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EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 
 

Introducció 
  
Presentació del document 
 
El projecte lingüístic de l’Institut La Pineda s'elabora a partir de la realitat sociocultural i 
geogràfica del centre. Vol ser un document de referència útil, viu, amb respostes per a 
la bona gestió de les llengües del centre. Alhora, voldria donar eines al professorat per 
tal que els usos lingüístics del centre modifiquin inèrcies que no afavoreixen una bona 
gestió de les llengües i també situar la competència comunicativa de l'alumnat com a 
eix prioritari i bàsic per als aprenentatges. 
 

Context sociolingüístic 
  
L'alumnat de l’Institut La Pineda és d’origen multicultural amb una diversitat de 
llengües que fa que el projecte lingüístic esdevingui clau per tal d’assolir les 
competències lingüístiques i comunicatives en finalitzar l’ensenyament obligatori, 
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i 
l’avaluació de les llengües, tant en les llengües oficials catalana i castellana com en la 
llegua estrangera que en el nostre centre es l’anglès.  
 

Dret i deure de conèixer les llengües oficials 
 
L’article 10 de la Llei d’Educació de Catalunya, determina el dret i el deure dels 
alumnes, a conèixer les dues llengües oficials, en aquest sentit, l’Institut La Pineda, ha 
de vetllar per tal de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana 
en finalitzar l’ensenyament obligatori. 
 
L’article 11 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), estableix el català com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge (Art. 11):  
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.  
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els 
llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls 
del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries 
de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera.  
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per 
raó de llur llengua habitual. 
 
La LEC promou que el català sigui el codi de relació entre el professorat i l'alumnat. 
Per fer-ho possible, l’Institut La Pineda pren el compromís de treballar perquè els usos 
lingüístics del centre siguin coherents amb el context lingüístic en què es troba. El 
centre es proposa els següents objectius:(0) Enllestir el PLC, consensuar-lo i donar-hi 
suport; (1) Dotar al personal del centre d'un discurs positiu i coherent en relació a les 
llengües, és a dir, formació encarada a millorar actituds, sempre tenint en compte totes 
les sensibilitats. 
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La llengua catalana 
 
La major part de l’alumnat de l’Institut La Pineda, no fa servir habitualment la llengua 
catalana com a mitjà de comunicació. En aquest sentit, l’Institut ha de procurar que 
n’assoleixin les competències bàsiques per tal de poder enriquir el seu bagatge 
lingüístic de cara al seu futur social i professional. 
 
L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana: 
 
Es vetllarà perquè l’alumnat sigui capaç d’expressar oralment els continguts de la 
matèria, alhora que adquireix les competències bàsiques. Per tal d’aconseguir-ho, es 
treballarà l’ús correcte de la llengua oral en tots els cursos tot proporcionant 
correccions a les produccions de l’alumnat. S’utilitzaran els recursos de gravació i 
reproducció que proporcionen les TIC. 
 
Llengua escrita  
 
Per realitzar l’avaluació de la llengua escrita s’utilitzaran diversos registres: redaccions, 
exercicis de creació, exàmens, treballs... En totes les produccions es demanarà l’ús de 
l’adequació, la coherència i la cohesió, així com una presentació acurada. Es 
penalitzaran les faltes d’ortografia i es potenciarà l’ús crític de les TIC com estableix el 
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. L’alumnat coneixerà des del principi de curs els criteris de 
correcció. 

 

La llengua castellana 
 
La llengua castellana és la llengua materna i el mitjà habitual de comunicació de gran 
part de l’alumnat de l’Institut La Pineda, que ha de vetllar i garantir que els seus 
alumnes en fan un bon ús de la llengua castellana a l’hora que n’assoleixen les 
competències bàsiques per tal de poder desenvolupar de forma satisfactòria el seu 
futur social i professional. 
 
L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 
 
Es vetllarà perquè l’alumnat sigui capaç d’expressar oralment els continguts de la 
matèria, alhora que adquireix les competències bàsiques. Per tal d’aconseguir-ho, es 
treballarà l’ús correcte de la llengua oral en tots els cursos tot proporcionant 
correccions a les produccions de l’alumnat. S’utilitzaran els recursos de gravació i 
reproducció que proporcionen les TIC. 
 
Llengua escrita  
 
Per realitzar l’avaluació de la llengua escrita s’utilitzaran diversos registres: redaccions, 
exercicis de creació, exàmens, treballs... En totes les produccions es demanarà l’ús de 
l’adequació, la coherència i la cohesió, així com una presentació acurada. Es 
penalitzaran les faltes d’ortografia i es potenciarà l’ús crític de les TIC com estableix el 
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
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secundària obligatòria. L’alumnat coneixerà des del principi de curs els criteris de 
correcció. 
 

Concrecions curriculars 
 
Llengua oral 
 
Per tal de fer evident l'ús de la llengua al centre, la competència comunicativa oral de 
l'alumnat es considerarà eix vertebrador del tots aprenentatges. Atenent que 
actualment ningú posa en dubte que tots els aprenentatges passen per la consolidació 
dels llenguatges específics i l'adequació dels registres, el professorat vetllarà perquè 
l'alumnat sigui capaç d'expressar oralment els continguts de les matèries.  
Pel que fa als parlars, el centre transmetrà a l'alumnat el parlar de la zona, tot i que, 
aprofitant professorat d'altres indrets que tenen altres parlars, es treballaran 
semblances i diferències per donar una visió més global de les varietats dialectals que 
tenen totes les llengües. 
 
Llengua escrita 
 
En totes les matèries es treballarà l’expressió escrita i per això ens proposem un seguit 
objectius en què l’alumnat ha de ser capaç de: de produir textos amb adequació, 
coherència i cohesió. Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model 
un text treballat a l’aula. Entendre i llegir  qualsevol tipus de text escrit adequat al seu 
nivell. 
 
Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Com a element transversal dels aprenentatges la llengua oral haurà d’anar íntimament 
lligada amb els continguts de les matèries impartides. En aquesta línia, el professorat 
vetllarà per la competència oral de l’alumnat: Així doncs, cada departament haurà de 
consensuar el mínim de suficiència en competència oral de l’àrea i els criteris i 
registres per avaluar. 
 
La llengua en les diverses àrees 
 
La llengua és un aprenentatge transversal en totes les matèries. En la valoració de 
cada unitat didàctica caldrà tenir en compte la llengua com instrument per als 
continguts i que té pes per ella mateixa.  
Així doncs, a cada àrea es demanarà un vocabulari específic que l’alumnat haurà de 
dominar en acabar l’ESO.  
En el cas d’alumnat nouvingut o amb NEE, els departaments, equips educatius i 
professionals implicats consensuaran tant el vocabulari curricular per a la matèria com 
els coneixements que ha d’assolir i que es detallaran en els Plans Individuals de cada 
alumne/a. 
 
 
 
 
 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular: 
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L’Institut La Pineda disposa d’un Pla d’Acollida amb una seqüenciació dels passos  
que segueix l’alumnat nouvingut des que s’incorpora al Sistema Educatiu.  
Actualment convé rendibilitzar el recurs de l'Aula d'Acollida (AA) per tal que la 
incorporació a l'Aula Ordinària (AO) tingui una continuïtat lògica. Cal evitar que aquest 
pas no sigui un salt, sinó un canvi lògic en el procés acadèmic de l'alumne/a. 
La realització positiva del pas de l'AA a l'AO ha d'estar determinada, doncs, pel treball 
conjunt entre el professorat de l'AA i l'equip educatiu i queda reflectit en la 
implementació conjunta i coordinada dels PI, en la fase inicial de la incorporació a 
l'AO, i en les seves revisions com a mínim trimestrals. 
 
Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 
Per a l'alumnat que no coneix cap de les dues llengües oficials, caldrà que s’estableixi 
en el seu horari un nombre d’hores a l’Aula d’Acollida del centre. Alhora, es potenciarà 
l’ús de la llengua fora de l’aula.  
D’acord amb el punt 2.1.2.3, el centre facilitarà la realització de projectes que estimulin 
l’ús de la llengua entre l’alumnat autòcton i el nouvingut (p. ex. grup de teatre, 
certamen de lectura en veu alta,...) i també vetllarà perquè les entitats municipals 
externes al centre col•laborin a incrementar l’ús social de la llengua al centre (Consorci 
per a la Normalització Lingüística, projectes d' Estudi Assistit, casals, ...). Pel que fa al 
castellà caldrà vetllar perquè assoleixi les competències suficients. 
 
 
Atenció de la diversitat 
 
L’Institut La Pineda vetllarà perquè la diversitat sigui tractada des del punt de vista més 
compensatori atenent a les necessitats reals de tot l'alumnat. Per tal que això sigui 
possible, el centre facilitarà els espais de reflexió necessaris perquè el professorat 
pugui anar adaptant les preses de decisions en una realitat que és canviant i dinàmica. 
La posada en comú de criteris i estratègies serà l'eix determinant per a l'assoliment de 
mecanismes que afavoreixin l'èxit escolar de tot l'alumnat. 
En aquest àmbit la competència comunicativa oral i escrita tindrà especial rellevància, 
ja que materialitza i consolida la consecució dels aprenentatges adaptats a tots els 
nivells. 
 
Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
L’Institut La Pineda fomentarà en totes les àrees activitats d'incentivació de la llengua 
tenint en compte el vessant més comunicatiu i la necessitat real de l'alumnat, la 
llengua familiar tant a nivell simbòlic com en la pràctica educativa, tot fomentant una 
organització de l'aula que promogui els aspectes relacionats amb les llengües de l'aula 
i les procedències socials i geogràfiques de tot l'alumnat. 
 
Avaluació del coneixement de la llengua 
 
Pel que fa a l’avaluació, cal abandonar la visió de l’avaluació exclusivament 
sancionadora dels resultats de l’alumnat, i passar a concebre-la fonamentalment com 
a activitat comunicativa que regula (i autoregula) els processos d’aprenentatge i ús de 
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la llengua, a fi de potenciar el desenvolupament de la competència plurilingüe i 
l’assoliment de l’autonomia de l’aprenentatge.  
Per a aconseguir totes les virtualitats d’aquesta avaluació, cal que l’alumnat sigui 
conscient de tot el procés seguit, que sigui capaç d’usar funcionalment la reflexió sobre 
la llengua, tot revisant i reformulant les seves produccions, i que aprengui a transferir 
el que ha après en altres situacions. 
 
Usos lingüístics 
 
Com que les diferents tipologies textuals, des de la més informal fins a la més 
científica, influeixen en la millora de competències i en l'aprofundiment de continguts, 
tot el professorat treballarà la llengua des de la seva àrea. La coordinació 
interdepartamental serà l'eix perquè l'alumnat adquireixi adequadament el discurs de 
cada àrea: com a exemple, a matemàtiques caldrà argumentar, a experimentals la 
descripció i la justificació dins un marc teòric, seran imprescindibles i a literatura caldrà 
tractar la dimensió estètica de la llengua. 
 

Altres llengües 
 
Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
L’alumnat, teòricament, ja ve amb un mínim de 4 anys cursats de llengua estrangera 
(anglès). Comencem a 1r d’ESO amb la primera llengua estrangera (anglès) i a partir 
de 3r d’ESO amb la segona llengua estrangera (alemany) com a matèria optativa.  
En tots els Cicles Formatius de Grau Mig s’ofereix un mòdul d’anglès tècnic i en el 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció s’ofereix el mòdul d’anglès 
i alemany, i en el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances s’ofereix 
el mòdul d’anglès. 
  
Metodologia 
 
El departament prioritza el treball oral en els desdoblaments, però si no es tenen 
desdoblaments es continua treballant amb tot el grup a l’aula. 
 
Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  
 
Els nous llibres de text consensuats pel departament ja preveuen diferents materials 
per atendre la diversitat a classe, tant per a alumnes amb dificultats com per a qui pot 
ampliar coneixements (CD’s, pàgines web,...) i recentment comptem amb la plataforma 
Moodle. 
 
Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  
 
Tot i que al centre hi ha recursos tecnològics, i el professorat té accés a les aules 
d’ordinadors o a aules amb projector i connexió a internet. Al Laboratori d’idiomes hi ha 
8 ordinadors i els desdoblaments són d’un màxim de 15 alumnes. 
 
L’ús de la llengua estrangera a l’aula  
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El departament intenta que la llengua de les classes sigui l’anglès, però també s’ha de 
tenir en compte la realitat de l’alumnat que tenim: Això fa que moltes instruccions s’han 
de repetir en català per tal que arribin a tothom. 
 
Projectes internacionals i intercanvis 
 
L’Institut La Pineda, dins del marc del Projecte Educatiu i d’aquest projecte Lingüístic, 
potència i facilitarà la participació d’alumnes en projectes internacionals (Erasmus+, 
estades d’idiomes, intercanvis, ...) per tal que els seus alumnes puguin consolidar els 
coneixements en les llengües estrangeres així com la cultura d’aquests països. 
 

Organització i gestió  
 
Activitats extraescolars  
 
El centre planifica activitats extraescolars que seguiran els mateixos criteris lingüístics 
que en les matèries treballades. 
 
Actituds lingüístiques 
 
En l'educació secundària obligatòria cal plantejar el desenvolupament integral i 
harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, entre els quals 
l'educació lingüística i comunicativa ocupa un lloc preferent. Cal formar parlants 
plurilingües i interculturals; l’assoliment de la competència plena en català i en castellà 
és la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la competència que els cal per tenir 
les mateixes oportunitats. Aquesta competència plurilingüe i intercultural inclou el 
respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de 
totes les llengües i cultures, i, d’una manera totalment integrada, l’assoliment del 
domini de les competències comunicatives audiovisuals i digitals necessàries per ser 
competent en la nostra societat. 
 
Projectes d’innovació 
 
El centre donarà suport als projectes d’innovació que siguin referits a la millora de les 
actituds lingüístiques de tot l’alumnat, sempre i quan siguin menats per un equip de 
professors i professores (o departament) per tal de garantir-ne la continuïtat a mitjà i 
llarg termini. 
  
Biblioteca escolar 
 
A la biblioteca es du a terme el club de lectura del centre en 3 llengües a tots els 
nivells de l’ESO que es desenvolupa trimestralment en català, castellà i anglès. A més, 
disposa d’algunes obres en xinès i àrab per a l’alumnat que no té prou competència 
per llegir en una d’aquestes tres llengües. 
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