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Mecanismes per aprovar, modificar i donar a conèixer el 
projecte lingüístic de centre 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un dels documents que formen part del 
Projecte Educatiu de centre (PEC) i, per tant, s’ha d’aprovar per  majoria absoluta del 
Consell Escolar.  

El Centre donarà a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el Projecte 
Lingüístic. Així, posarà un exemplar a disposició de cada membre del Claustre de 
Professorat, un altre a disposició de cada membre del Consell Escolar i un altre a 
disposició de cada membre del personal no docent. També hi haurà un exemplar a 
Direcció a disposició de l’alumnat.  

El PLC, que forma part del Projecte Educatiu de Centre, és un document dinàmic que 
s’ha d’anar adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educatiu, l’entorn 
social, etc. En aquest sentit és un document susceptible d’ésser modificat, però 
també ha de tenir una voluntat de permanència i estabilitat en el temps.  

Per fer qualsevol modificació cal que s’esdevingui algun dels requisits següents:  

• Que hi hagi un canvi en la normativa del Departament d’Ensenyament.  
• Que algun sector de la comunitat educativa proposi alguna modificació. En aquest 

supòsit s’hauran de donar les condicions següents:  
 

1. Els representants en Consell Escolar del professorat, del   personal no docent, dels 
pares i mares, de l’alumnat o del municipi faran la proposta a través del Consell 
Escolar. Perquè la modificació sigui acceptada cal el vot favorable de la majoria 
absoluta del Consell Escolar.  

2. El Claustre de Professorat, com a òrgan col·legiat de coordinació, pot fer propostes 
de modificació del PLC al Consell Escolar a través del seu President. Per tal que 
aquestes propostes arribin a aquest òrgan, cal que una majoria absoluta del Claustre 
aprovi la proposta en sessió extraordinària i amb aquest punt com a únic punt de 
l’ordre del dia 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del document 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’INS Domènech i Montaner, document que forma 
part del PEC, recull, de forma organitzada, els acords que ha elaborat tota la comunitat 
educativa sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
llengües i la comunicació, i actualitza les directrius de l’anterior projecte lingüístic, de 2008, 
d’acord amb les importants transformacions socials. 

El PLC ha de possibilitar al Centre gestionar el procés de tractament del català com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les 
llengües curriculars, organitzar els intercanvis, les estades i la interrelació dels nostres 
alumnes amb alumnes de llengües estrangeres i alhora fer de la llengua catalana  
instrument imprescindible per a la cohesió social. 

El marc normatiu que serveix de base per a l’elaboració d’aquest PLC és el següent:  

a) Estatut d’Autonomia de Catalunya, 18 de juny de 2006.  

b) Decret 143/2007, de 26 de juny. En el capítol 1, article 4, es refereix a la 
llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.  

c) Decret 142/2008, de 15 de juliol,  d’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat.  

d) Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).  

e) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

f) Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació 
professional inicial. 

g) Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa (LOMCE). 

 

 Article 6.2. de  l’Estatut d’Autonomia:  

“El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...). Totes les persones 
tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i 
el deure de conèixerles...”  

Article 4 del Decret 143/2007: 

“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 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.  

4.2. L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l'alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, de manera 
que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 
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comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi 
determinat en el projecte educatiu. 

Durant l'educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües 
oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues 
llengües per part de tot l'alumnat, independentment de les llengües familiars.  

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d'admissió d'alumnes als 
centres que imparteixin continguts d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera 
podran ser diferents per aquesta raó.  

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 l'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 l'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 l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d'intensificarne l'aprenentatge i garantirne el coneixement.”  

Apartats 34 de l’article 4 del Decret 142/ 2008 a:  

“3. Les administracions educatives poden autoritzar que una part de les matèries del 
currículum s'imparteixin en llengües estrangeres sense que això comporti modificar els 
aspectes bàsics del currículum regulats en aquest Decret. En aquest cas, han de procurar 
que al llarg de tots dos cursos l'alumnat adquireixi la terminologia bàsica de les matèries en 
ambdues llengües.  

4. Els centres que imparteixen una part de les matèries del currículum en llengües 
estrangeres han d'aplicar, en tot cas, els criteris per a l'admissió de l'alumnat que estableix 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els quals no poden incloure requisits 
lingüístics.  

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació estableix al títol 2, articles del 9 al 18, el règim 
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el seu Títol 1, 
capítol 1, article 5è, es refereix al contingut del Projecte Lingüístic de Centre.  

El nou context sociolingüístic, juntament amb el nou marc legislatiu, fan necessària 
l’actualització del  projecte lingüístic, que ha estat consensuat pel Claustre de Professorat 
del Centre i aprovat pel Consell Escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, 
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alumnat, professorat i personal de l’Institut respecte a l’objectiu comú de fer efectiu 
l’aprenentatge de les diferents llengües al Centre. La revisió que se’n faci –periòdica– es 
recollirà en la programació anual de centre per tal d’avaluarla en la memòria anual, 
procurant –la direcció– donarne coneixement i informació a tota la comunitat educativa. 

 

2. Context sociolingüístic 

2.1. Alumnat 
La llengua materna majoritària de l’alumnat que s’incorpora a l’ESO és el català. Pel que fa 
al batxillerat, la majoria de l’alumnat és ja alumnat del Centre, tot i que cada curs se 
n’incorporen  de nous. En general, el català  també és la llengua habitual de relació.  

L’INS Domènech i Montaner  ofereix quatre cicles formatius de grau mitjà,  tres de grau 
superior, el curs d’accés a grau superior (CAS), i dos programes de qualificació professional 
inicial. Només   la meitat dels estudiants utilitzen el català com a llengua de comunicació 
habitual.  

2.2. Entorn 
L’Institut està situat a la part nord de Reus, prop de la carretera de Castellvell del Camp. 
L’alumnat d’ESO prové de les escoles adscrites de Reus i de l’escola de Castellvell, també 
adscrita. En l’actual context econòmic, els alumnes nouvinguts han disminuït força, i 
segueixen el Pla d’Acollida del Centre. 

Tot i que la gran majoria de l’alumnat de cicles, el CAS i els de qualificació professional són 
nascuts a Catalunya, al voltant d’una cinquena part de les seves famílies és d’origen 
sudamericà o magrebí i, en general, ofereixen força reticències a parlar i escriure en català. 

 

3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 
El català és la llengua vehicular de totes les activitats del nostre Institut, tant acadèmiques 
com administratives, i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones que hi estan 
implicades. Les intervencions i col·laboracions externes que en moments determinats es 
puguin produir també utilitzaran la llengua catalana com a mitjà de comunicació. 

 

3.1.2. El català, eina de convivència  
L’ús de la llengua catalana no queda restringit en l’àmbit d’ensenyamentaprenentatge i en 
l’administratiu sinó que s’estén a qualsevol activitat comunicativa quotidiana en tots els 
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àmbits de convivència i relació. El Centre vetllarà perquè tota la informació externa que 
faci pública, o la procedent de l’AMPA, sigui correcta.  

 

3.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana  

3.2.1. Llengua oral  
Cada docent imparteix les classes en català d’acord amb la seva varietat dialectal, natural o 
apresa,  tenint en compte l’estàndard oral, i aquesta diversitat és viscuda per la nostra 
comunitat educativa com una fortalesa  per al coneixement de la llengua. 

La llengua oral és fonamental: cal parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon 
domini de l’expressió oral és bàsic per ser ciutadans  preparats per saber expressar de 
forma raonada i coherent les pròpies opinions. En conseqüència, el professorat de totes  
les àrees demanarà als alumnes  intervencions orals preparades, que incloguin diferents 
tipologies textuals, d’acord amb els models treballats i, alhora, vetllarà perquè siguin 
escoltades de forma analítica. A més de controlar  la dicció, el to i el ritme, aprendre a 
parlar també vol dir controlar l’actitud del cos, el gest, el to i la mirada. La interacció i la 
mediació són dos processos relativament nous en el camp de l’ensenyament com a vies de 
construcció de coneixement. De vegades, les diferències culturals i les deficiències 
cognitives aconsellaran una dinàmica de grup reduït. 

 

3.2.2. Llengua escrita  
L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà l'enfocament metodològic que proposa el 
currículum. L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu formar  lectors i 
escriptors competents. La lectura, amb tota la seva potencialitat (coneixements lingüístics, 
esperit crític, desenvolupament de la imaginació, gust pel coneixement i la bellesa, 
descoberta dels propis sentiments…) ha de liderar el procés d’ensenyamentaprenentatge. 
L’ensenyant ha de mostrar els diferents objectius lectors: recerca d’informació, 
consolidació de coneixements, revisió i millora d’un escrit, presa de decisions, gaudi…  

Actualment, saber llegir i escriure significa també dominar competències tecnològiques 
d’informació i comunicació: selecció d’informació pertinent, comprensió i integració de la 
informació en la lectura hipertextual, interpretació de missatges construïts amb una gran 
varietat de llenguatges, valoració de la qualitat i de la fiabilitat de les informacions, i 
producció de missatges nous d’una manera ètica. El professorat de totes les àrees 
proposarà activitats concretes de lectura i producció de textos a la xarxa. 

 

3.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  
El procés d’ensenyamentaprenentatge de llegircomprendreparlarescriure, complex, 
exigeix esforç personal, silenci, concentració, i també soledat. El professorat ha de ser 
conscient que els alumnes estan immersos en un món en el qual la imatge s’imposa com a 
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via principal d’accés al coneixement, l’allau d’informació bloqueja el coneixement i el ritme 
vertiginós provoca la superficialitat. 

Les activitats proposades al llarg de la vida escolar han de permetre a l’alumnat 
desenvolupar les capacitats lingüístiques necessàries que afavoreixin la seva inserció social, 
laboral, afectiva i personal, garantint el principi d’equitat i buscant el de l’excel·lència.  El 
plantejament integrat de les quatre habilitats, compartit per tot el professorat, comença 
per relacionar de forma recíproca la llengua oral i l'escrita com a suport per analitzar, 
reflexionar i millorar cada habilitat.  

 

3.2.4. La llengua en les diverses àrees 
Les diferents disciplines impliquen espais conceptuals, retòrics i discursius diferents. 
Aprendre una disciplina implica aprendre a llegircomprendreescriure els seus textos i a 
parlarne. L’ensenyant de cadascuna de les àrees curriculars ha d’assumir aquest procés 
docent, l’ha de programar i l’ha d’avaluar.  

 

3.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
Les reunions d’equip docent de nivell estan planificades de manera sistemàtica. Es disposa 
de protocols per fer el traspàs d’informació de l’alumnat que s’incorpora de les diferents 
escoles de primària i, dins al Centre, es propicia també el traspàs d’informació quan hi ha 
canvi de nivell i d’ensenyant. El professorat s’organitza en equips intercicles per establir 
línies d’intervenció coherents amb l’alumnat.  

 

3.2.6. Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular  
Per tal que l’alumnat nouvingut rebi una acollida i una atenció 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, el Centre disposa d’un Pla d’Acollida, 
compartit per tot el personal de l’Institut, on es preveuen  totes les accions que s’han de 
dur a terme amb l’alumnat nouvingut o amb la seva família: entrevistes personals, proves 
inicials, nivell d’adscripció, nivell de coneixement de les dues llengües oficials, hores 
d’assistència a l’aula ordinària, adaptacions curriculars recollides als plans individuals, 
avaluació…   

En el context econòmic actual, el nombre d’alumnes nouvinguts ha disminuït 
considerablement i el Centre ja no disposa de la dotació  personal d’Aula d’Acollida. En 
conseqüència, aquests alumnes són acollits des de l’atenció a la diversitat i el professorat 
que l’atén es coordina per tal de facilitarli la formació progressiva en totes les àrees. 
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3.2.7. Atenció a la diversitat 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) ha consolidat els següents mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedàgogics per atendre la diversitat: 

a) Agrupament flexible en les àrees instrumentals. A 1r i 2n d’ESO el Centre 
preveu un agrupament reduït d’alumnes per tal d'atendre les seves diversitats de 
ritmes d’aprenentatge amb l'objectiu clar de millorar les seves habilitats 
instrumentals en aquestes àrees bàsiques per a la resta d'aprenentatges. 
Trimestralment l’alumnat és avaluat, i es revisa la seva correcta ubicació en el grup. 

b) Suport intensiu a l’escola inclusiva a secundària (SIEISEC), que atén els 
alumnes que no tenen prou autonomia personal per a l’aprenentatge col·lectiu.  

c) Organització de les matèries optatives per tal de treballar profundament 
l'expressió oral i l'expressió escrita.  

d) Adaptacions curriculars individualitzades (PI), d’acord amb les necessitats 
educatives d’alguns alumnes. 

e) Atenció Individualitzada (AI) per part del  psicopedagog del Centre. 

f) Suport de la Vetlladora als alumnes amb discapacitats físiques i/o 
psíquiques.  

g) Coordinació amb els equips docents i amb els serveis educatius, socials, 
terapèutics, externs. 

 

3.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua  
Per potenciar l’ús de la llengua, el Centre participa en concursos literaris externs (Sambori, 
Ficcions, CocaCola, El gust per la lectura…), i organitza el concurs literari de Sant Jordi.  
També promou visites a teatres i assistència a representacions teatrals, participa en rutes 
literàries i en el concurs Pica Lletres, i organitza activitats d’animació a la lectura.  

 

 3.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua  
Per tal de fer el seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana 
s’han establert uns criteris d’avaluació. En qualsevol cas, l’avaluació de l’alumnat serà 
sempre en funció del seu punt de partida i del seu procés de desenvolupament individual. 
Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no té la competència lingüística suficient per 
seguir el ritme normal de les classes comptarà amb un pla individualitzat, en què es faran 
constar els objectius, els reforços i els criteris d’avaluació propis.  

Altrament, tots els  departaments, amb uns criteris consensuats, han de treballar la 
competència lingüística i avaluarla.  
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3.2.10. Materials didàctics  
A l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge/ensenyament de la 
llengua catalana entesos en un sentit ampli (s’han de tenir en compte els materials de les 
àrees no lingüístiques), els departaments didàctics aplicaran uns criteris clars i coherents 
sobre quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i 
sobre l’adequació al currículum, incloenthi la dimensió literària. El consens respecte als 
criteris aplicats faran referència a la selecció de llibres de text i de materials 
complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...), a l'adaptació i creació 
de material adaptat i/o concreció de materials per atendre la diversitat de necessitats 
d’aprenentatge.  

 

3.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  

3.3.1. Informació multimèdia  
L’aprenentatge d’una llengua requereix múltiples situacions d’ús. L’alfabetització demana 
dominar competències tecnològiques d’informació i de comunicació. Atès que la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, totes les 
àrees curriculars vetllaran pel  seu desenvolupament. Les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement utilitzades (pàgina web, campus virtual, programari específic) així com altres 
elements multimèdia incorporats al funcionament del Centre afavoreixen l’aprenentatge 
de la llengua vehicular i la consoliden com a vehicle de comunicació i convivència. En 
aquesta línia, el Centre ha dotat les seves aules amb equipament multimèdia. 

 

3.3.2. Usos lingüístics  
Tot el professorat del Centre és conscient de la complexitat sociolingüística i cultural de la 
societat catalana. Per tant, vetlla perquè el català sigui la llengua d’ús habitual, 
especialment en aquells estudis en què hi ha un nombre significatiu d’alumnes no 
catalanoparlants. 

 

3.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  
Tot el professorat afavorirà que l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la 
diversitat lingüística i cultural que té el Centre com una font d’enriquiment potent en el 
marc del plurilingüisme. Aquesta mateixa diversitat s’aprofitarà per fer activitats 
relacionades amb el currículum (la celebració del Dia Internacional de la Poesia, per 
exemple). 

 

3.3.4. Català i llengües d’origen 
El fet que la llengua habitual de les activitats del Centre sigui el català es compaginarà amb 
una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i d’altres realitats 
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sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. Només 
des del respecte i la valoració de la llengua materna de l’alumnat nouvingut podrem 
transmetre el valor de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i de cohesió. 

 

 

4. La llengua castellana 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

4.1.1. Introducció de la llengua castellana 
El Centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegurarà una distribució 
coherent i progressiva del currículum de llengua castellana en acabar qualsevol dels cursos 
de l’ESO i el Batxillerat, i establirà criteris que permetin reforçar els continguts comuns que 
s’han programat  en el currículum de llengua catalana, la llengua més comuna de 
l’alumnat. El Centre vetllarà per fer un desplegament del currículum incorporant el treball 
de les formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes pel nostre alumnat, i 
especialment incidirà en la comprensió i en l’expressió oral. El professorat de la matèria és 
conscient que, sigui quina sigui la llengua d’ús habitual de l’alumnat, ha de possibilitar la 
seva competència lingüística en llengua castellana en acabar l’ESO.  

 

4.1.2. Llengua oral 
El Centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua 
castellana inclogui, especialment, activitats on es treballin  diverses modalitats de textos 
orals, per superar, d’aquesta manera, les dificultats d’ús d’una llengua que no és l’ 
habitual. També es tindran en compte i en consideració no solament l’estàndard del 
castellà sinó també les varietats dialectals, especialment les aportades pels alumnes 
nouvinguts castellanoparlants, com un acte més de consideració i respecte cap a la seva 
varietat i com a punt de partida de la realitat plurilingüe. 

 

4.1.3. Llengua escrita  
L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà l'enfocament metodològic que proposa el 
currículum amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents en llengua castellana, 
tot aprofitant les estructures comunes amb la llengua catalana. Pel que fa a la lectura a la 
xarxa, més complexa per la diversitat de procedències i punts de vista, caldrà acompanyar 
l’alumnat a planificar bé les cerques, registrar les fonts consultades i avaluarles, 
interpretar la informació nova, llegirla críticament i incorporarla per tal d’aplicar el 
coneixement après i construirne de nou.  
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4.1.4. Activitats d’ús  
El professorat vetllarà per la creació de contextos d'ús  de la llengua castellana, com 
sortides al teatre, participació en concursos... Com que l’assignatura de llengua castellana 
té la consideració d’àrea instrumental, el Centre hi aplica els mateixos mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat ja exposats en l’apartat  
2.1.2.7., referit a l’atenció a la diversitat. El Centre també vetllarà per assegurar la 
presència dels recursos audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana, que es 
consideren imprescindibles en l’aprenentatge d’una llengua que no és la d’us habitual de 
l’alumnat.  

 

4.1.5. Alumnat nouvingut  
El Centre, des de l’atenció a la diversitat, disposarà els mecanismes necessaris per tal que 
l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i no coneix la llengua 
castellana, en assolir els coneixements bàsics de la llengua vehicular, segueixi un pla 
individualitzat per tal que també pugui assolir els coneixements bàsics d’aquesta llengua. 

 

5.  Altres llengües  

5.1. Llengües estrangeres 

5.1.1.  Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
L’anglès és primera llengua estrangera i està previst que també ho sigui el francès; el francès 
s’ofereix com a matèria optativa a partir de 1r d’ESO i està previst que es substitueixi per 
l’alemany.  

Per garantir l’assoliment de les competències bàsiques, l’anglès a 1r d’ESO s’inicia a un nivell 
bàsic per reforçar els coneixements ja adquirits a l’educació primària, i s’enriqueix amb 
vocabulari i estructures gramaticals més complexes. L’objectiu és que l’alumnat obtingui el 
nivell A2 del Marc Comú Europeu a 2n d’ESO, el B1 a 4t d’ESO, i el B2 a 2n de BAT. 

 

5.1.2.  Desplegament del currículum 
Tal i com especifiquen les programacions del Departament de Llengües Estrangeres, el 
desplegament del nostre currículum s’adequa a la normativa establerta per la Generalitat de 
Catalunya.   

El caràcter cíclic de l’aprenentatge de les llengües fa que tots els cursos s’iniciïn amb un 
repàs del vocabulari i les estructures gramaticals que l’alumnat ja coneix per tal de 
consolidarlos i es comprova que l’alumnat ja els ha assimilat. Progressivament s’introdueix 
vocabulari nou i es  matisa l’ús de la gramàtica per aconseguir un major nivell. 

Es procura que les classes incloguin activitats de caire divers (individuals, per grups, orals, 
escrites...), que aquestes activitats siguin motivadores per a l’alumnat i s’ajustin al seu nivell 
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real, i que  utilitzi a les classes de llengua estrangera coneixements assolits en altres 
matèries. A més de llengua anglesa o francesa, els alumnes entren en contacte amb la 
realitat cultural dels països on es parlen aquestes llengües. 

 

5.1.3.  Metodologia 
Anglès   

 A tots els cursos, els alumnes reben tres hores de classe d’anglès, una de les quals es 
treballa amb mig grup.  A primer cicle d’ESO i a BAT, el tractament de la diversitat es fa dins 
de l’aula i cada professor proporciona les adaptacions curriculars que considera 
convenients. A 3r un dels quatre grups és d’adaptació curricular grupal i, sempre que els 
recursos del Centre ho permetin, a 4t també es constitueix un grup d’adaptació curricular 
grupal. La ràtio dels grups de 4t disminueix i millora el rendiment de l’alumnat. El nivell dels 
grups adaptats és més bàsic, i està enfocat que els alumnes s’incorporin a estudis de CF en 
acabar la secundària obligatòria. 

 

Francès 

El tractament del francès com a primera llengua estrangera és equivalent al de l’anglès. Com 
a matèria optativa s’ofereix a primer en dos quadrimestres i alumnat diferent en cadascun. 
Els alumnes que volen continuar l’aprenentatge de la llengua francesa ho fan en tres 
trimestres alterns dels dos cursos següents. 

El nombre d’alumnes que l’estudien a quart disminueix força perquè, d’una banda, el Centre 
no ha previst el compromís de continuïtat i, de l’altra, es pot produir una incompatibilitat 
horària amb la tria de l’oferta optativa. D’uns anys ençà, ja no s’imparteix a batxillerat. 

 

Alemany 

El tractament de l’alemany com a matèria optativa és equivalent al del francès. 

 

5.1.4.  Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Tant en el cas dels cursos d’ESO com en el BAT, al Centre es treballa amb materials 
homologats per la Generalitat de Catalunya. L’elecció de llibres de text es fa amb el consens 
del professorat que ha d’impartir la matèria, procurant fer servir el mateix projecte editorial 
a tots els nivells per garantir una distribució coherent de tots els continguts. Si això no és 
possible, es pot optar per una editorial per treballar als cursos d’ESO i una altra al BAT. 

A classe, els alumnes treballen en el marc del llibre de text en activitats proposades i 
dirigides pel professorat. A casa seva, de manera més autònoma, poden reforçar el seu 
aprenentatge amb pràctiques complementàries fetes al quadern d’exercicis que acompanya 
el llibre de text, o en pàgines web relacionades amb els seus interessos i/o les seves 
necessitats. 
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Els projectes editorials inclouen material addicional per tal que el professorat pugui tractar 
la diversitat a l’aula (ampliació o reforç), però també es fan servir altres recursos del 
Departament. 

 

5.1.5.  Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Totes les aules de l’Institut estan equipades amb wifi, canons projectors  i altaveus perquè el 
professorat pugui emprar les TAC i recursos audiovisuals a les seves classes sempre que ho 
consideri convenient.  La majoria de les aules, a més, disposen de pissarres digitals 
interactives. Tots els professors tenen un ordinador portàtil que els ha subministrat el 
Departament.  

A qualsevol nivell, els llibres de text es complementen amb un DVD o CD per tal que 
l’alumnat que desitgi treballar amb noves tecnologies pugui ferho offline i les editorials 
proporcionen enllaços a la seva pàgina web on ofereixen activitats i material audiovisual per 
complementar el material didàctic. El professorat recomana pàgines web per treballar 
online les quatre destreses (reading, writing, listening and speaking). 

Actualment es valora la possibilitat de permetre a classe l’ús dels telèfons mòbils per 
emprar diccionaris online i cercar informació que pugui ser rellevant. 

 

5.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
Tant a les classes d’anglès com a les de francès, la llengua vehicular és la que s’estudia. El 
professorat imparteix les classes i es dirigeix als alumnes íntegrament en anglès o francès. Es 
procura que la llengua de comunicació de l’alumnat amb el professorat i els companys de 
classe sigui també l’anglès o francès. 

Únicament en els casos  en què es requereixi suport d’una altra llengua per facilitar la 
comprensió del vocabulari o nous continguts gramaticals es fa servir el català. 

 

5.2.  Estratègies de l’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

5.2.1.  Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
A l’Institut ja s’imparteixen matèries optatives de ciències naturals i socials en anglès.  
També en assignatures comunes com la biologia s’incorporen materials addicionals originals 
en anglès als nivells més alts (4t ESO i BAT), i en algunes àrees relacionades amb la 
tecnologia es treballa vocabulari específic en llengua anglesa. 

 El Centre continuarà en aquesta línia de treball perquè diversos departaments han 
expressat la seva voluntat de presentar parts del currículum en anglès o en francès. 
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5.2.2. Projectes i programes plurilingües  
El Centre no s’ha plantejat actualment cap tipus de projecte i/o programa plurilingüe que 
permeti  potenciar la comprensió de les diverses llengües romàniques. 

 

5.3. Altres llengües oficials 

5.3.1. Occità, llengua oficial de Catalunya 
El Centre no ha previst potenciar el coneixement de  la cultura i la llengua occitana com a 
matèria optativa. 

 

5.3.2. Llengües oficials a l’Estat 
El Centre no ha previst potenciar el coneixement d’altres llengües oficials a l’Estat com a 
matèria optativa.  

 

5.4. Llengües complementàries procedents de immigració exterior 
recent  
L’Institut, com a centre amb capacitat per generar noves complicitats i de sumar tot allò 
que tenen de positiu totes les cultures, fa un ús simbòlic de les llengües d’origen  per 
treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum ja que s’entén que, a partir 
de la valoració d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i cultura catalanes i es 
potencien les actituds positives cap a persones que les parlen, les quals també se senten 
reconegudes, sense implicar en cap moment la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de 
cadascú. 

6. Organització i gestió 

6.1. Organització dels usos lingüístics  

6.1.1. Llengua del centre 
El català és el vehicle d’expressió en totes les activitats, tant les internes com les externes, 
en què intervenen els diferents sectors educatius implicats amb el Centre. És la llengua de 
relació habitual amb l’alumnat, amb les famílies, amb tota la comunitat educativa, i amb 
els serveis de suport extern. Per tant, el Centre vetllarà perquè els rètols, els cartells i la 
decoració general sigui també en català, al marge d’alguna addició possible en altres 
llengües en alguns espais determinats per afavorir el plurilingüisme. 
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6.1.2. Documents de centre 
Tota la documentació que elabora l’Institut, tant la interna com l’externa, es fa en català. 
Els documents de centre (PEC, NOFC, PLC, PAT, PILE, Pla TAC, Projecte de Convivència…), 
amb els continguts referits a la llengua catalana, es revisen i s’actualitzen amb regularitat, i 
han de ser coneguts, si més no sintèticament, per tota la comunitat educativa per tal 
d’evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n 
deriven. 

 

6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
En general, en tots els documents del Centre es procura que el llenguatge utilitzat no sigui 
una eina de discriminació. La paraula és una eina de transformació i, en conseqüència, cal 
vetllar perquè l’alumnat defugi els estereotips i sigui crític davant qualsevol situació que 
pugui generar segregació o desigualtat. Cal no confondre la utilització del llenguatge 
sexista amb l’ús lingüístic de la forma masculina com a gènere no marcat. L’acarnissament 
verbal que pot suposar –redactats enfarfegats  només demostra el desconeixement 
profund de la llengua. 

 

6.1.4. Comunicació externa 

Tots els documents interns que es redacten al Centre es fan en català. També s’hi escriuen 
les comunicacions adreçades a persones físiques o jurídiques no pertanyents a la 
comunitat educativa resident en l’àmbit lingüístic català. 

 

6.1.5. Llengua de relació amb  les famílies  

El català és la llengua de relació amb les famílies. Només en els casos en què la 
comunicació en català no sigui possible, s’optarà per una altra llengua. El català ha de ser  
un mitjà d’integració escolar de les famílies que no  el  tenen com a propi, que en cap cas 
han de sentirse excloses de la comunitat educativa. 

 

6.1.6. Educació no formal 

Serveis d’educació no formal 

La llengua d’ús habitual en l’organització i la realització de serveis d’educació no formal a 
l’Institut, força limitats en el context actual, és el català. El Centre ha de garantir que la 
llengua de relació sigui sempre la catalana. 

 

Activitats extraescolars 

En totes les activitats extraescolars, que supervisa l’Institut per tal de garantirne la seva 
qualitat, els responsables s’han d’adreçar als alumnes en català, tant en les situacions 
formals com en les més informals, i han de vetllar perquè l’alumnat es comuniqui sempre 
en aquesta llengua.   
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Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Les empreses contractades per a l’organització de les activitats extraescolars han d’utilitzar 
el català en tota la documentació adreçada al públic, rètols, avisos, publicacions…, i han de 
garantir dels monitors la formació en llengua catalana i el seu ús. 

 

6.1.7. Llengua i entorn 
L’Institut participa des de fa força anys en algunes activitats coordinades des del pla 
educatiu d’entorn. Actualment es focalitza en l’activitat del Casal de Joves (Epijoves), i els 
representants del Centre,  alumnes de 3r d’ESO, assisteixen a les reunions de coordinació 
en les quals es programen les activitats, conjuntament amb altres centres, per potenciar 
l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 

 

6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

6.2.1. Actituds lingüístiques 
L’Institut, d’acord amb la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que estableix que 
tothom té dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix 
en una altra comunitat lingüística, té el dret i el deure de mantenirhi una relació 
d’integració, disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i 
resolució de conflictes, que es treballen, si més no, a les sessions de tutoria i amb les 
relacions amb les famílies. La comunitat educativa reconeix com una fortalesa del Centre la 
diversitat lingüística i cultural de l’alumnat. 

  

6.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)  
Tot i establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 
de la comunitat educativa, la comunicació amb les famílies comptarà amb els serveis de 
mediació i traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar 
l'intercanvi i el vincle amb les famílies, així com també fer arribar de forma entenedora 
qualsevol informació que es vulgui transmetre. Recordem que actualment aquesta 
necessitat ha minvat força pel poc volum d’alumnat nouvingut.   

 

6.3. Alumnat nouvingut  
El català s’utilitza sempre amb l’alumnat nouvingut per tal d’afavorirli la integració. 
Actualment, tot  i que se segueix el protocol establert en el Pla d’Acollida recollit en 
l’anterior PLC, de 2008, el Centre ja no disposa d’Aula d’Acollida, tal com ja s’especifica en 
l’apartat 2.1.2.6.  
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L’alumnat és atès des de l’atenció a la diversitat amb un enfocament comunicatiu però ja no 
se li pot garantir una atenció individualitzada  intensiva. Per tant, dins de l’aula ordinària el 
professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest 
objectiu: grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc.  

 

6.4. Organització dels recursos humans 

6.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
El Centre promou contínuament a través del correu electrònic que el professorat participi 
en activitats diverses de formació, tant externes com les organitzades per l’Institut. A partir 
de les anàlisis de les propostes de millora del Centre, es podrà determinar la planificació de 
l’assessorament com a mesura professionalitzadora i cohesionadora dels diversos equips 
docents. En conseqüència, tot i que sí que s’ha organitzat alguna activitat concreta en 
temes lingüístics, cal concretarne el perfil de formació. 

 

6.5. Organització de la programació curricular  

6.5.1. Coordinació de cicles i nivells 
Se segueixen uns protocols de traspàs d’informació entre cursos i cicles, però es fa de 
forma general. La coordinació específica s’estableix, bàsicament, dins de cada àrea 
lingüística. 

 

6.5.2.  Estructures lingüístiques comunes 
El professorat de les àrees de llengua és conscient que l’ensenyament comunicatiu 
pressuposa treballar la diversitat textual a totes les àrees, tenint en compte els objectius 
mínims, per tal d’assolir la competència comunicativa lingüística i audiovisual de cada 
nivell. Pel que fa a les estructures lingüístiques comunes, es treballen des de cada àrea, 
afavorint la transferència d’aprenentatges i controlant l’equivalència de la terminologia 
emprada, que respon a escoles lingüístiques diferents, per tal d’afavorir la pràctica 
reflexiva de la llengua. 

 

6.5.3. Projectes d'innovació 
El Centre ha participat en diferents projectes d’innovació. Pel que fa referència a 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües, actualment disposa d’un Pla d’impuls de les 
llengües estrangeres (PILE), que es concreta en les actuacions següents: 

- Relació amb altres instituts d’Europa per portar a terme actuacions 
conjuntes, com ara projectes Comenius, eTwinning, Grundtvig, etc.  
- Intercanvis d’alumnes 
- Estades lingüístiques 
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- Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres  (AICLE) ciències 
naturals, biologia, geologia, física i química, ciències socials, economia, i mòdul 
d’anglès tècnic, en tots els estudis que imparteix el Centre: ESO, batxillerat i cicles.   

 

6.6. Biblioteca escolar 
La biblioteca ha de ser un espai de trobada entre l’alumnat i els llibres, els documents, i els 
altres canals d’informació i ha de facilitar la superació  de desigualtats socials. 

Cal, però, dinamitzarla en diferents aspectes: revisió i ampliació dels llibres, els DVD i 
documents diversos,  organització general del material i de l’espai, planificació i organització 
d’activitats adreçades a fomentar la lectura com a font de coneixement i de plaer… 

El Centre està en contacte amb la biblioteca pública municipal i  participa en alguna activitat 
lectora que s’hi  organitza. 

 

6.6.1. Accés i ús de la informació 
La biblioteca ha d’esdevenir un motor important per afavorir el desenvolupament de la 
competència informacional, que implica l’assumpció de les estratègies de recerca, avaluació 
i comunicació de la informació, fins a la creació de coneixement,  que es fa actualment des 
de cada àrea del currículum. 

 

6.6.2. Pla de lectura de centre 
Malgrat que el Centre no ha elaborat un PLEC, es potencia la lectura  des de diversos 
departaments. Per exemple, es programen optatives relacionades amb el plaer de llegir i es 
llegeixen obres  a l’aula  a  l’ESO; al CAS i als dos cursos de batxillerat es presenta, si més no 
des del departament de llengua catalana, un itinerari lector voluntari de manera que en 
qualsevol trimestre els alumnes s’hi poden adherir i poden consolidar una avaluació més 
positiva de la matèria corresponent.  A més, es treballa la transposició de textos escrits d’un 
llenguatge a un altre a través del cinema i el teatre, com a dos mitjans potentíssims de 
difusió cultural. 

Ferse lector és una decisió personal, però els centres educatius han de propiciar que 
l’alumnat pugui adquirirne l’hàbit lector,  a través del qual podrà assumir els valors 
universals acceptats per tothom, l’imaginari col·lectiu, i desenvolupar per tant la 
competència social i ciutadana. 

 

6.7. Projecció del centre 

6.7.1. La pàgina web del centre 
La pàgina web de l’Institut, en llengua catalana, possibilita la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. S’hi troba la informació essencial de la documentació del Centre, el 
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calendari general, les activitats singulars que es fan durant el curs, etc. Tot i que encara no 
ha esdevingut un recurs majoritàriament utilitzat, ha iniciat darrerement un impuls 
important d’actualització pel que fa als continguts, el disseny i el manteniment.  

 

6.7.2. Revista 
L’Institut  va editar durant uns quants cursos acadèmics la revista escolar, recull de les 
activitats de l’alumnat i espai de reflexió de la comunitat educativa. D’uns anys ençà, ha 
deixat d’editarse. 

 

6.7.3. Exposicions 
El Centre possibilita, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats diverses, la 
celebració d’exposicions sobre temàtica relacionada amb el món de l’educació, en llengua 
catalana, i participa en altres exposicions organitzades per institucions privades o per la 
biblioteca pública de la ciutat, d’acord amb els interessos de l’alumnat i les necessitats 
pedagògiques dels docents. 

 

6.8. Xarxes de comunitats virtuals 
L’Institut ha iniciat el treball amb xarxes de comunitats virtuals: Facebook en els 
intercanvis, i eTwinning en els cicles.  

 

6.9. Intercanvis i mobilitat 
L’INS Domènech i Montaner, conscient de la millora de la competència comunicativa 
lingüística i l’enriquiment sociocultural que suposen els intercanvis, les estades 
lingüístiques, i les sortides a l’estranger, concreta en el PILE les actuacions següents: 

- Intercanvi  amb l’institut de Cabestany, a la Catalunya Nord  (1r d’ESO) 
- Intercanvi amb un institut de la localitat alemanya de Maintal (2n d’ESO) 
- Intercanvi amb un institut de la ciutat danesa d’Slagelse (4t d’ESO) 
- Estada lingüística a Bournemouth, localitat costanera al sud d’Anglaterra  
(de 1r d’ESO a 1r de BAT) 
- Viatge a França (de 2n a 4t d’ESO) 

Els resultats obtinguts i les valoracions molt positives de l’alumnat que ha participat en 
alguna d’aquestes activitats ha afavorit que s’hagi potenciat i ampliat  progressivament 
aquesta oferta formativa, que ha esdevingut una fortalesa  del Centre cara al 
plurilingüisme.   
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6.10. Dimensió internacional del centre educatiu 
La dimensió internacional de l’Institut és garantia de participació en un món global. Dóna 
oportunitats a l’alumnat i permet al professorat del Centre conèixer, col·laborar i treballar 
conjuntament amb altres centres d’arreu del món per a la millora dels processos educatius. 

El curs 20142015 un professor ha fet una estada a Dinamarca per conèixer de prop la 
formació professional dual, i es preveu per al curs que ve un intercanvi de quatre alumnes 
de grau mitjà del cicle de Manteniment electromecànic amb un institut francès perquè 
facin una estada a l’empresa en pràctiques, d’un mes de durada, a través d’un Erasmus+. El 
professorat de cicles treballa també per aconseguir l’acreditació Erasmus Charter for 
Higher Education (ECHE) per tal de poder iniciar aquestes activitats d’intercanvis amb els 
estudiants de cicles superiors. Cal garantir, per tant, el domini de la llengua anglesa  dels 
estudiants en el camí d’aquesta innovació educativa, que promou, sens dubte, el 
plurilingüisme a l’Institut.  

 

7. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

7.1. Elements de la concreció operativa 
La concreció operativa del Projecte Lingüístic preveu:  

 

1. Els punts febles a millorar i/o les necessitats detectades.  

2. Els objectius.  

3. Les propostes d’actuació.  

4. Els responsables.  

5. La temporització.  

6. L’avaluació i seguiment. 
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CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  

PUNTS FEBLES A 
MILLORAR O NECESSITAT 
DETECTADA  

OBJECTIU  PROPOSTA 
D’ACTUACIÓ  

RESPONSABLES  TEMP.  

 
 
 
 

 
1. Elaboració del PLEC 

 

 

 

Potenciar la lectura com a font de 
gaudi, recerca d’informació, 

consolidació de coneixements, 
revisió i millora d’un escrit, presa de 

decisions, etc. 

 

 

. Redacció del document 

 

 

. Implicació de tots els departaments 
del Centre 

 

 

Coordinador responsable 
del PLEC ( a determinar per 

la Direcció del Centre) 

 

 

Comunitat educativa 

 

 

 

 

 

A llarg termini 

 

 

 

2. Potenciació de l’ús de la biblioteca 

 

Dotar la biblioteca del material 
necessari i organitzarla per tal que 

esdevingui motor del procés 
d’ensenyament/aprenentatge 

   

Revisió i ampliaciació de les 
fonts de consulta, llibres i DVD i  

dinamització de l’espai 

 

Coordinador responsable 

de la biblioteca (a 
determinar per la Direcció 

del Centre) 

 

 

 

 

A llarg  termini 
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Comunitat educativa 

 

 

3.  Potenciació de l’ús de la llengua catalana 
en l’alumnat de cicles, CAS, i programes de 

qualificació professional inicial 

 

 

Fer que el català esdevingui 
plenament la llengua vehicular dins i 

fora de l’aula 

 

Afavoriment d’actituds motivadores 
(parelles lingüístiques, alumnat guia,  

i avaluació positiva de 
l’autoaprenentatge)  

 

 

Tutor de cada grup  

 

 

Equips docents 

 

 

 

A llarg termini 
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7.2. Avaluació i seguiment  
El Pla anual de centre recollirà els aspectes de revisió i concreció del Projecte 
Lingüístic, que es valoraran i avaluaran cada curs. La memòria anual recollirà els 
resultats de l’avaluació. L’equip directiu i la coordinació de llengua, interculturalitat i 
cohesió social decidiran quins aspectes puntuals cal treballar cada any. Els 
departaments de llengües, en les seves respectives memòries, recolliran l’actualització 
del projecte. L’equip directiu, junt amb la coordinació LIC, divulgarà els resultats de la 
revisió. 
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