altres llengües? 
 

5. Quina llengua parles al pati amb els teus companys/es? 
 

6. Amb els teus professors/es a l'aula parles gairebé sempre en català, castellà, català o castellà indistintament o altres 
llengües? 

 

7. Amb els teus professors/es fora de l'aula parles gairebé sempre en català, castellà, català o castellà indistintament o altres 
llengües? 

 

8. Amb el personal del PAS parles gairebé sempre en català, castellà, català i castellà indistintament o altres llengües? 
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9. Amb la gent del carrer parles gairebé sempre en català, castellà, català o castellà indistintament o altres llengües? 
 

10. Amb els teus amics de fora de l'institut parles gairebé sempre en català, castellà, català i castellà indistintament o altres 
llengües? 

 

11. L'idioma de les cadenes de televisió que mires o de les emissores de ràdio que escoltes habitualment és català, castellà, català 
i castellà indistintament o altres llengües? 

 

12. L'idioma de les pàgines web que consultes habitualment és català, castellà, català i castellà indistintament o altres llengües? 
 

13. Consideres que el teu coneixement del català parlat és bo, regular o dolent? 
 

14. Consideres que el teu coneixement del català escrit és bo, regular o dolent? 
 

15. Consideres que el teu coneixement del castellà parlat és bo, regular o dolent? 
 

16. Consideres que el teu coneixement del castellà escrit  és bo, regular o dolent? 
 

17. Consideres que el teu coneixement del anglès parlat és bo, regular o dolent? 
 

18. Consideres que el teu coneixement del anglès escrit és bo, regular o dolent? 
 

19. Consideres que el teu grau de comprensió de l'anglès oral és bo, regular o dolent? 
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20. Consideres que el teu coneixement del francès parlat és bo, regular o dolent? 
 

21. Consideres que el teu coneixement del francès escrit és bo, regular o dolent? 
 

22. Consideres que el teu grau de comprensió del francès oral és bo, regular o dolent? 

 
Preguntes professorat 

1. Imparteixes les teves classes en català (si no ets professor de llengua castellana, francesa o anglesa)? 

 

2. Habitualment amb els teus alumnes a classe parles en català, castellà, català o castellà indistintament o altres llengües? 

 

3. Habitualment amb els teus alumnes al pati o al carrer parles català, castellà, català o castellà indistintament o altres llengües? 

 

 

 

4. Amb els teus companys de claustre parles gairebé sempre en català, castellà o castellà o català indistintament? 

 

5. Amb el personal del PAS habitualment parles en català, castellà o català o castellà indistintament? 

 

6. Amb els pares dels alumnes parles en català, castellà, català o castellà indistintament o altres llengües? 

 

7. L'idioma de les pàgines web que consultes per preparar les classes, llibres o d'altres és català, castellà, català o castellà 

indistintament o d'altres llengües? 
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8. El teu coneixement del català parlat és bo, regular o dolent? 

 

9. El teu coneixement del català escrit és bo, regular o dolent? 

 

10. El teu coneixement del castellà parlat és bo, regular o dolent? 

 

11. El teu coneixement del castellà escrit és bo, regular o dolent? 

 

12. El teu coneixement del anglès parlat és bo, regular o dolent? 

 

13. Consideres que el teu coneixement de l'anglès escrit és bo, regular o dolent? 

 

14. Consideres que el teu grau de comprensió de l'anglès oral és bo, regular o dolent? 

 

15. Consideres que el teu coneixement del francès parlat és bo, regular o dolent? 

 

16. Consideres que el teu coneixement del francès escrit és bo, regular o dolent? 

 

17. Consideres que el teu grau de comprensió del francès oral és bo, regular o dolent?  
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ALTRES DOCUMENTS:  
 

El Departament d’Educaci  convoca ajudes per a la realitzaci  d’intercanvis escolars entre alumnes de centres educatius del domini 

lingüístic del català i de l'occità.  

Concessi  d’ajuts corresponents al programa de mobilitat Comènius de la convocatòria nacional de propostes del programa 

d’aprenentatge permanent de la Uni  Europea.  

Per als alumnes del cicle superior de primària, el projecte Orator ofereix la possibilitat de participar en colònies d'immersió lingüística i, per 

als alumnes de secundària, estades a Gran Bretanya, Irlanda, França o Alemanya.  

El MEC convoca ajudes per participar en els programes de cooperació territorial Rutas  

 

Literarias i Escuelas Viajeras.  



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) INSTITUT EL BRUC  

 

El MEC convoca ajudes per a l’establiment d’agrupacions de centres educatius per a la realitzaci  de projectes comuns que, entre d’altres 

objectius, es proposen descobrir els elements diferenciats de la diversitat cultural i social de les comunitats autònomes. 
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