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0. INTRODUCCIÓ
El projecte lingüístic de centre (PLC) és un marc per a l’organització i la gestió de l’ús i
l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al
currículum de l’alumnat d’un centre. Des d’aquest punt de vista, doncs, el projecte lingüístic de
centre té un caràcter referencial i normatiu, ja que ha d’ articular, també, el paper de la
llengua catalana com a llengua vehicular, d’acord amb el marc legal vigent. en el projecte
lingüístic definirem:
 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
 El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana.
 Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres, especialment l’anglès.
 Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a
la realitat sociolingüística del centre.
 Els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut.

El PLC promourà entre tots els membres de la comunitat educativa el respecte envers totes les
llengües, la valoració positiva de la diversitat lingüística, la desaparició dels prejudicis
lingüístics i la importància de l’aprenentatge de noves llengües. El PLC defineix els principis i les
línies d’actuació que quedaran reflectits anualment al Pla Anual i, posteriorment, al PCC, el RRI,
el PAC i la MAC. És un instrument:
 Legal, d’acord amb la legislació i normativa referida a l’ús i a l’aprenentatge de les
llengües.
 Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia
pedagògica adoptada.
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 Participatiu, el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la comunitat
educativa.
 Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa.
 Global, és a dir, ha d’afectar la dinàmica general del centre.

L’objectiu fonamental de la nostra tasca educativa que fem explícita en el nostre PLC és la de
formar parlants plurilingües que manifestin el respecte per la diversitat lingüística i cultural i el
desig d’aprendre altres llengües. Les referències són la legislació educativa, l’ Estatut
d’Autonomia i la Llei de Política Lingüística que estableix que la llengua pròpia de Catalunya és
el català, que també és la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament. A més els alumnes han de conèixer el castellà, llengua oficial de l’ Estat i, a més
a més, en el marc de la vinculació amb Europa, cal posar l’accent en el coneixement d’una o
dues llengües estrangeres, per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i cultural. És per això que l’anglès passa a ser
llengua vehicular en algunes matèries en cada un dels cursos de l’ESO. Les segones llengües
estrangeres del nostre institut són la llengua francesa i l’alemany.

Aquest PLC conté un treball d’estudi i diagnòstic de les característiques lingüístiques del
centre, que hem fet servir com a base del present document, tot i que hi hem incorporat la
regulació de les diferents llengües impartides a l’Institut i la realitat sociolingüística de
l’alumnat a fi que sigui un projecte plurilingüe i multicultural. Aquest document, doncs, pretén
ser un instrument que vinculi famílies, alumnat, professorat i personal no docent.

Diagnosi: el centre no disposa de cap PLC, fins ara, en tractar-se d'un centre de nova creació.
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Diagnosi gràfica

La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del nostre centre en matèria de
tractament de les llengües, concretament el que fa referència a la introducció del projecte
lingüístic de centre.

Les dades per elaborar la gràfica s’han extret del descriptor que heu marcat en la part de
diagnosi.

Els números que apareixen a l’eix vertical

mostren el valor dels descriptors

(ordenats de major a menor qualitat educativa), és a dir, els que s’acostin més al 5 denoten
més qualitat educativa i els que s’acostin a l’1 menys.
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC
1.1. Alumnat
Analitzant les enquestes rebudes de les famílies en el curs escolar 2015-16, ens trobem que
segons el lloc de procedència de les famílies un 96% són de nacionalitat espanyola, d’entre
elles un 73,2% han nascut a Catalunya, un 1,20% a Amèrica del Sud, un altre 1,20% a
l’Europa de l’Est, un 0,85% al Marroc i un 0,28% a l’Àsia.
Respecte al temps de residència a Catalunya les enquestes que hem passat ens diuen que
el 88% de les famílies han viscut sempre aquí, un 10% més de 2 anys i un 2% menys de 2
anys.
Respecte a la llengua d'ús habitual dels pares les enquestes ens diuen que el 18% és el
català, el 81% el castellà i un 4% d'altres. Un petit percentatge declara dominar altres
idiomes com anglès, francès, xinès, àrab, i/o alemany entre d'altres (6%).
Davant d’aquesta situació sociolingüística, el centre ha de garantir que l’alumnat, en acabar
l’ESO, tingui competència comunicativa en les dues llengües oficials a Catalunya i, com a
mínim, en una llengua estrangera, sense oblidar que segons la normativa el català és la
llengua vehicular de l’escola.

1.2. Entorn
L’institut Josefina Castellví és un centre de nova creació de la població de Viladecans . Neix
el curs 2012-13 com a resposta de la necessitat d’escolarització dels joves de la vila fruit del
creixement demogràfic dels últims anys. Va començar amb dues línies de primer d’ ESO i ha
anat creixent en nivells a mesura que han anat passant els cursos, de tal manera que al curs
2015-16 tenim tots els nivells educatius de l’ESO. Des del curs 2014-15 el centre disposa de
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dos Centres d’Educació Infantil i Primària adscrits segons el pla de zona: l’Escola Enxaneta i
l’ Escola Marta Mata.
Cal comentar que en els cursos de vida del centre, aquest ha tingut dues ubicacions
diferents dins de la mateixa localitat de Viladecans, la primera al Carrer Poniol, en mòduls
prefabricats, i la segona al Carrer Remolar compartint espai amb l’escola de Primària
L’Enxaneta, en un centre de nova creació.
En general cal dir que la població és d’una classe social mitjana-baixa i, si tenim en compte
el nivell d'estudis, 8% tenen estudis de grau superior, 30% estudis de grau un 62 % estudis
primaris.
En quant a la feina/ocupació habitual un 5% es dedica al sector primari, un 45% al sector
secundari i un 35 % al sector serveis. Declara estar en atur un 15%.
Pel que fa al nivell de coneixement i ús de la llengua catalana, la majoria de la gent del
barri, entén el català, però no el parla, tot i que porten força anys a Catalunya i coneixen la
cultura del país.

1.3. Professorat
Al centre, en el curs 2015-16, hi ha una plantilla de 30 professors dels quals 3 tenen plaça
fixa, 2 comissió de serveis i 25 interinatge o substitució.
Hi ha un equip docent per a cada nivell, format pel professorat que imparteix les matèries
comunes i el coordinador de nivell. L’equip docent es reuneix setmanalment dirigit per
l’equip directiu, pel fet de ser un centre petit i de nova creació. En les reunions s’analitzen
aspectes relacionats amb l’aprenentatge dels alumnes, l’adaptació al centre de l’alumnat
nou, els criteris d’avaluació i es planifiquen les pautes d’actuació de cada grup classe.
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1.3.1. Coordinació lingüística (LIC)
Per tal de potenciar el pla per a la llengua i la cohesió social, la coordinadora de llengua,
interculturalitat i cohesió social, el centre disposa d’una coordinadora LIC que, segons la
darrera Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels
centres públics d’educació secundària per al curs 2009-2010, les seves funcions són:
 Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i
consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
 Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents
d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, PdC, PGA) i en la gestió de les actuacions
que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a
l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació
intercultural i la convivència en el centre.
 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració en l’entorn, per potenciar la
convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural,
afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc
d’exclusió, participar en l’organització i optimització 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.
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1.3.2. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per
atendre la diversitat de necessitats educatives especials de l’alumnat, al centre hi ha una
comissió d’atenció a la diversitat (CAD) (Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 20092010), presidida per la directora o el coordinador pedagògic, on també hi participen el cap
d’estudis, la Integradora Social (TIS), la psicopedagoga de l’EAP, la LIC i la psicopedagoga del
centre. Correspon a la CAD la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat
de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i
de les mesures adoptades, els seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials
i específiques i la proposta, si s’escau, dels plans individualitzats i les altres funcions que en
aquest àmbit li atribueix el centre mateix.

1.4. PAS i personal laboral
1.4.1. Secretaria
El centre disposa d’una auxiliar administrativa a mitja jornada i dues conserges. Les
comunicacions escrites sempre són en català. Les orals han de tendir a ser en català en la
mesura del possible, tot salvant l’eficàcia comunicativa amb les estratègies pertinents i
sense que hi hagi una abdicació automàtica del català.
1.4.2. Integradora Social (TIS)
Des del curs 2014-2015, el centre disposa d’una integradora social a mitja jornada per
poder treballar els temes relacionats amb l’absentisme i la cohesió social. Les tasques
encomanades per assolir aquest objectiu són les següents:
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Atenció a l’alumnat: les intervencions són qualitatives. S’atenen entre 3 i 7 casos dels quals
es fa un seguiment més exhaustiu i es treballen temes d’habilitats socials, hàbits personals i
de treball. També atén altres casos que, per les circumstàncies, requereixen una intervenció
puntual.
Implicació de la TIS en aquells casos d’alumnes que mostren rebuig escolar, fent seguiment
de les expulsions i casos d’absentisme escolar i, si es dóna el cas, col·laborar amb els
centres on hi ha alumnes amb escolaritat compartida.
En casos molt puntuals treballa l’orientació professional conjuntament amb el tutor i amb
els serveis d’orientació municipals.
Treball amb les famílies: és un treball dirigit bàsicament al treball dels hàbits en relació a
l’atenció del menor (semblant al rol del treballador familiar).
Absentisme: prevenció i tractament de l’absentisme amb entrevistes amb l’alumne/a i la
família, coordinació freqüent amb els tutors per passar informació dels alumnes absentistes
i decidir el pla de treball a fer amb aquests alumnes.
Coordinacions: amb l’EAP i amb l’equip docent i directiu de manera periòdica.
Participació a: Comissió social, comissió de convivència, comissió d’atenció a la diversitat i
equips docents.
Altres: treball per a la bona convivència al centre (contenció emocional alumnes, mediació,
participació a les tutories que es treballin aspectes de relació i convivència).
Les normes d’ús lingüístiques seguiran la pauta establerta en l’apartat anterior.

1.5. Associació pares i mares d’alumnes (AMPA)
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L’Institut, des dels seus inicis, tot i ser un centre de nova creació, ha comptat amb una
AMPA que tot i ser no molt nombrosa, ha estat fortament implicada amb el centre i totes
les actuacions que aquest ha anat desenvolupant.
Des de l’ Institut se’ls ha anat ajudant a organitzar totes les activitats extraescolars buscant
els professionals que les portessin a terme, fent-ne els tràmits per sol·licitar la subvenció
destinada a les activitats extraescolars, gestionant-ne la burocràcia (permisos, inscripcions,
seguiment, assistència, alumnat…)
En l’actualitat, l’AMPA es gestiona per si sola i només requereix l’ajuda a l’Institut en actes i
activitats concretes.

1.6. Personal d’activitats extraescolars
El personal d’activitats extraescolars gestionat per l’AMPA cal que sempre que sigui
possible la llengua d’aquestes activitats sigui el català.
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2. ÀMBIT PEDAGÒGIC
2.1. Objectius generals
 L’objectiu principal d’aquest Projecte Lingüístic és aconseguir parlants plurilingües,
atès la importància de garantir la competència comunicativa en el major nombre
possible de llengües, i el coneixent de diferents cultures, fet culturalment
enriquidor i socialment positiu per assolir una major inserció sociolaboral.
 Desenvolupar diferents estratègies didàctiques per transmetre l’esmentada
competència comunicativa i, d’aquesta manera, garantir una major cohesió social
per evitar la compartimentació de la societat en diferents comunitats lingüístiques.
 Evitar la restricció dels català als àmbits vinculats al currículum escolar i a la seva
desvinculació de les relacions interpersonals, lúdiques, afectives, etc., fonamentant
entre tots els membres de la comunitat educativa el seu ús.
 Aconseguir que la diversitat lingüística del nostre sistema educatiu sigui vista com
una oportunitat per evitar caure en prejudicis lingüístics i en actituds bel·ligerants
contra les diferents cultures. desenvolupar en tothom la capacitat del raonament
argumentat sobre la convivència lingüística i la justificació d’una regulació plausible.

2.2. Objectius comuns de la llengua catalana, castellana i estrangeres
(Decret 143/2007, de 26 de juny DOGC núm. 4915 de 29 de juny)

Les matèries de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i Llengües
estrangeres de l’educació secundària obligatòria tenen com a objectiu el desenvolupament
de les capacitats següents:
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1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels
altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa dels segle XXI, per a
l’enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures
diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües
de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració
d’informació, i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i
concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les
necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació
parlada o escrita, per a la construcció de coneixements, per al desenvolupament
personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals.
4. Aconseguir la competència en la llengua castellana de manera que sigui possible
que, al final de l’educació obligatòria, s’utilitzin normalment i correcta les dues
llengües oficials.
5. Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de
continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta
oberta a altres persones i cultures.
6. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les
tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i
presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per
participar en la vida social.
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7. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment,
de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant
una actitud respectuosa i de cooperació.
8. Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuaren
llengua estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud
adequada, participativa, oberta, respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia.
9. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat
acadèmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer,
d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits
lectors.
10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
11. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i
les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb
adequació, coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a
altres llengües que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos
d’aprenentatge.
12. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar
les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural.
13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació
del propi aprenentatge i el dels altres.
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Les metodologies per portar a terme aquests objectius han de ser diverses, tot i que al
centre està en procés l’aplicació d’un projecte per millorar la comprensió lectora dels
alumnes en totes les àrees (Projecte ILEC).

2.3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
2.3.1. El català, vehicle de comunicació i de convivència
(Referència normativa: Decret 143/2007, de 26 de juny DOGC núm. 4915 de 29 de juny de 2007 pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.)

D’acord amb l’article 4 definim la llengua catalana com l’eix vertebrador del nostre projecte
plurilingüe. Segons l’article 4.1. el català com a llengua pròpia de Catalunya serà utilitzat
normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i, com també, 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.
Seguint l’article 4.4, aquest projecte lingüístic establirà les 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 adquirir eines i recursos per implementar canvis en l’ús d’un llenguatge no
sexista ni androcèndric. Tanmateix, s’arbitraran mesures de traducció per al període
d’acollida de les famílies.
El català serà la llengua que el centre ha de tractar amb especial atenció, no només pel seu
estatus oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que en té gran 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
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comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de tota la societat, evitant així la seva
compartimentació en comunitats lingüístiques separades. El projecte lingüístic de centre es
defineix també com 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 necessita de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques
de l’alumnat per tal d’assolir els objectius bàsics de la pròpia matèria.
Diagnosi: el català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió
i integració entre totes les persones del centre.
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana
i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa.

2.3.2. L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana
Els objectius i seqüenciacions següents són una primera aproximació que hauran de ser
objectes d’una planificació més elaborada i compartida entre departaments i equips docents.
En tot cas, el tractament de les llengües i l’assoliment del seu domini hauria d’estar lligat a la
creació de situacions socials i comunicatives (molt lligades a les noves tecnologies) que
estimules l’ús, la intel·ligibilitat i la correcció.
Llengua oral
L’alumnat de l’institut que prové majoritàriament dels dos Centres d’Educació Infantil i
Primària adscrits al pla de zona de la ciutat (l’Escola Enxaneta i l’Escola Marta Mata)
s’incorpora a primer d’ESO després d’haver estat escolaritzat en llengua catalana, com a
llengua vehicular i d’instrucció al llarg de tota l’Educació Infantil i Primària. És en aquest
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moment quan s’observa un important canvi en els seus usos lingüístics i una progressiva
resocialització en llengua castellana en els processos d’aprenentatge. Cal dir, però, que en el
nostre context sociolingüístic, gairebé sempre, i també a l’ensenyament primari, les
comunicacions espontànies dels alumnes són en castellà, la llengua familiar, per la qual cosa
cal incidir sobretot en l’ús de la llengua catalana en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa a l’alumnat nouvingut, al no disposar el centre d’Aula d’Acollida, els alumnes es
troben amb una realitat sociolingüística en què el català oral no és usat mai en les
comunicacions entre els alumnes i, a més, només és emprat per una part de l’equip docent en
les interaccions amb l’alumnat. Per tant, la competència oral en català és molt baixa perquè el
seu ús oral és percebut, majoritàriament, com innecessari i prescindible per assolir l’ESO.
Caldrà, doncs, des de tots els departaments, i especialment des de l’equip directiu, difondre
quins són els objectius, les activitats i les metodologies per a superar aquesta situació, en la
mesura que sigui possible. Això suposa el treball de les quatre habilitats lingüístiques i la
introducció a les programacions de les activitats i continguts per a treballar l’expressió oral, així
com els corresponents indicadors d’avaluació, així com dissenyar els continguts de les proves i
adequar els barems d’avaluació a les necessitats de l’alumnat nouvingut.
Caldrà definir les estratègies i les metodologies per potenciar més l’ús de la llengua oral a
qualsevol àrea i estendre l’ús del català a situacions cada vegada més àmplies. Si la
comunicació en català per part de l’alumnat només s’utilitza a la matèria de català o en el
millor dels casos en l’àmbit de l’aula, el missatge implícit és que la llengua catalana només
serveix per a fins formals. Cal que en totes les matèries i als passadissos hi hagi el màxim
d’intercanvis en català, si més no entre professors i alumnes i en converses més col·loquials
per tal de normalitzar la varietat d’usos i registres en aquesta llengua. la idea de fons és la
compensació dels desavantatges en el domini de la llengua més desafavorida en el context del
nostre centre sense prejudici del marc legal.
Objectius generals:
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 Fer reflexionar sobre la importància de l’expressió oral en la comunicació.
 Fomentar l’ús de la llengua, després d’haver definit en quines situacions es necessita
parlar i què vol dir parlar bé.
 Normalitzar la varietat de registres i contextos d’ús de la llengua catalana.

1r cicle de l’ESO:
 L’alumne/a ha de ser capaç de desenvolupar una conversa mínima sobre aspectes de
la vida quotidiana en català amb el professorat i amb els companys.
 L’alumne/a ha de fer servir la llengua catalana a les classes.
 L’alumne/a ha de ser capaç de llegir en veu alta i amb correcció qualsevol tipus de text
per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
 L’alumne/a ha de ser capaç de fer presentacions en català.
2n cicle de l’ESO:
 L’alumne/a ha de poder expressar les seves opinions personals i pensaments en català,
a més d’adreçar-se al professor en aquesta llengua.
 L’alumne/a ha de ser capaç de llegir un text amb fluïdesa i correcció.
 L’alumne/a ha de ser capaç de fer presentacions i debats en català.
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Diagnosi: el Departament de Llengua Catalana i Literatura concretarà el percentatge que
otorga a l’avaluació de la competència oral respecte a l’avaluació final basant-se amb els
següents continguts:
 Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 Comprensió adequada de diversos tipus de documents orals.
 Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i
finalització de les interaccions.
 Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i
valorar les diferents informacions.
 Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
 Producció de textos orals, amb intencions comunicatives diverses i de diferents
contextos d’espai i temps: narratius descriptius.
 Composició de textos orals, propis de l’àmbit acadèmic, especialment resums,
exposicions senzilles, i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenció
especial als narratius, descriptius i expositius. Realització i difusió de gravacions.
 Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i
a la seva funció, amb la possibilitat d’usar els recursos de les TIC.
 Lectura comentada i expressiva de contes i altres relats breus, tot comparant i
contrastant els temes i elements de la història, les formes d’inici, el desenvolupament
cronològic i el desenllaç.
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 Lectura comentada i recitat de poemes, tot reconeixent el valor simbòlic del
llenguatge poètic, els recursos retòrics més importants

i els procediments de

versificació.
 Lectura comentada i dramatitzada d’obres de teatre o fragments, tot reconeixent els
aspectes formals del text teatral, sobretot l’estructura.

Llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament
obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir-ho s’apliquen les orientacions
que dóna el currículum i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte
les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat.
L’alumnat del centre prové de capes socials molt diverses. Hi ha una part de l’alumnat que
arriba a l’institut amb una incapacitat manifesta per construir un text escrit que respecti les
regles ortogràfiques i de coherència bàsiques, per tant, tenen dificultats de comprensió lectora
i d’escriptura.
Des del Departament de Llengua Catalana i Literatura ens plantegem la necessitat d’unificar
criteris de correcció i treball amb la resta de departaments de llengües, per poder donar una
resposta comuna al tractament de la llengua escrita.
Pel que fa a la comprensió cal aprofundir en les estratègies de comprensió lectora i tractament
i cerca d’informació. Pel que fa a l’expressió cal estimular la confecció de documents
multimèdia aptes per difondre.
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Expressió escrita
1r cicle d’ESO:
L’alumne/a ha de ser capaç de compondre textos biogràfics, instructius, explicatius,
descriptius i dialogats de manera coherent, cohesionada i adequada de 100 paraules. Cal
exercitar les estratègies lectores també en contextos narratius. Ha de poder realitzar també
documents multimèdia en aquests contextos.
2n cicle d’ESO:
L’alumne ha de ser capaç de compondre textos expositius i argumentatius coherents,
cohesionats i adequats de 150 paraules. Cal exercitar les estratègies lectores en aquests
contextos. Ha de poder realitzar també documents multimèdia en aquests contextos.
Diagnosi: se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés
complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen
de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i
s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan
seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i seguint les indicacions del projecte ILEC.
Relació llengua oral i llengua escrita
Dins del nostre plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la
relació que establim entre la llengua oral i la llengua escrita és recíproca. s’estan introduint de
mica en mica a diverses a diverses àrees activitats en què aquesta relació és inherent: la
lectura expressiva, el teatre…
Diagnosi: hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. aquest plantejament és
compartit per tot el professorat. Es planifiquen activitats de totes les àrees en què la
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interrelació de les habilitats és present. El professorat comparteix que les activitats que tenen
aquest plantejament permeten processar la informació i comunicar-la d’una manera més
eficaç. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i
millorar l’altra habilitat. Es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita
és inherent: lectura expressiva, teatre… Hi ha una gradació pel que fa a la dificultat de les
activitats.

La llengua en les diverses àrees
Tot el professorat és d’alguna manera professorat de llengua, atès que les habilitats
lingüístiques són transversals a totes les matèries, que treballen tipologies textuals i habilitats
orals. El català serà la llengua vehicular de la majoria d’àrees del currículum i hauran d’establirse criteris comuns i consensuats respecte al tractament de la llengua. L’aprenentatge de la
llengua (és a dir, assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català) és responsabilitat del
professorat de totes les àrees.
D’altra banda, en totes les matèries que cursi l’alumnat, es posarà una especial atenció en les
competències lingüístiques. La competència comunicativa és present a totes les àrees. Així
doncs, a més del tractament específic que rep en les àrees lingüístiques del currículum, les
competències lingüístiques (comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació
audiovisual i tecnologies de la informació i de la comunicació) es treballaran en totes les
matèries, és a dir, d’una manera interdisciplinar i transversal.
Diagnosi: el claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català és
responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència. Dins dels criteris
d’avaluació de les respectives àrees es treballa en aquesta direcció.
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Continuïtat i coherència entre Departaments
Per garantir la funció educativa l’equip docent disposa d’un espai de temps 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 informació sobre les característiques de l’alumnat i
sobre els valors que es volen transmetre i treballar.
Diagnosi: el centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Les
programacions i els criteris d’avaluació, els revisa conjuntament l’equip docent. Es disposa de
protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyament,
canvi d’etapa i canvi de cicle. Hi ha coordinació amb els centres de secundària quan arriben
alumnes d’aquests. aquesta coordinació es redueix a un traspàs d’informació sobre l’alumnat.
Les reunions de coordinació entre cicles estan planificades d’una manera sistemàtica, més pel
que fa a la temporització que pel que fa a la temàtica que s’hi tracta. el professorat s’organitza
en equips intercicles per tractar alguns temes puntuals.

2.3.3. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular
Segons la resolució relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació
secundària per al curs 2015-2016, que fa referència a l’apartat 3.4 Atenció a l’alumnat
nouvingut, el nostre centre dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la
llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir
criteris metodològics i materials curriculars que facilitin la integració a les aules des del primer
moment.
És el coordinador pedagògic, els tutors i tutores del grup i l’equip docent qui vetlla per les
actuacions que es porten a terme per atendre les necessitats educatives d’aquest alumnat, així
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com les organitzacions de grups i els criteris metodològics que seguim perquè aquest alumnat
aconsegueixi una integració al nostre centre i una inclusió al sistema educatiu català.
El centre aplica estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que
l’alumnat nouvingut rebi una atenció lingüística de qualitat, facilitant l’accés a la llengua
vehicular i d’aprenentatge al sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles.
Diagnosi: l’acollida de l’alumnat nouvingut es fa a l’aula ordinària, i des del curs 2017-2018 a
l’aula d’acollida. El centre té elaborats protocols d’acollida, però en aquests moments no té un
pla global que s’adapti a les característiques reals del centre i que sigui d’aplicació general. les
actuacions depenen molt d’iniciatives personals. Tot i detectar-se la necessitat de canvis
metodològics per atendre l’alumnat nouvingut, cal iniciar un període de reflexió sobre els
principis d’aprenentatge del català com a llengua vehicular de l’ensenyament secundari
obligatori.
Cal valorar la importància de la coherència lingüística en l’ensenyament de la llengua catalana
en les matèries impartides en totes les àrees curriculars que es donen a l’aula. El professorat
ha de valorar i tenir en compte la dificultat que suposa per als alumnes sobretot de
procedència no-romànica l’adquisició de la llengua catalana en un entorn predominantment
castellanoparlant. Per això caldria reforçar també els usos lingüístics en català fora de l’aula.
Els materials i la metodologia que es proporciona a l’alumnat nouvingut es correspon al nivell
d’usuari A1 i A2.
Usuari bàsic A1: Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt
senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. pot presentar-se i presentar una
tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la
gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra
persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
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Usuari bàsic A2: Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades
amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions bàsiques, familiars, compres,
geografia local, ocupació…). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin
un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de
manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn
immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Cada alumne tindrà un PI que marcarà objectius, continguts i criteris d’avaluació. El PI
finalitzarà quan l’alumne assoleixi tot allò establert i pugui incorporar-se, sense cap mena
d’adaptació.
Alumnat que desconeix les dues llengües oficials
Considerem les grans dificultats que ha de tenir un alumne que arriba a un país on hi ha unes
diferències considerables respecte al seu d’origen, tan culturals com lingüístiques, i amb unes
situacions personals concretes. Per això valorem la necessitat d’un ajut i un reforç molt
específic a l’alumnat de llengües no-romàniques. Primer de tot, treballem les diferències
rellevants de les seves llengües d’origen respecte la llengua catalana, apliquem un procés de
descodificació lingüística (lectoescriptura) per tal d’accelerar el coneixement i el funcionament
de la nostra llengua i iniciar-se d’una manera més ràpida a l’adquisició dels aprenentatges
curriculars.
Diagnosi: des del curs 2017-18 disposem d'aula d'acollida. Utilitzem també altres recursos com
ara els padrins de conversa, on voluntàriament alumnes s’ofereixen a ajudar als companys
nouvinguts en l’adquisició de les noves llengües; dossiers de materials per a l’alumnat
nouvingut que posa a disposició el departament d’Ensenyament, materials i recursos en línia,
els materials recollits i realitzats des del Departament de Llengua Catalana i Literatura, així com
l’ajut personalitzat per part de diferents professors per intentar donar una empenta en el
procés de lectoescriptura.
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Alumnat sud-americà de parla hispana
Quan rebem alumnat nouvingut que desconeix la llengua vehicular i d’aprenentatge del
sistema educatiu de Catalunya aplicarem estratègies didàctiques i mesures organitzatives per
tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística
personalitzada que permeti l’accés en les millors condicions possibles al currículum ordinari.
Entenem que el principal objectiu per a aquests alumnes és accelerar la capacitat d’entendre la
llengua del centre per garantir el seguiment acadèmic.

Diagnosi: de la mateixa manera que succeeix amb els alumnes que desconeixen les dues
llengües, utilitzem dossiers de materials diversos per a l’alumnat nouvingut, així com ajut
personalitzat de diferents professors per intentar donar una empenta en el procés de
comprensió oral i escrita i, posteriorment, d’expressió oral i escrita.
Adaptacions del currículum per a l’alumnat nouvingut
L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs
escolar, amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos
d’escolarització previs i, especialment, el fet de trobar-se en una aula ordinària, fa necessària
l’elaboració d’un Pla Individualitzat.
Els plans individualitzats expliquen les característiques o situacions de cadascun dels alumnes,
les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què es duen a terme, així
com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges d’aquest alumnat. A aquesta
singularitat de cada alumne s’haurà de respondre en part amb metodologies individualitzades
com les que una plataforma com el moodle pot aportar.
La metodologia de l’acollida comptarà amb un programa de sortides que apropin els
nouvinguts i altres alumnes que també ho necessitin a la realitat del país d’una manera
vivencial.
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Avaluació de l’alumnat nouvingut
Tal com diu la normativa, l’alumnat nouvingut que cursi ESO s’avalua de les matèries
curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada
alumne o alumna i la decisió sobre el pas de curs es durà a terme en relació amb els objectius
del seu Pla Individualitzat. L’avaluació és contínua, amb observacions sistemàtiques i visions
globals del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades
en cada una de les matèries.
2.3.4. Atenció a la diversitat
El centre ha posat en marxa mecanismes per assolir els objectius que fan referència a
l’adaptació del currículum, als aspectes organitzatius i a les orientacions metodològiques,
comptant amb el suport dels serveis educatius.
Diagnosi: el centre, amb la col·laboració dels centres educatius, ha consolidat els mecanismes
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins d’aquests
mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat
en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells.
existeixen espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del centre.

2.3.5. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua, materials didàctics i informació
multimèdia
El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. També
s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús (concurs literari per sant
Jordi, Mostra d’Activitats, Jornada de Portes Obertes, Fira Educativa, Certamen de Lectura en
Veu Alta…).
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El centre, a l’hora de determinar els material didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la
llengua catalana entesos en un sentit ampli, aplica criteris clars i coherents sobre les
característiques que han de tenir i sobre l’adequació al currículum.
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 relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la
llengua com a vehicle de comunicació i de convivència.
Diagnosi: el centre organitza de manera progressiva la programació curricular i l’avaluació en
la potenciació de l’ús del català.
S’apliquen criteris compartits per a la selecció de llibres de text, però no per a l’adaptació i/o
creació de materials per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge ni sobre l’ús de
materials que es consideren complementaris per als processos d’aprenentatge (diccionaris,
textos reals, recursos audiovisuals…). La selecció del material per al tractament de la dimensió
literària la fan els equips docents, però no defineixen una seqüència al llarg de tota l’etapa.
El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del programari i dels
suports digitals que produeix basat en la priorització de la llengua vehicular i, en conseqüència,
hi ha adaptat plenament les eines digitals amb què treballa.

2.3.6. Avaluació del coneixement de la llengua
El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de l’avaluació de
l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la valoració dels processos d’ensenyamentaprenentatge, la gestió del currículum i els mecanismes de coordinació entre el professorat en
els diferents nivells de l’ESO tal i com s’ha especificat anteriorment.
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Diagnosi: s’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge que, en
part, ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. existeixen
indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació
dels criteris d’avaluació al llarg dels cursos que a més són elements de reflexió per prendre
decisions en relació amb l’organització del currículum i els enfocaments metodològics.
S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió
literària en contextos comunicatius i de treball per tasques, sense prioritzar el moment de
l’avaluació final.
2.3.7. 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 sociolingüístiques,
tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars.
Diagnosi: al centre es reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents
tenen present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per
millorar l’aprenentatge. S’han previst estratègies d’avaluació i seguiment i es tenen en compte.

2.4. L’ensenyament /aprenentatge de la llengua castellana
L’alumnat de l’Institut Josefina Castellví és majoritàriament castellanoparlant. Tot i que els seu
procés d’escolarització al llarg de l’Educació Infantil i Primària s’ha fet en llengua catalana, la
llengua d’ús habitual, al marge del centre, és el castellà, ja que és la llengua més present als
diferents àmbits de la seva vida: família, amics, barri, mitjans de comunicació…
Cal afegir, no obstant, que hi ha també un petit percentatge d’immigrants procedents de
països de parla no hispana: Paquistan, Xina i Marroc. En aquests casos la situació és diferent.
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Aquest alumnat fa la immersió a l’institut en català i també va adquirint el coneixement del
castellà.
D’altra banda, la competència lingüística en castellà que mostra l’alumnat en arribar al centre
és, en general, adequada en comprensió lectora, escrita i oral.
Estem, doncs, davant d’una situació de certa disglòssia, en què la major part de l’alumnat fa
servir el català com a llengua de cultura a l’àmbit acadèmic i utilitza el castellà a les seves
comunicacions espontànies.
El centre ha de treballar per tal de transformar aquest situació, i garantir a l’alumnat tant la
comprensió com el domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana en acabar l’ESO. El
centre vetllarà perquè a l’Ensenyament Secundari obligatori, l’alumnat comprengui i/o
produeixi missatges orals i escrit amb propietat, autonomia i creativitat en llengua castellana,
fent-los servir per comunicar-se i organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els
processos implicats en l’ús del llenguatge.
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
permeten reforçar i no repetir els continguts comuns que s'han programat fer-los en el
currículum de llengua catalana.
S’atenen les atencions individualitzades en llengua castellana.
Diagnosi: 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 en llengua catalana i en llengua
castellana, però és un objectiu que no s’acaba d’aconseguir.
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Llengua oral
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.
Diagnosi: es treballa habitualment la llengua oral en tots el cicles i es treballen les diverses
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació…). Hi ha una
consideració específica de les variants de la llengua castellana i es treballen els diferents
registres de la llengua.
Llengua escrita
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 aplicarem orientacions del currículum i planificarem activitats
de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que
té l’alumnat en els diversos nivells.
Es farà coordinadament amb l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les
transferències.
Diagnosi: se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. hi ha un plantejament
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura dins el marc dels Projecte ILEC del
centre. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es
comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de
les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i es treballa molt
coordinadament amb el professorat del departament de llengua catalana i literatura.
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Activitats d’ús
El centre assegura 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, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el
desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels
resultats de les tasques d'aprenentatge.
Diagnosi: el nivell escrit en llengua castellana és, en general, correcte, però una petita part de
l’alumnat, que desconeix les dues llengües oficials, té dificultats per expressar-se en aquesta
llengua.

Alumnat nouvingut
El centre vetllarà per 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, conegui totes dues de la mateixa manera.
Diagnosi: en una primera fase, s’assegura que l’alumnat nouvingut adquireixi un nivell bàsic de
llengua catalana. Posteriorment s’inicia un ensenyament en llengua castellana que té present
el que ja sap l’alumne/a de llengua catalana i la presència del castellà en la societat.

2.5. Altres llengües
2.5.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa
L’anglès és la llengua estrangera que ofereix el centre i, a més a més, serveix com a llengua
vehicular en altres màteries. L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, una
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llengua estrangera per tal d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
L'institut imparteix les següents llengües estrangeres: l'anglès, al llarg de tota l'etapa de
secundària obligatòria; el francès i alemany com a optatives a 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.
A 1r d' ESO, pels alumnes amb bona competència lingüística en llengua anglesa, s'imparteixen
en llengua anglesa les matèries de Visual i Plàstica, Educació Física, Ciències Socials i Música; a
2n d'ESO les matèries de Ciències Socials, Educació Física, Tecnologia, Física i Química i
Plàstica; a 3r d' ESO les matèries de Visual i Plàstica, Educació Física , Biologia i Física i Química
i, a 4t d’ESO, Educació Física, Biologia, Física i Química i Visual i Plàstica.
El perfil de l’alumnat del centre respecte a l’anglès es podria resumir en dos grups:
 Alumnat que ha cursat anglès a l’ensenyament primari. Aquests alumnes en
incorporar-se a l’ensenyament secundari tenen un nivell mitjà-bo en aquesta llengua.
 Alumnat amb dificultats d’aprenentatge de llengües.
S’està avançant en un tractament conjunt de les tres llengües presents al currículum a fi de
compartir moltes situacions d’ensenyament-aprenentatge. Així, els recursos humans i
materials dels que disposa el centre intenten contemplar les tres llengües, a fi d’anar avançant
cap a un tractament comú de la didàctica de les llengües i poder incidir sobre una població tan
variada.
El francès i l’alemany s’imparteixen com a segones llengües al centre durant els quatre anys
de l’Educació Secundària Obligatòria. Es procura que la tria d’aquestes segones llengües com a
matèries optatives tingui una continuïtat durant tota l’etapa de l’ESO.
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2.5.2. Desplegament del currículum
La distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa està assegurada pel que
fa a l’alumnat que segueix la seva escolarització al centre, provinent del sistema educatiu
català. Les dificultats sorgeixen en els casos d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb
l’alumnat nouvingut que no ha cursat mai l’anglès i s’incorpora a l’ESO.
Per donar resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge s’han fet grups més homogenis i
així poder assolir millor els objectius. En tot cas, els Plans Individuals recolliran les adaptacions
curriculars i les decisions que es prenguin respecte a l’avaluació.

Diagnosi: el centre estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats
d’aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen a
un producte final, requereixen l’ús de la llengua estrangera i tenen una estructura seqüencial
de construcció del coneixement, i es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual,
parelles o grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre concreta
anualment les mesures que es prenen per assegurar: una distribució coherent de continguts, la
creació de contextos d’ús de la llengua i com es dóna resposta als diferents estils
d’aprenentatge, i se’n fa un seguiment.
2.5.3. Metodologia
El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i 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.
No es pot aplicar la mateixa metodologia a tots els grups, atès que sovint el mateix professorat
ha de canviar o adaptar-la als diferents grups amb els quals treballa.
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Diagnosi: el professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament
competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera
transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de
coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el
discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació. Anualment se’n fa un
seguiment a través d’unes proves al principi i al final de curs corresponents als diversos nivells
que estableix l’EOI.

2.5.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
Cada Departament escull el material que considera més òptim per reforçar i/o ampliar
determinats temes.
Els llibres de text són elegits i consensuats tenint en compte les necessitats de l’alumnat i són
un bon fil conductor per evitar ometre i/o repetir continguts mínims obligatoris.
Els materials didàctics complementaris s’elaboren tenint en compte també les necessitats de
l’alumnat/grup i el grau de dificultat dels continguts a impartir. Així doncs, es prepara material
de reforç per als/les alumnes d’aprenentatge més lent i d’ampliació per als d’aprenentatge
més ràpid i també activitats que facilitin l’absorció dels continguts que presentin més
dificultats. Aquest material l’elabora el professorat segons les característiques de
l’alumne/grup i és efectiu per reforçar i/o ampliar els continguts.
Diagnosi: periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran
servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat.
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2.5.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
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 informació i per diversificar els models
lingüístics presents a l'aula.
Diagnosi: el centre entén que la utilització de recursos tecnològics permet atendre la diversitat
de l’alumnat i n’explora noves possibilitats.

2.5.6. L’ús de la llengua estrangera a l'aula
Donada la importància que a nivell governamental es vol donar a l’aprenentatge de les
llengües estrangeres, es especial la llengua anglesa, el centre considera que l'aula de
llengua estrangera ha de ser un espai d'immersió 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, el professorat utilitza 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.
En tots els cursos s’aprofita l’hora de desdoblament per reforçar, sobretot, aquesta
expressió oral.
El centre preveu l'ús de la llengua estrangera mitjançant la mostra d’activitats; portes obertes;
activitats artístiques, com ara representacions teatrals, cançons, etc. ; contactes amb altres
centres (English day) i les estades en família a l’estranger a final de cada curs. Aquest any s’ha
començat amb un projecte nou per tal d’impulsar més el coneixement de la llengua anglesa,
s’anomena Sharing to Learn. Aquest projecte fonamenta la cooperació entre les escoles de
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primària i secundària a través de la llengua anglesa. Els nostres alumnes donen suport oral i
ajuden als alumnes de primària a les classes de llengua anglesa. Les escoles on es realitza
aquest projecte són les dues escoles adscrites: l’Escola Enxaneta i l’Escola Marta Mata.
Diagnosi: hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la
potenciació de la llengua estrangera en les tant en les interaccions formals com informals, així
com la projecció dels resultats dels treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge.

2.5.7. Projectes i programes plurilingües
Som conscients de que el coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat
fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement
d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu,
garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.
És per això que el centre ha participat en el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme( GEP)
que es va posar en marxa per assolir els objectius d'Europa 2020 vers la competitivitat
europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar, i s'alinea amb els compromisos de
qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya. Durant el nostre
primer any es va comença a implantar el nostre projecte d’innovació al començar a impartir
diverses matèries curriculars en llengua anglesa. El segon i tercer any amb el GEP va quedar
oficialitzat aquest projecte. És en aquest curs (2015-2016) que li estem donant una continuïtat
mitjançant la metodologia AICLE. És per tant, doncs, que apostem per l’Aprenentatge Integrat
de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), un corrent de la lingüística aplicada que
propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües
estrangeres a través de les matèries comunes, que per mitjà dels currículums funcionals que
les tracten com a assignatures independents.
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L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de
desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre
qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de
les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada,
emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.
El centre escolar treballa en la reflexió i l'acció per tal d'establir el paper de les llengües en la
comunitat educativa:
 Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües
oficials.
 El desplegament d'accions docents per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres
curriculars.
 Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l'aprenentatge de les
llengües.

2.5.8. Altres llengües oficials a l’Estat
El centre no s'ha plantejat potenciar el coneixement d’altres llengües i cultures de l’Estat com a
matèria optativa.

2.5.9. Llengües complementàries procedents de la nova immigració
Considerem que el centre docent és un espai de convivència, amb capacitat per generar
noves complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui possible,
a més, que l’alumnat d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest
país, una nova identitat compartida i no excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al
bagatge lingüístic i cultural de cadascú.
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Institut Josefina Castellví i Piulachs

41

Caldria fer esment, a dia d’avui, del petit grau d’immigració en l’alumnat del nostre centre,
entre els quals destaquen xinesos i paquistanesos que ocupen un 0,28% del total de l’alumnat.
Per aquest motiu des de l' AMPA s'organitzen classes de xinès per tots aquells alumnes que
vulguin descobrir aquesta llengua.
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3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
3.1. Llengua de comunicació externa i documents del centre
El català, tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes les
activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa.
Així, serà la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llengua amb
què es redactaran els documents i la llengua de relació habitual amb tota la comunitat
educativa i els serveis de suport del centre. Per tant, és farà ús del català als rètols, cartells,
murals i a l’ambientació general del centre.
Tota la documentació generada pel centre, tant la interna com la de relacions exteriors es farà
en català, ja que com apuntàvem abans el català és el vehicle d’expressió normal en totes les
activitats administratives.
Els documents de centre, amb els continguts i referents de la llengua catalana, han
d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament i els ha de conèixer
tot el professorat encara que sigui en una versió reduïda.

Diagnosi: el centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català
també en els rètols i cartells i la decoració general del centre.
El nostre centre està en procés d’elaboració dels documents i s’espera que en breu temps
estiguin preparats per a al seva aprovació.

3.2. Ús no sexista del llenguatge
El centre s’esforçarà en aconseguir una utilització del llenguatge que no representi un ús
sexista ni androcèntric.
Cal treballar amb l’alumnat per superar tota mena d'estereotips i perquè puguin tenir actituds
crítiques davant de 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.
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Tant dins a les aules com en la vida diària del centre es té en compte en tot moment l’ús adient
del llenguatge, evitant en tot moment expressions discriminatòries per sexe o un llenguatge
bàsicament androcèntric, així com tampoc no ha de ser racista, ni discriminatori per qüestions
religioses.
Diagnosi: en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un
llenguatge no sexista ni androcèntric. Hi ha un acord de claustre perquè es treballi
transversalment a les àrees del currículum, ja que s’ha entès que la paraula és una eina de
transformació.

3.3. Llengua de relació amb les famílies i comunicació externa
El 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 farà en format bilingüe català/castellà. Excepcionalment, i durant el
període d’ acollida al centre, i sempre que sigui possible, es faran comunicats bilingües
català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes.
Tota la documentació que sorgeixi del centre serà en llengua catalana, i aquesta es veurà
acompanyada per traduccions puntuals quan s’adreci a l’administració espanyola i sens
perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest
darrer cas, es farà en format bilingüe català/castellà.
Excepcionalment, durant el període d’ acollida al centre i sempre que sigui possible, es faran
els comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes.
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La llengua vehicular del centre serà el català, llevat dels casos on la comunicació amb les
famílies no sigui possible en aquesta llengua, com és el cas de famílies nouvingudes.
El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses
de les activitats del centre, però tampoc ha de comportar una renúncia a l’ús del català: és una
oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i l'extensió
del seu ús.

Cal procurar que les reunions amb les famílies i el dia de presentació del grup classe es facin en
català, llevat de les persones nouvingudes recents o bé que manifestin la incapacitat per
entendre el català.
El cas que una família demani els comunicats escrits en castellà es facilitaran en aquesta
llengua a més del català.

Diagnosi: el centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que
sol·liciten les famílies. Es tenen en compte, quan és possible, les llengües de la nova
immigració.
El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran habitualment
en català a les famílies de tot l’alumnat, però no hi ha un seguiment del compliment de l’acord.

3.4. Serveis d’educació no formal
El centre vetllarà perquè el monitoratge d’activitats extraescolars s’adreci a l’alumnat en
llengua catalana, a fi que la llengua no quedi només reduïda a l’espai de les activitats
d’ensenyament-aprenentatge, sinó que es faci servir en contextos informals i sigui visible en la
vida quotidiana de l’alumnat en els diferents àmbits, formals i lúdics.
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El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que en l’organització i la realització
d’activitats extraescolars se segueixin els mateixos criteris que s’han establert en el projecte
lingüístic.
Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat, tant en les
situacions formals com en les més informals, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat
sigui també en català.

Diagnosi: existeix una preocupació al centre per tal que els serveis d’educació no formal
coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua
d’ús i al tractament de la diversitat lingüística, però no s’ha anat més enllà de redactar alguna
proposta o algun projecte estrictament formal.

3.5. Plurilingüisme al centre educatiu
Cal tenir cura de la diversitat lingüística present a l’aula i a l’entorn, com a font de riquesa
lingüística i cultural.

Així doncs, s’intentarà que l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les seves llengües
d’origen en una clara actitud de respecte, afavorint l’autoestima d’aquest i també enriquint el
currículum i les activitats ordinàries del centre.

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 poder fer arribar de forma entenedora tota informació que es
vulgui transmetre.
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Diagnosi: el centre disposa de programes específics sobre la diversitat lingüística,
interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen habitualment a la tutoria, com per
exemple el projecte TEI (Tutoria Entre Iguals), i els té en compte la major part del professorat
en les seves activitats docents.
A partir de la revisió periòdica, quan convé es van incorporant noves actuacions i reforços en
l’ús del català, i s’han articulat mesures de traducció de documents o d’informacions en el
moment de l’acollida a les famílies nouvingudes.
3.6. Organització dels recursos humans
El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d'acord amb el
seu pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a element que doni
cohesió al treball en equip dels docents d'una entitat educativa.
Els objectius d'aquest pla de centre sorgiran a partir de la voluntat i de la capacitat de
planificació de l'assessorament per part de les institucions col·laboradores.
El centre determinarà les necessitats de formació tant lingüístiques com didàctiques
(d’ensenyament de llengües i d’ensenyament en una llengua).
Diagnosi: el centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionades amb
els objectius estratègics i de millora del centre. El centre disposa d’una eina que facilita la
identificació de les necessitats de formació. Té en perspectiva projectes de formació en les
diverses àrees curriculars. Vol incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball.

3.7. Organització de la programació curricular
3.7.1. Coordinació de cicles i nivells
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L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les matèries
curriculars, en aquest sentit, el professorat de les diferents àrees n’ha de ser conscient i ha de
vetllar per l’ús correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que
fa a l’expressió.
Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i l'expressió oral i escrita cal
que siguin assumits per tot l’equip docent i revisats periòdicament, pel cap baix, cada
trimestre.
Les reunions de l’equip docent han de possibilitar també el seguiment acurat del progrés de
l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre adoptarà els mecanismes i les
estratègies d’atenció a la diversitat més adequats.

Diagnosi: hi ha coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars.

3.7.2. Estructures lingüístiques comunes
El professorat de l’àrea de llengua ha de fer un plantejament coordinat i caldrà que prengui tot
un seguit de decisions sobre diferents aspectes, amb l’objectiu d’evitar repeticions
innecessàries i/o omissions, i afavorir la transferència d’aprenentatges:

 L’ensenyament de les habilitats lingüístiques es planteja a partir de textos reals i
funcionals. Per això ens basem en la diversitat de textos, des dels d’ús més quotidià
fins als textos literaris. A partir d’aquests es treballen aspectes més conceptuals.

 En la programació de les matèries comunes de l'ESO es distribueixen les tipologies
textuals per nivells.
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Diagnosi: el centre ha fet diverses reflexions sobre el tractament de les estructures
lingüístiques comunes. L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques
comunes involucra tots el professorat de l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics
de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i
atendre l’especificitat dels continguts.

3.7.3. Projectes d’innovació
El centre va participar en un projecte d’innovació (GEP) pel que fa referència a
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües i en el Projecte d’Impuls a la Lectura (ILEC).
Diagnosi: es participa en projectes d’innovació que repercuteixin en tot el centre pel que fa a
l’ensenyament/aprenentatge de les llengües del currículum.

3.8. Biblioteca escolar
Malgrat el gran recurs que suposa la biblioteca escolar com a centre de recursos, espai
d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, el centre no disposa
actualment d’aquest espai concret i d’ús comú, però sí de Biblioteca d’aula.
Diagnosi: el centre no té biblioteca.

3.9. Pla de lectura de centre (PLEC)
El Pla de Lectura de Centre (PLEC) és el conjunt d’objectius i metodologies per promoure:
 Aprendre a llegir
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 Llegir per aprendre.
 El gust per llegir.
Diagnosi: el centre està portant el seu PLEC en tota la seva globalitat, atenent la diversitat
sociolingüística amb el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge i amb el vistiplau del
Consell Escolar i la col·laboració de l’entorn.

3.10. Projecció del centre
3.10.1. Pàgina web del centre
El centre té una pàgina web en construcció que li permeti la comunicació amb tota la
comunitat educativa. Volem que hi consti tota la informació que necessita l’alumnat i les seves
famílies: documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques,
programació de sortides, activitats extraescolars, participació en projecte.
Diagnosi: el centre té prevista la construcció d'una pàgina web.

3.10.2. Revista
El centre té prevista la confecció d’una revista digital que permeti la comunicació amb tota la
comunitat educativa que serveixi per treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i per
difondre les activitats i els treballs en què es participa. També hi ha previstos espais de reflexió
dedicats bàsicament a les famílies.
Diagnosi: el centre té prevista la confecció d'una revista digital.
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3.10.3. Xarxes de comunitats virtuals
El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals, moodle, plataforma de gestió
en les quals intervenen tant el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació...)
com l’alumnat (per treballar aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de
les diverses llengües presents al centre).

Diagnosi: el centre potencia les xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen
professorat, alumnat i famílies.

3.10.4. Intercanvis i mobilitat
Considerem que les

estades lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la

competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de comunicació i interacció reals en el
seu propi context, a generar bones pràctiques, a facilitar la interrelació sociocultural i a
afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural d’altres indrets. Els
intercanvis són uns dels trets diferencials del Projecte Educatiu i de l’actual Projecte de
Direcció.

Diagnosi: el claustre considera que els alumnes que participen en projectes que potencien la
seva competència lingüística tenen d'altra banda, més recursos i estratègies per accedir als
altres aprenentatges. El centre participa, a finals de cada curs en sortides a països com Regne
Unit, França i Alemanya per millorar la competència lingüística de l'alumnat.
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4. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL)
4.1. Difusió del PLC
El present PLC es presentarà a nivell de claustre, després d’haver estat consensuat pels
departaments per a la seva posterior aprovació. Tanmateix, també se’n farà difusió entre el
PAS i l’AMPA, en posteriors reunions.
Un cop aprovat, els principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el Pla anual de
Centre.
Al Pla Anual concretarem els objectius que ens marcarem com a prioritaris per treballar a cada
curs i que, per tant, ens permetran atansar-nos als principis que hem definit en aquest PLC.
Dins del Pla Anual concretarem:
●

Objectius

●

Actuacions

●

Responsables

●

Temporització

●

Indicadors

4.2. Avaluació del PLC
La consecució dels objectius del projecte lingüístic al Pla anual, s’avaluaran en finalitzar el curs
a partir d’uns indicadors que es definiran en el pla anual. Les dades obtingudes es lliuraran a la
direcció del centre per tal de ser incloses en la memòria general del centre. aquestes dades
avaluatives es tindran en compte per planificar les actuacions del proper curs.
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4.3. Calendari de revisió
Aquest PLC tindrà una vigència de 4 cursos acadèmics per poder analitzar els canvis que es
produeixen a nivell d’ús de llengües, tenint en compte els moviments socials que es
produeixen al nostre país i al nostre centre.
Puntualment s’actualitzarà el PLC cada cop que s’hagi de fer una modificació significativa.
Per tal de disposar de dades actualitzades relatives a l’ús de la llengua catalana i castellana i la
seva evolució, es passarà una enquesta d’usos lingüístics de l’alumnat i altres col·lectius de la
comunitat escolar que es consideri pertinent.

4.4. Concreció operativa del projecte (Pla anual)
En aquest apartat concretarem els objectius que marquem com a prioritaris per treballar
durant el curs i que, per tant, ens permetin atansar-nos als principis que hem definit en el PLC i
les concrecions anuals d’alguns dels apartats que hem desenvolupat també en el PLC com, per
exemple, els horaris de les llengües curriculars.
La concreció operativa dels objectius de millora s’especifiquen en la següent graella

5. OBJECTIUS DE MILLORA
Els objectius de millora se centraran en el diferents àmbits.
5.1. Pedagògic
● Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit,
emprant-la com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
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● Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui ser
correctament emprada com a font d’informació i vehicle d’expressió.
● Fomentar el coneixement i l'ús de les diferents llengües estrangeres (anglès, francès i
alemany) amb objecte de garantir l'adquisició dels processos d'aprenentatge i la
millora contínua de l'aprenentatge. Possibilitar a l’alumnat l’obtenció del certificat A2
d’alemany al Goethe-Institut i de francès a l’Institut Français, presentant-se a les
proves corresponents; així com l’accés a proves de B1 i B2 a l’EOI de Viladecans.
● Programar activitats d’ensenyament-aprenentatge en totes les unitats formatives del
currículum per tal de contribuir a millorar l’expressió oral i escrita dels nostres
alumnes.
●

Adquirir el vocabulari específic necessari per desenvolupar-se en el camp de les
diferents àrees.

●

Fomentar la lectura de textos per afavorir l’esperit crític de l’alumne i el plaer per la
lectura, així com millorar l’expressió oral i escrita en totes les llengües impartides en el
centre. ILEC

●

Procurar l’aprofitament màxim dels recursos lingüístics tant personals (professorat
especialitzat) com materials: bibliografia,

mitjans informàtics, materials didàctics

educatius ...
5.2. Professorat i PAS
Per a totes les actuacions administratives internes i externes (arxius, informes, comunicats als
pares....) s’utilitzarà la llengua catalana. Si una família demana els comunicats escrits en
castellà es facilitaran en aquesta llengua a més del català.
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Cal procurar que les reunions amb les famílies es facin en català, llevat de les persones
nouvingudes recents o bé que manifestin la incapacitat per entendre el català.

5.3. Alumnat
●

Per formalitzar les informacions dins i fora de la comunitat educativa, s’emprarà la
llengua catalana. Si cal es realitzaran en altres llengües.

5.4. Famílies
●

Per formalitzar les informacions dins i fora de la comunitat educativa, s’emprarà la
llengua catalana. Si cal es realitzaran en altres llengües.

5.5. Activitats complementàries i extraescolars :
●

La llengua habitual en les sortides i activitats pedagògiques i extraescolars en general
serà la catalana, tenint en compte també la resta de llengües del centre.

5.6. Concreció dels objectius del PLC en el Pla anual
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ANNEX 1. Distribució horària
Concreció del currículum 2018-2019
En l'organització del currículum d'ESO s'aplica el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i l' Ordre
ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els
requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
Per als centres educatius sostinguts amb fons públics, també és vigent el Decret 150/2017, de
17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Els alumnes que finalitzin el quart curs de l'ESO el juny del 2019 obtindran el títol de graduat
en educació secundària obligatòria si en superen l'etapa en el centre educatiu. Aquesta
titulació és única i no està condicionada a les opcions o itineraris que hagi cursat l'alumne.
El currículum s'organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són
agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada
àmbit i les competències dels àmbits transversals.
L'apartat de Competències bàsiques del web del Departament conté els documents
d'identificació i desplegament de les competències bàsiques que s'han de tenir en compte en
la formulació de les competències i criteris d'avaluació, en la selecció de continguts, en la presa
de decisions metodològiques i en el disseny de les activitats d'avaluació. Cal destacar com a
novetat el document d'identificació i desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit
personal i social. Aquests documents també es troben a la secció Currículum i orientació del
web de la XTEC, on també es poden consultar altres recursos i materials per als centres.
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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.
L'assignació horària global de les matèries dels tres primers cursos de l'educació
secundària obligatòria és la següent:
Llengua catalana i literatura: 315 hores.
Llengua castellana i literatura: 315 hores.
Llengua estrangera: 315 hores.
Matemàtiques: 315 hores.
Ciències de la naturalesa: 350 hores.
Ciències socials, geografia i història: 315 hores.
Educació física: 210 hores.
Educació visual i plàstica: 140 hores.
Música: 140 hores.
Tecnologies: 210 hores.
Matèries optatives: 245 hores.
Tutoria: 105 hores.
Cultura i valors ètics // Religió (voluntària): 140 hores.
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Quart curs
L'assignació horària de les matèries del quart curs de l'educació secundària obligatòria és
la següent:
Llengua catalana i literatura: 105 hores.
Llengua castellana: i literatura 105 hores.
Llengua estrangera: 105 hores.
Matemàtiques: 105 hores.
Ciències socials, geografia i història: 105 hores.
Educació eticocívica: 35 hores.
Educació física: 70 hores.
Biologia i geologia: 105* hores.
Educació visual i plàstica: 105* hores.
Física i química: 105* hores.
Informàtica: 105* hores.
Llatí: 105* hores.
Música: 105* hores.
Segona llengua estrangera: 105* hores.
Tecnologia: 105* hores.
Projecte de recerca: 35 hores.
Tutoria: 35 hores.
Religió (voluntària): 35 hores.
* L'alumnat cursarà tres de les matèries senyalades.
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Institut Josefina Castellví i Piulachs

58

ANNEX 2. Assignacions horàries
Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal
Matèries

1r

2n

3r

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

Matemàtiques

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

2

4

Ciències socials: geografia i història

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

2

-

1

Educació visual i plàstica

2

2

_

Tecnologia

2

2

2

Cultura i valors ètics o Religió

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

1

2

2

Total setmanal

30

30

30

(1) Sense assignació horària

Quart curs. Mitjana setmanal
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Matèries

4t

Llengua catalana i literatura

4

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Ciències socials: geografia i història

3

Cultura i valors ètics o Religió

1

Educació física

2

Projecte de recerca

(1)

Servei Comunitari*

(1)

Tutoria

1

Matèries optatives específiques

9

Total setmanal

30

(1) Sense assignació horària o amb assignació d'una hora setmanal d'acord amb l'apartat Matèries
optatives de quart d’ESO. *Els centres que implementin el Servei Comunitari poden optar per fer-ho a
tercer curs o a quart curs.

L'alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores
setmanals d'entre les següents:
Biologia i geologia
Física i química
Educació visual i plàstica
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Institut Josefina Castellví i Piulachs

60

Música
Tecnologia
Informàtica
Llatí
Segona llengua estrangera
Cultura científica
Emprenedoria
Economia

Els projectes interdisciplinars o globalitzats que els centres implementin, amb l'aprovació
del Consell Escolar o, en el seu cas, del titular del centre, a l'empara de l'article 23.8
d'aquest decret, hauran de mantenir els següents mínims d'hores per matèria:
Assignació horària global mínima de les matèries dels tres primers cursos
Llengua catalana i literatura: 300 hores.
Llengua castellana i literatura: 300 hores.
Llengua estrangera: 280 hores.
Matemàtiques: 245 hores.
Ciències de la naturalesa: 210 hores.
Ciències socials, geografia i història: 210 hores.
Educació física: 105 hores.
Educació visual i plàstica: 105 hores.
Música: 105 hores.
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Tecnologies: 140 hores.
Religió o Cultura i valors ètics: 140 hores.

Assignació horària mínima de les matèries de quart curs
Llengua catalana i literatura: 105 hores.
Llengua castellana i literatura: 105 hores.
Llengua estrangera: 90 hores.
Matemàtiques: 90 hores.
Ciències socials: geografia i història: 70 hores.
Educació física: 35 hores.
Biologia i geologia: 70* hores.
Educació visual i plàstica: 70* hores.
Física i química: 70* hores.
Informàtica: 70* hores.
Llatí: 70* hores.
Música: 70* hores.
Segona llengua estrangera: 70* hores.
Tecnologia: 70* hores.
Religió o Cultura i valors ètics: 35 hores.
* L'alumnat cursarà tres de les matèries senyalades.
Cada curs tindrà el màxim d'hores setmanals que estableix l'article 11.1.
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