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1. INTRODUCCIÓ
El Projecte Lingüístic del Centre (PLIC) regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre i es considera
un document inclòs en el Projecte Educatiu de Centre (PEC); per tant, en forma part. Es podria definir com una
declaració de principis referida al tractament general de la llengua a l’institut (català, castellà, anglès i d’altres llengües
estrangeres), tant pel que fa referència al seu ús normal com al seu ensenyament.
La voluntat de l'institut Perdraforca és aconseguir que tot el seu alumnat en surti amb un coneixement suficient de les
llengües catalana, castellana i, en menor mesura anglesa, que els permeti de continuar els seus estudis i/o integrar-se
en el món social i laboral sense dificultats.
Les característiques d’aquest document són:
1.- La legalitat, que ha de ser sempre el seu marc de referència.
2.- L’adequació de les competències comunicatives i lingüístiques del professorat del centre a la llengua vehicular i la
realitat de l’entorn.
3.- El seu caràcter vinculant per a tots els components de la comunitat educativa.
4.- El caràcter global de la seva aplicació en els procés ensenyament-aprenentatge dels diferents cursos i cicles, així
com en la gestió educativa i administrativa del centre.
5.- La seva concepció oberta a les adaptacions necessàries.
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del Projecte Lingüístic de Centre –d’ara endavant, s’esmentarà abreujat: PLIC--,
es considera prioritari el nomenament del coordinador/a LIC per part de la Direcció del centre.
El PLIC s’ha de contextualitzar des d’una perspectiva normativa. En aquest sentit, caldrà establir dues línies a seguir.
D’una banda, el procés de normalització lingüística en l’àmbit de l’ensenyament, i d’una altra, el concepte d’autonomia
dels centres educatius.
Per tal de consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe, el centre ha de:
— Utilitzar la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, preferentment com a llengua vehicular i
d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Les activitats orals i escrites, les
exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de
ser en llengua catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions, etc. han de ser en llengua catalana,
excepte als documents i activitats que es facin des del departament de castellà o a les classes de castellà
— Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat
educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en
llengua catalana, sens perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat
nouvingut; excepte als documents i activitats que es facin des del departament de castellà o a les classes de castellà.
— Explicitar en el projecte lingüístic el tractament de les llengües en el currículum.
— Reflectir en la programació el treball conjunt en llengua catalana i en llengua castellana dels continguts,
objectius, aspectes metodològics i criteris d’avaluació. Treballar conjuntament en llengua catalana i en llengua castellana
els continguts, objectius i aspectes metodològics. Les estructures lingüístiques comunes de llengua catalana i llengua
castellana han d’introduir-se en la llengua d’aprenentatge evitant repeticions en les dues llengües, sempre que no
calgui reforçar-les. Les competències lingüístiques que tenen un caràcter transversal han de tractar-se des de les
diferents àrees.
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— Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les interaccions per millorar
l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana, potenciant activitats d’ús de la llengua no directament relacionades amb
l’activitat ordinària del centre.
— Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana a la
realitat sociolingüística de l’alumnat del centre. — Impartir la resta d’àrees en llengua catalana, a excepció de la llengua
castellana i de les llengües estrangeres, i impartir una altra àrea en llengua castellana, o impartir blocs de continguts o
una àrea no lingüística en llengua estrangera
— Tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa i que en
acabar l’educació obligatòria pugui utilitzar normalment i correcta les dues llengües oficials i comprendre i produir
missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el seu projecte lingüístic.
— Transmetre la importància de conèixer tantes llengües com sigui possible i la necessitat d’usar la llengua
catalana com a llengua comuna de cohesió social. Potenciar el respecte per totes les llengües, la importància de la
diversitat lingüística i cultural i la necessitat de preservació de les llengües minoritzades.

2. COORDINACIÓ LIC
La coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) de l’Institut Pedraforca.
En el “Document per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària” queda
recollit que el director del centre ha de nomenar un coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, que
desenvoluparà les funcions següents:
— Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor LIC, 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
basat en el plurilingüisme.
— Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de centre (PEC, NOFC, Pla
d’acollida i integració, programació general anual de centre) i en la gestió d’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 cohesió social en el centre.
— Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús
de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats.
— Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció
a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
— Participar, si escau, en les comissions de treball derivades 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.
— Revisar la documentació i publicació del centre per garantir l’ús correcte de les llengües catalana i castellana
D’altra banda, correspon a les NOFC del centre, i en funció de la plantilla del centre, la concreció de les hores lectives,
o complementàries, de reducció per tal de desenvolupar de manera satisfactòria les funcions anteriors de la coordinació
LIC. Per facilitar-ne la classificació dels objectius generals, els hem agrupat en cinc grans àmbits corresponents a
diferents aspectes de la vida del centre: pedagògic, de govern institucional, humà i de serveis, administratiu, i de
mobilitat formativa i cooperació internacional (vegi’s l’apartat 7 d’aquest document).
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3. MARC NORMATIU
El marc jurídic de la llengua catalana és determinat per la Constitució Espanyola de 1978 i per l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 2006 (que en deroga el del 1979)
La primera, tot reconeixent la diversitat dels pobles que integren l’Estat espanyol, estableix a l’article 3 que “el castellà
és la llengua espanyola oficial de l’Estat”, encara que “les altres llengües espanyoles seran també oficials en les
respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts”.
L’Estatut d’Autonomia disposa: 1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. 2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya,
així com també ho és el castellà, oficial a tot l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret i el deure de conèixerles. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el
compliment d’aquest deure.
Així mateix existeix un marc comú europeu del Departament de Política Lingüística, que pertany al Consell d’Europa,
sobre les llengües: basat en l’aprenentatge, en l’ensenyament i l’avaluació. Aquest marc referencial és el resultat de
més de 10 anys d’investigació portat a cap per especialistes d’àmbit de la lingüístic¬a aplicada i de la ¬¬pedagogia,
procedents dels 41 membres del Consell d’Europa.
A més, el govern de la Generalitat de Catalunya va establir, amb caràcter general, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística (que substitueix la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística) com a millora legislativa i
com a esclariment conceptual.
Com a missatge, explicita la voluntat política de la Generalitat de continuar impulsant el procés de recuperació i de
presència del català en tots els segments de la vida social i un compromís de les institucions catalanes amb la llengua
del país.
— Llei 1/1998, de política lingüística. El català, con a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en
tots els nivells i les modalitats educatives. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle
d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes con les externes. En l’ensenyament
postobligatori, l’administració educativa ha de fomentar polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar
el coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi
d’aquests ensenyaments. El professorat del centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no
universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent.
Tanmateix, el Departament d’Ensenyament, en el programa 2004-2007, va voler explicitar que la promoció i la
consolidació del català com a llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació als centres educatius és un dels
objectius específics que ha de permetre fer una escola catalana innovadora i de qualitat per a tothom: una educació per
a la igualtat, la diversitat i la cohesió social.
Per fer-ho possible es van emprendre unes accions per tal d’impulsar la llengua catalana a l’ensenyament. Aquestes
accions, elaborades amb la Secretaria de Política Lingüística, formen part del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social
que va aprovar el Departament d’Ensenyament l’any 2004.
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Tenen com a eixos fonamentals:
1. La definició del Projecte Lingüístic dels centres educatius de la Catalunya del segle XXI.
2. L’ús real i efectiu de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge als centres

d’ensenyament

secundari.
3. El seguiment i el compliment de l’aplicació de la Llei 1/1998, de Política Lingüística.
4. La creació del Consell assessor de la llengua a l’escola.
Aquests eixos es desenvolupen en les línies d’intervencions següents:
a) Sensibilització sobre l’ús del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i com a llengua
comuna que ha de garantir la cohesió social.
b) Creació i difusió de materials didàctics que facilitin l’ensenyament- aprenentatge.
c) Potenciació de l’autonomia dels centres i de l’arrelament a l’entorn.
d) Consolidació de la figura del coordinador/a de llengua, d’interculturalitat i de cohesió social en cada centre.
e) Garantia de la competència lingüística dels docents.
f) Seguiment de l’ús del català per part de la inspecció educativa.
g) Suport i impuls a la recerca sobre ensenyament de llengües i sociolingüística del món educatiu.
h) El Projecte Lingüístic s’adequarà cada curs escolar a la normativa vigent d’inici de curs.
— Decret 332/1994, d’ordenació de la formació professional específica. Els ensenyaments de formació professional
tindran per finalitat proporcionar als alumnes la formació necessària per adquirir, si s’escau, la competència lingüística
professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit curricular i de treball.
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4. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC
4.1 DE L’ALUMNAT
L’alumnat de l’Institut Pedraforca assisteix als següents cursos:
•

ESO

•

Batxillerat

•

CF Grau Mitjà
— Farmàcia i parafarmàcia (LOE)
— Electromecànica de vehicles automòbils (LOE)
— Cures auxiliars d’infermeria
— Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE)

•

CF Grau Superior
— Laboratori clínic i biomèdic (LOE)
— Dietètica
— Documentació i administració sanitàries (LOE)
— Automoció (LOE)

•

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior

La totalitat d’alumnat matriculat al centre, en el curs 2016-17 (en data 4 de desembre de 2016), és de 1.093 alumnes,
dels quals aproximadament 257 cursen l’ensenyament obligatori, i 120 alumnes estudien batxillerat. La major part dels
alumnes restants cursen cicles formatius, de grau mitjà o superior.
L’entorn socioeconòmic familiar dels alumnes del centre es caracteritza per un alt percentatge d’immigració,
aproximadament un 98%. Els països de procedència són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Cuba, Equador, Filipines,
Hondures, Índia, Marroc, Nepal, Pakistan, Paraguai, Perú, República Dominicana, Romania, Rússia, El Salvador,
Tadjikistan, Ucraïna, Xile i Xina.
Des del 2014 l’INS Pedraforca té la consideració de centre de complexitat màxima en funció d’indicadors de context
socioeconòmic desafavorit (dades referides a l’alumnat que cursa ensenyaments obligatoris corresponents al curs
2013-2014 i en funció dels indicadors de context següents: baix nivell d’instrucció dels pares/ tutors; ocupació de llocs
de treball de baixa qualificació professional dels pares/tutors; nombre significatiu de pares/tutors d’alumnes perceptors
de la renda mínima d’inserció; percentatge elevat de pares/tutors en situació d’atur; alt percentatge d’alumnes amb
necessitats educatives específiques; percentatge alt d’alumnes nouvinguts).
Hem de tenir en compte, però, que alguns d’aquests alumnes no poden ser considerats nouvinguts, almenys no a nivell
lingüístic, perquè fa més de dos anys que són a Catalunya i en coneixen l’idioma en major o menor mesura.
A l’hora de fer l’anàlisi, s’han tingut en compte tant la llengua vehicular del sistema educatiu a Catalunya, com la resta
de llengües curriculars, així com també les llengües complementàries, és a dir, familiars dels alumnes del nostre
institut. En aquest sentit, les llengües que són presents, en aquests moments, en la nostra comunitat educativa són:
el català, el castellà, l’àrab, el tagal, el rus, el panjabi, l’urdú, el guaraní, el quítxua, el portuguès, el xinès i el romanès.
Cal apuntar que disposem d’una Aula d’Acollida que ens permet atendre les necessitats lingüístiques bàsiques dels
alumnes nouvinguts, com un àmbit més de l’atenció a la diversitat; en l’apartat 9 d’aquest document se’n parlarà més
abastament.
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Tot i que el català és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge, no ha estat mai la llengua més habitual d’ús
social entre els alumnes del nostre institut, ja que provenien majoritàriament de famílies originàries d’altres indrets
d’Amèrica Llatina, que utilitzen el castellà com a primera llengua. En els darrers anys, s’observa una presència cada
vegada més significativa de diversitat de llengües així com una encara major recurrència al castellà, com a llengua
d’integració social d’alguns alumnes nouvinguts i entre d’altres que són del país però que, com s’ha dit, empren el
castellà com a llengua d’ús social habitual.
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NIVELL

Núm.
d’alumnes

ESO-

257

BATX

120

CAS

27

Cicles grau mitjà

441

Cicles grau superior

248

TOTAL

1.093

NIVELL

Núm.
d’alumnes

ESO

257

BATX

120

CAS

27

CAI

224

EMV

52

FARM

113

PEL

52

AUT

64

DIET

65

DOC

57

LAB

62

TOTAL

1.093
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4.2 L’entorn del barri de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat
El barri de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat es troba dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Està classificat
territorialment dins el Districte IV, juntament amb les Planes. Limita amb els barris de Collblanc, la Torrassa, Pubilla
Cases, Can Serra i Sant Josep. De fet, la divisió administrativa entre els barris de Les Planes i La Florida no és sentida
per la població del barri, on tothom se sent de La Florida. El districte IV té 0,81 km².
El barri era un turó del Samontà hospitalenc, on en el segle XIX hi havia vinyes, fins a la crisi de la fil·loxera. Al voltant
del 1900 van aparèixer algunes bòbiles. El gran canvi es va produir amb el pla urbanístic promogut per l'Ajuntament
i que va elaborar l'arquitecte municipal Ramon Puig i Gairalt (1926). En aquell pla es preveia la urbanització de tot el
terme, i al voltant de 1930 apareixen els primers carrers de Pubilla Casas i La Florida. Sovint, les primeres cases són
d'autoconstrucció, en petits nuclis com les barriades de La Granota (al costat del Torrent Gornal) o el Boter (a prop del
cementiri). El gran creixement del barri es va produir amb la immigració de les dècades de 1950 i 1960. L'any 1960
la població de La Florida-Les Planes arribava als 27.630 habitants, i deu anys més tard als 53.364. La quantitat més
alta d'habitants es va assolir l'any 1975, amb 53.690. Des d'aleshores la població va baixar suaument fins a arribar als
38.871 habitants de 2001.
El barri de la Florida a partir de l'any 2000 ha rebut una nova immigració d'origen estranger, passant dels 39 mil
habitants als 44 mil. Segons l'anuari estadístic de l'Ajuntament, a 31 de desembre de 2012 la població del Districte IV
era de 44.495 habitants.
Avui es caracteritza per la seva activitat comercial i les zones de tapes, al voltant del tradicional mercat dels Ocellets.
La plaça Eivissa és un important espai de trobada veïnal, i el parc metropolità de les Planes és el més extens de la
ciutat. Precisament al voltant d'aquesta zona verda s'estén el nucli urbà de les Planes, integrat dins del barri, però amb
algunes diferències de caràcter administratiu. Els principals eixos viaris són les avingudes del Masnou i Miraflores,
també són importants les zones comercials.”
(Referència webgràfica extreta de la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Florida_(l%27Hospitalet_de_Llobregat)

Barris de L'Hospitalet de Llobregat
Districte I

Centre • Sant Josep • Sanfeliu

Districte II

Collblanc • La Torrassa

Districte III

Santa Eulàlia

Districte IV

La Florida • Les Planes

Districte V

Can Serra • Pubilla Cases

Districte VI

Bellvitge • El Gornal

Districte econòmic

Granvia L’H
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4.3 Quaranta anys d’història de l’institut Pedraforca: Origen i creació del centre

BREU HISTÒRIA DEL PEDRAFORCA
Fa 40 anys, per tal de començar a impartir el curs 1975-76, a l'antiga escola d'EGB del carrer Martí Codolar 46-50,
apareix el Centre Nacional de Formació Professional Hospitalet número 1.
Per al curs següent, el 1976-77, el centre es va traslladar a l'antiga caserna de Policia del carrer 26 de Gener (actual
carrer Castelao) amb Gran Via, tot esperant que s'acabessin de fer les obres al nou edifici.
El curs 1977-78, s’impartiren per primera vegada les especialitats d'Electrònica/Metall i Electricitat/Automoció.
El curs 1978-1979, després de passar moltes penúries i dificultats, per fi es traslladen a l'edifici nou, al carrer Enginyer
Moncunill, 2. Aquell mateix any el professorat demanà canviar el nom del centre. Des d'aquell moment va ser anomenat
amb el mateix nom que el carrer de darrere de l'institut i d'una muntanya emblemàtica de Catalunya: “Pedraforca”.
Amb una superfície de 6.117,75 m2 i una capacitat de 1.300 alumnes (850 de primer grau i 450 de segon grau). Les
classes a l'edifici nou es van iniciar el curs 1978-79 amb les especialitats d’Electrònica, Electricitat, Mecànica i Metall.
El primer claustre del nou Institut Pedraforca constava de set professors. Als anys 80 ja n’eren gairebé uns 70-80
professors i professores! Al curs 1979-80 hi arribaren les especialitats de la nombrosa família sanitària. Al curs 1980-81
van arribar a haver-hi 1.118 alumnes matriculats! Al 1996 s’hi implantà la Reforma Educativa.
El curs 2016-17 es va celebrar el 40 aniversari del centre: PER MOLTS ANYS

Des de la web del centre, es pot accedir a aquests dos vídeos gravats per commemorar el 40è aniversari del centre:
http://www.institutpedraforca.com/indexMOB.htm#top
— 40 anys: https://drive.google.com/file/d/0ByVBCptKAauJcTVEWWJBUjZvVzQ/view
— Lipdub: https://drive.google.com/file/d/0ByVBCptKAauJQUNrTjI5ekNWWms/view
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5. LLENGUA D’ÚS
5.1 Llengua d’ús de l’alumnat
La situació lingüística actual del centre manifesta que l’ús de la llengua catalana, en els diferents àmbits de comunicació,
és minoritari.
L’increment d’alumnat nouvingut de diferents indrets del món inserit en una població eminentment castellanoparlant
—fruit de les onades d’immigració dels anys 60 i 70—, posa de manifest que la llengua vehicular de l’alumnat és el
castellà.
Aquest PLC parteix, doncs, de la realitat sociolingüística de l’Hospitalet de Llobregat, especialment del barri de la
Florida —on se situa el nostre centre—, en què la llengua d’ús habitual és el castellà.
Tal com s’explicarà a l’apartat 9.1 d’aquest document, i pels motius que s’han explicat a l’apartat 4.1, les llengües
maternes del nostre alumnat són diverses, fet que implica la gran riquesa cultural i lingüística de què es nodreix la
diversitat del centre, i per la qual fem educació inclusiva (apartat 9.2).

15

5.2 Llengua de les diferents activitats del centre
5.2.1. Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials docents
Les darreres dades recollides per part de l’alumnat del centre mostren que les llengües usades en les diferents matèries
i nivells, excepte en les matèries de Llengua i literatura catalana i Llengua i literatura castellana, així com en la tutoria de
l’alumnat, són el castellà i el català, depenent dels nivells; d’aquesta manera, hi ha cursos en què la llengua més usada
pel professorat és el castellà, mentre que en altres cursos és el català.
Aquestes dades indiquen que, tot i que els llibres de text i els exàmens –-tret de les matèries de Llengua castellana
com de les Llengües estrangeres, i alguns llibres especialitzats per a la Formació Professional-- sí que són en llengua
catalana, la llengua vehicular entre professorat i alumnat no és sempre en català.

5.2.2 Llengua de les activitats extraescolars i complementàries
Considerem que són activitats extraescolars totes aquelles que organitza el centre fora del currículum reglat de les
diferents matèries, és a dir, totes aquelles activitats complementàries que incideixen en el procés de formació de
l’alumnat, ja siguin ensenyaments no reglats, coneixements transversals o activitats complementàries i lúdiques
organitzades pel centre. Hem pogut constatar que l’ús de la llengua catalana és majoritari en aquestes activitats.

5.2.3 Llengua de la vida orgànica del centre
La llengua en què es fan les reunions de diferents instàncies del centre, ja siguin dels professionals implicats, com
de les diverses activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat educativa que hi
intervenen, és el català; excepte als documents i activitats que es facin des del departament de castellà o a les
classes de castellà.
Tota la documentació administrativa de l’institut, la correspondència, les actes de totes les reunions i la documentació
relativa a les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat educativa, les Jornades
de Portes Obertes, les reunions de l’AMPA, les comunicacions amb les famílies, les empreses i altres institucions, el
Consell Escolar del centre, i altres comissions i instàncies de treball educatiu externes en què el centre participa són
almenys en català; excepte els documents, actes i activitats que es facin des del departament de castellà o a les classes
de castellà.
Cal assenyalar que, a vegades, si el coneixement del català és escàs, aleshores es passa a emprar la llengua que
es considera que afavoreix reeixir en la comunicació, sigui en castellà –majoritàriament-- o en anglès. Per exemple,
en algunes reunions de tutoria amb mare i/o pare, en alguna trucada telefònica, fins i tot, en alguna reunió amb pares
i mares d’inici de curs. Cal recordar l’alt índex de famílies de procedència estrangera i, per tant, llurs famílies, sovint
tenen un coneixement del català molt minso.

5.2.4 Llengua de projecció del centre
En totes les activitats d’expressió i difusió externa i promoció del centre, com són la publicitat del centre i les comunicacions
que s’usen amb altres instàncies de l’entorn del centre, institucions municipals, associacions, empreses i altres entitats
amb qui col·laborem amb diferents finalitats, la llengua catalana és la llengua d’ús habitual.
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6. OBJECTIUS GENERALS DEL PLIC
A partir de la valoració de les característiques sociolingüístiques del nostre institut en els diferents àmbits que hem
indicat anteriorment, en proposem els següents objectius generals del centre.
A. El primer objectiu que cal assolir és que la llengua catalana sigui la llengua vehicular del centre, la qual cosa es
desplega en els següents objectius:
— Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus àmbits, tant a nivell
oral com escrit; excepte als documents i activitats que es facin des del departament de castellà o a les classes de
castellà.
— Assegurar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització de la llengua al centre.
— Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua.
— Vetllar per la participació de tota la comunitat educativa en activitats (festes, tradicions, costums) que
fomentin l’ús de la llengua.
— Planificar i revisar activitats que garanteixin i promoguin el coneixement de la llengua per part de tota la
comunitat educativa.
B. D’altra banda, com que aquest també és un projecte plurilingüe, cal assolir els objectius següents:
— Afavorir el bon coneixement i ús de la llengua castellana i la seva literatura (es tractarà més endavant, a l’apartat 8.2).
La llengua vehicular i de comunicació habitual entre el professorat de llengua castellana i el seu alumnat és la llengua
meta (castellà).
— Potenciar l’ús de l’anglès i d’altres estrangeres, com la llengua francesa (vegi’s apartats 8.3 i 8.4). La llengua
vehicular i de comunicació habitual entre el professorat de llengües estrangeres i el seu alumnat és la llengua meta
(anglès o francès).
— Conèixer el llatí per entendre la nostra cultura (vegi’s apartat 8.5).
— Potenciar l’ús de la llengua anglesa i introduir-ne l'ús no lingüístic, així com la utilització en les classes de
llengua estrangera de material específic i transversal que en potenciï l’ús com a llengua vehicular i no final.
C. En un altre sentit, i tenint en compte que la tradició patriarcal en l’ús de la llengua continua tenint un pes important en
la vida col·lectiva, creiem que el nostre centre ha de vetllar perquè la discriminació genèrica en la llengua desaparegui:
— Assegurar la participació de tota la comunitat educativa per evitar l’ús sexista del llenguatge.
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7. OBJECTIUS PER ÀMBITS DEL PLIC
Tenint en compte la valoració de la realitat sociolingüística del nostre institut, en proposem els següents objectius per
àmbits: pedagògic, organitzatiu, de govern i institucional, humà i de serveis, administratiu i àmbit de mobilitat formativa
i cooperació internacional.

7.1 Àmbit pedagògic
7.1.1 Tractament de llengües: les llengües i el currículum
El català ha de ser la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua
catalana ha de ser l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre, i el vehicle d’expressió de les
diferents activitats acadèmiques que s’hi realitzen; excepte a les que es facin des del departament de castellà o a les
classes de castellà.
El Pla d’Acollida comporta un seguit de mesures en relació a l’alumnat nouvingut, sense oblidar tampoc l’aprenentatge
del llenguatge de programació amb dispositius electrònics ni la cura per evitar l’ús sexista del llenguatge.
El castellà, l’anglès i d’altres llengües estrangeres de l’institut, així com el llatí, són objecte d’ensenyament i aprenentatge
en el centre. L’anglès és la primera llengua estrangera en totes les etapes i cicles formatius del nostre institut. Es
procura l’aprenentatge del francès a l’ESO.
.
Cal tenir en compte les capacitats lingüístiques específiques de cada alumne/a, per copsar si pot aprendre 3 llengües
—llengua castellana, catalana i anglesa— inicialment, o si bé és preferible prioritzar-ne d’entrada alguna, per tal que no
es bloquegi per excés d’informació, i introduir-les en el moment més oportú del seu procés d’aprenentatge i d’integració
al nou entorn social i cultural.

OBJECTIUS de l’àmbit pedagògic

RESPONSABLES

— Assegurar la utilització del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del centre. Equip Directiu,
— Garantir que la llengua catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, faci Claustre de professorat i
les funcions de vehicle d’expressió quotidiana i esdevingui la llengua usual del centre.

Dept. Orientació

— Valorar que el català integra i cohesiona els professors amb els alumnes

Psicopedagògica

— Aconseguir que els criteris generals per a les adaptacions del procés d’ensenyament Departaments
de les llengües sigui adequat a la realitat sociolingüística del centre.

de Llengües

— Assolir que la llengua castellana sigui objecte d’aprenentatge com a font d’informació Departament de Llengua
i vehicle d’expressió en la matèria de llengua castellana i literatura.

Castellana i Literatura

— Valorar la llengua castellana com a element d’integració.
— Assolir que les llengua anglesa sigui objecte d’aprenentatge com a font d’informació Departament de Llengües
i vehicle d’expressió en la matèria de llengua anglesa. Promoure, en la mesura del Estrangeres
possible, la llengua francesa.
— Conèixer el llatí per entendre les arrels lingüístiques de les nostres llengües.

Professor/a de llatí

— Aprendre a utilitzar el llenguatge tècnic de les diferents vessants de la tecnologia Dept. Tecnologia.
(Electrònica Analògica i Digital, Electricitat, Pneumàtica, Edificació, Càlcul, etc.).

Tots els dept. de

— Aprendre a usar el llenguatge tècnic de la professió.

cicles formatius
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7.1.2. Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)
En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua adreçades a aquest alumnat s’hi
prioritzaran els aspectes més comunicatius i funcionals, sense insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical
i de sistematització de continguts.
La llengua catalana ha de ser vehicular en les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat amb NEE,
tenint en compte la seva consideració d’eina d’integració i cohesió del centre.
.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Donar prioritat als aspectes comunicatius i funcionals de la llengua.
— Establir criteris de gradació en la incorporació del castellà i de les llengües Dept. de Català,
estrangeres en el currículum en el cas de l’alumnat nouvingut no castellanoparlant.

Dept.

de

Castellà,

Dept.

— Mantenir el català com a llengua de recuperació o ajuda per a tots aquests alumnes d’Orientació Pedagògica
mitjançant les metodologies i recursos adients.
— Aconseguir que tot el professorat i els altres adults que actuen al centre es dirigeixin Claustre de professorat i tots
habitualment en català a aquests alumnes tal com ho fan amb tots els altres alumnes. els professionals del centre

7.1.3. Alumnat nouvingut
En l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), el centre elaborarà les adaptacions necessàries al currículum
de l’alumnat procedent de fora del sistema educatiu de Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració sigui
el més satisfactori i breu possible.
Les primeres actuacions en aquest procés d’adaptació aniran adreçades a l’adquisició d’una competència lingüística en
català que li permeti integrar-se a les activitats del centre sense problemes.
El centre estableix un sistema d’incorporació gradual als aprenentatges lingüístics de l’alumnat nouvingut, a partir de
les següents tipologies: alumnat d’origen castellanoparlant i no castellanoparlant. L’alumnat d’origen castellanoparlant
haurà d’assistir a les classes de castellà a l’aula ordinària: Les matèries a les quals assisteixen a l’aula ordinària estan
concretades cada any a la PGA a través del Projecte Curricular. L’alumnat d’origen no castellanoparlant, romànic o no
romànic, pot assistir a les classes ordinàries de llengua castellana amb el seu grup-classe, en funció de l’horari assignat
a l’aula d’acollida. En aquest cas s’iniciarà l’estudi del castellà, amb tractament de segona llengua. La incorporació de
l’alumnat a l’aula ordinària requereix coordinació entre els docents i, si escau, un pla individual.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona integració de l’alumnat
nouvingut en qualsevol dels nivells educatius del centre.
— Garantir l'atenció individualitzada d'aquests alumnes dins l'horari lectiu.
— Adjudicar a l’alumnat nouvingut al curs que li correspon per nivell acadèmic. Si no Equip Directiu
és possible per manca de places, s’incorporarà al curs adjudicat per la comissió
d’escolarització.
— Informar les famílies nouvingudes de la situació lingüística de l'escola i de l'entorn.
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OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Garantir l’aprenentatge de la llengua catalana als alumnes nouvinguts.
— Garantir que l'atenció individualitzada d’aquests alumnes sigui intensiva amb la llengua Equip Directiu,
del centre i que es faci amb mètodes adients a aquesta necessitat.

Aula d'Acollida i

— Assegurar l'adequació del currículum i dels materials escolars i del procés d’avaluació Dept. de Llengua
per facilitar l'aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts.

Catalana

— Introduir i consolidar l'ús de la llengua catalana des del primer moment de la incorporació
de l'alumne al centre.
— Totes dues llengües oficials, el castellà i el català, es tracten acadèmicament en petit Dept. de Llengua
grup des de la incorporació de l’alumne al centre.

Castellana, Aula

— Garantir l’aprenentatge de la llengua castellana als alumnes nouvinguts que la d'Acollida i Equip
desconeixien en incorporar-se al centre, sempre que la dotació de professorat ho permeti. Directiu
— Esforçar-se per aconseguir que tot el professorat i els altres adults que actuen al centre Equip Directiu, Claustre
es dirigeixin habitualment en català als alumnes nouvinguts, així com ho fan amb tots els de professorat i
altres alumnes.

professionals del centre

7.2. Àmbit organitzatiu, de govern i institucional
7.2.1.Organització del centre pel tractament de la llengua catalana
El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot l’alumnat, en acabar els seus
estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi assolit el domini funcional efectiu o d’usuari experimentat de la
llengua catalana (nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que li permet relacionar-se sense
problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o escrita. Aquesta exigència de domini
de la llengua catalana, doncs, esdevé requisit perquè l’alumnat ordinari pugui graduar-se en qualsevol dels estudis que
s’hi imparteixen.
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya, el
centre elaborarà les adequacions curriculars que siguin necessàries perquè, en el termini de temps més breu possible,
i sempre segons les seves capacitats i possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges
de la resta d’alumnat.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Assegurar que tot l’alumnat del centre que superi l’etapa obligatòria (ESO), hagi
assolit un nivell de suficiència de la llengua catalana.

Claustre de professorat i

— Assegurar, si cal i és possible, per a tots els nivells de l’etapa obligatòria, hores de Equips Docents
suport oral o escrit en petits grups, per consolidar la competència lingüística.
— Facilitar, si s’escau, optatives de reforç de llengua per a l’atenció a la diversitat.

Equip Directiu

7.2.2 Relacions externes
La llengua catalana és el vehicle d’expressió preferent del centre en les relacions amb altres institucions, empreses
o estaments amb qui treballem habitualment. Quan desconeguin aquesta llengua, s’utilitzarà, segons els casos, el
castellà o l’anglès.
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OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Fer de la llengua catalana la llengua de treball i relació preferent amb Equip directiu, Coordinació d’Activitats
totes les entitats, institucions, serveis i empreses que intervenen en el Extraescolars, Claustre de professorat i
altres professionals del centre

centre.

— Establir un acord de coordinació estable amb els centres de procedència Equip Directiu,
dels alumnes per tal de conèixer el grau de coneixement i ús de la llengua Coordinació Pedagògica i
assolit en arribar al centre.

Depts. de Llengües

— Incrementar la participació del centre en les activitats organitzades per Equip directiu,
les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la Consell Escolar i
integració a la cultura catalana.

Claustre de Professorat

— Demanar a les empreses col·laboradores del centre l’ús de la llengua
catalana en els documents escrits.

7.2.3 Coordinació Lingüística, d’Interculturalitat i de Cohesió Social (LIC)
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla d’acollida i d’integració
de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació general Anual (PGA), es considera convenient
la designació d’un coordinador/a lingüístic/a, que s’encarregui també de l’educació intercultural i de la cohesió social.
Funcions de la coordinació LIC:
— Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic i del Pla d’acollida i d’integració.
— Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre realitza per facilitar
l’acollida de l’alumnat nouvingut.
— Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua catalana, i el respecte
i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.
— Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis Territorials.
— Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC...) que faciliti la
potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes
lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural.
— Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la promoció de l’ús
social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut.
— Revisar la documentació i publicacions del centre per tal de garantir-ne l’ús correcte de la llengua catalana i castellana.

7.2.4 La Comissió Lingüística
Es tracta d’una comissió de treball específica del centre que vetllarà pel seguiment de l’aplicació del PLIC durant el
curs. Estarà integrada per:
— El director. Quan es tracti de cicles formatius, la cap d’estudis o membre de l’equip directiu en qui delegui.
— La coordinació LIC
— El/la tutor/a de l’aula d’acollida
— Els/les caps dels Departaments de Llengua Catalana, Castellana i Llengües estrangeres (i el/la cap de
seminari de llengua francesa)
— Un/a representant de l’alumnat per etapa. Un representant de l’ESO, un del batxillerat i/o CAGS i dos de
cicles formatius (un de grau mitjà i un de grau superior)
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Funcions de la Comissió Lingüística:
— Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’aquells aspectes del projecte de centre que fan referència al
PLIC.
— Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació dels acords relatius al PLIC durant el curs.

7.2.5 La llengua de les reunions i òrgans de gestió i treball del professorat
La llengua catalana és la pròpia de les reunions de Claustre, Cicle, Departaments, Seminaris, Comissions, Equip
Directiu, etc.; excepte dels Departaments de Llengua Castellana i de Llengües Estrangeres quan hi hagi auxiliars de
conversa que desconeixen la llengua catalana.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Mantenir la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita en totes les
reunions i actes de la de comunitat educativa; excepte dels Departaments de Llengua Claustre de Professorat
Castellana i de Llengües Estrangeres.

7.3 Àmbit humà i de serveis
7.3.1 El professorat
El català és, majoritàriament, la llengua de treball i de relació del professorat, entre ells/es i amb les altres instàncies
del centre. El català és el vehicle d’expressió més habitual entre el professorat del centre. Amb això es contribueix a
estendre l’ús de la llengua més enllà de l’àmbit restringit de les aules.
La Direcció del centre, en col·laboració amb la Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social, es compromet
a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència lingüística del professorat siguin adequats per als usos acadèmics
i formals en el marc del centre, per a la qual cosa facilitarà la informació que cregui necessària perquè el professorat
pugui actualitzar els seus coneixements de llengua catalana.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Utilitzar el català, habitualment, com a llengua de comunicació oral i escrita entre el
professorat.

Equip Directiu i

— Utilitzar el català, habitualment, com a llengua de comunicació oral i escrita entre el Claustre de professorat
professorat i el PAS.
— Utilitzar el català, habitualment, com a llengua de comunicació oral i escrita entre el
professorat i l’alumnat en tots els àmbits del centre i espais.
— Contribuir a desenvolupar la consciència lingüística entre l’alumnat, tot desterrant Claustre
prejudicis lingüístics vers el coneixement d’altres llengües.

7.3.2 L’alumnat
El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat,
no només a les aules, sinó en tots els àmbits d’ús.

22

Per tal que això sigui possible, cal que tots els professionals que són presents al centre, professorat i personal
d’administració i serveis (PAS), siguin coherents amb aquest objectiu, i usin el català preferentment en totes les relacions
amb l’alumnat al centre, formals i informals. En queden excloses les relacions, formals i informals, que s’esdevinguin en
altres llengües quan vinguin sostingudes per una motivació didàctica o pedagògica. Els professionals de les activitats
extraescolars i complementàries no són aliens a aquestes estratègies de centre que han d’afavorir l’extensió de l’ús del
català entre l’alumnat.
A més de les estratègies d’extensió de l’ús del català entre l’alumnat que es puguin aplicar en el centre, també ens
coordinarem, amb les entitats i institucions de l’entorn, ja sigui mitjançant les relacions amb entitats cíviques i culturals
de l’entorn del centre, o en els intercanvis i activitats que es facin fora del centre.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Aconseguir que l'actitud dels alumnes vers la llengua catalana sigui
positiva.

Claustre de professorat

— Aconseguir que els alumnes siguin capaços d’usar la llengua catalana en
qualsevol situació.
— Col·laborar amb les institucions , organitzacions, empreses i instàncies Equip directiu,
de l’entorn sociocultural del centre per coordinar esforços per a l’extensió Coordinació d’Activitats Extraescolars,
efectiva de l’ús social del català entre l’alumnat i les seves famílies.

Coordinació LIC i Consell escolar

7.3.3 Personal d’administració i serveis (PAS)
El català hauria de ser la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Utilitzar preferentment el català com a llengua de comunicació oral i escrita entre el
PAS i la resta de la comunitat educativa, sempre que no s’impedeixi una comunicació El mateix PAS
efectiva entre emissor i receptor.
— Vetllar perquè tot el PAS tingui competència lingüística i comunicativa en català.

Administració educativa

7.3.4 Personal d’activitats extraescolars i complementàries
Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, a
més de formar part de l’activitat del centre. En tant que activitats del centre, la llengua catalana serà, preferentment, la
pròpia de les activitats extraescolars i complementàries.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Mantenir el català com a llengua de comunicació oral
i escrita entre el personal encarregat de les activitats Coordinació d’Activitats Extraescolars,
extraescolars i la resta de la comunitat educativa.

Equip directiu i

— Vetllar perquè tot el personal d’activitats extraescolars Equips docents
i comple- mentàries tingui competència lingüística i
comunicativa en català.
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7.3.5 AMPA (Associació de Mares i Pares)
El català hauria de ser la llengua de relació del centre amb l’AMPA i els representants dels pares i mares de l’alumnat.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Fomentar l’ús del català com a llengua de comunicació oral i escrita entre els membres

AMPA

representatius de l’AMPA i la resta de la comunitat educativa.
— Promoure l’aprenentatge del català entre els membres de l’AMPA, mitjançant
l’organització de cursos d’aquesta llengua.

7.3.6 Recursos materials i equipaments
7.3.6.1 Equipaments d’aules, passadissos i d’altres espais del centre
Els materials generals de les aules, com plafons d’anuncis i convocatòries són en català, com també ho són els de
les aules específiques, com les d’informàtica, audiovisuals, gimnàs, tecnologia, tallers i laboratoris. Nogensmenys,
s’introdueix informació en anglès per tal d’afavorir l’aprenentatge d’aquesta llengua entre l’alumnat.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Assegurar que els recursos materials del centre (llibres, anuncis, convocatòries, Persones encarregades de
jocs, audiovisuals, programari...) siguin en les llengües que siguin objecte d’estudi cadascun dels espais (tutories,
a l’institut.

coordinació informàtica...)

7.3.6.2 La cantina del centre
La llengua catalana és la de la retolació i informació que s’hi dóna, com també ha de ser la llengua d’atenció al públic
dels professionals que hi treballen.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Assegurar que tota la retolació sigui en llengua catalana.

Equip Directiu

— Assegurar que el personal que hi treballa pot atendre en català.

Empresa adjudicatària

— Facilitar al personal que hi treballa, si cal, aquells recursos que afavoreixin Coordinació LIC,
l’exercici de la seva activitat professional en català (vocabularis específics, Departament de Català
assessorament, informació de cursos de llengua que es facin a l’entorn).

7.3.6.3 Biblioteca: Horaris, normes d’ús, ordinadors
Es procura l’apertura de la biblioteca durant el màxim d’hores possible dins l’horari escolar. Roman oberta sempre
que algun membre del claustre pugui ésser assignat a la guàrdia d’aquest espai. La biblioteca és una aula d’estudi en
silenci. Accedir-hi permet la utilització dels ordinadors que s’hi han situat. La retolació de l’espai es fa almenys en català
.

7.3.6.4 Aules d’informàtica. TIC i TAC (tècniques d’aprenentatge col·laboratiu)
L’accés a l’espai per a l’alumnat només és possible quan l’acompanya un membre del claustre que en té assignat
l’espai. La retolació de l’espai es fa almenys en català. Es procura que el programari emprat sigui almenys en català.

24

7.3.6.5 Publicacions del centre: La revista i la web
El català és la llengua preferent de les publicacions del centre, ja siguin revistes, fulls de promoció o els altres materials
adreçats al públic que en surtin. Nogensmenys, s’hi inclouen regularment articles en castellà i anglès i, en forma
esporàdica, expressions en altres llengües.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Garantir/aconseguir que el català sigui la llengua Les persones que coordinen les publicacions i l’equip
preferent de les diferents publicacions del centre.

directiu pel que fa al material de promoció.

7.4 Àmbit administratiu: Projecció interna i projecció externa
a) Projecció interna: El català és la llengua preferent de la retolació del centre (fixa i temporal), documentació
administrativa, instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers d'anuncis i reunions dels
diversos estaments del centre.
b) Projecció externa: El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, les
comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència escolar, les comunicacions orals, els actes
acadèmics i la participació a la xarxa de telecomunicacions. S’hi inclourà una versió castellana quan l’aplicació estricta
d’aquesta determinació impedeixi una comunicació efectiva entre el centre i els pares i mares dels alumnes menors
que hi són matriculats.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

— Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual de comunicació del
centre en l’àmbit administratiu.

Tots els professionals del centre

— Garantir que tota la documentació interna i externa de l’escola sigui almenys
en llengua catalana.

7.5 Àmbit de mobilitat formativa i cooperació internacional
Amb l’objectiu que el nostre alumnat i professorat millori la competència comunicativa en llengües estrangeres,
especialment en llengua anglesa, el nostre Institut promociona la mobilitat formativa i la participació en projectes
internacionals. Per tal que això sigui possible, l’institut es compromet a:
— Mantenir la participació en el Programa europeu Erasmus+ per tal de dissenyar i gestionar projectes de
cooperació i mobilitat europeus.
— Establir aliances amb escoles d’altres països que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el
desenvolupament professional del professorat.
— Afavorir que l’alumnat de Formació Professional tingui la possibilitat de realitzar la formació pràctica en
centres de treball en empreses d’altres països de la Unió Europea.
— Afavorir que el professorat de Formació professional tingui la possibilitat de realitzar estades formatives en
empreses i entitats d’altres països de la Unió Europea.
— Elaborar i desplegar, progressivament, un pla d’impuls de la internacionalització dels ensenyaments
professionals.

25

8. TRACTAMENT I ÚS DE LES LLENGÜES AL PEDRAFORCA
En aquest 8è apartat del PLIC s’explicarà el tractament que es vol donar a cada llengua al centre, i s’exemplificarà
concretant com s’ha dut a terme en el curs 2016-17. És per això que a continuació es mostra la concreció del nostre
projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional, a partir d’on som, perquè reflecteix cap on volem anar.
Distribució horària lectiva de les llengües en el curs 2016-17
1r Batxillerat

2n Batxillerat

CAGS

Català

2h

2h

3h

Castellà

2h

2h

3h

Anglès

3h

3h

5h

Llatí

4 h*

4 h (curs 16-17 a l’IOC)

*(només alumnes de la modalitat d'Humanitats)
CAGS: Curs d’Accés a Grau Superior

Distribució hores
Matèries Comunes d' ESO
Matèria /
1 ESO A 1 ESO B 1 ESO C 2 ESO A 2 ESO B 2 ESO C 3 ESO A 3 ESO B 3 ESO C 4 ESO A 4 ESO B
Curs Grup
Català

3,67

3,67

3,67

4

4

4

3

3

3

3

3

Castellà

3,67

3,67

3,67

4

4

4

3

3

3

3

3

Anglès

3,67

3,67

3,67

3

3

3

3

3

3

4

4

Optatives d'ESO
Matèria / Curs

1 ESO

2 ESO

Francès

3 ESO
2

ESO: català, castellà, anglès, francès
Batxillerat: català, castellà, anglès, (francès), llatí
CFPM (LOE) de totes les famílies professionals: Anglès Tècnic: 3 hores/setmanals
Cicle de Grau Superior: No es fan llengües com a assignatures.
Plurilingüisme a cicles formatius
L’estudi del català no hi és, en el currículum de cicles formatius, però és un requisit per a la inserció laboral d’aquells
que viuen i treballen a Catalunya. Per tant, cal afavorir el seu ús i coneixement a través d’altres activitats, com ara la
docència, les classes lectives, el material, els exàmens o les proves orals. Tenir-ne una bona competència lingüística
els obrirà portes, de ben segur.
L’Institut Pedraforca vol afavorir, activament, que el seu alumnat de cicles formatius acabi l’etapa essent competent
lingüísticament en les tres llengües: català, castellà i anglès.
— Professorat: La llengua vehicular del seu mestratge dins l’aula és, en un 80 % el català, per tant, majoritàriament.
En el curs 2016-17, tal com ha estat una constant en els darrers cursos, hi ha un alt percentatge de professorat interí
valencià (un 30 %); hi ha 2 professors lleidatans i la resta, d’un total de 40-45 professors, parlen la variant oriental del
català. Cal dir que la diversitat lingüística és ben palesa i audible en el nostre centre! Un 20 % fa les classes en castellà.
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— La llengua materna de l’alumnat és el castellà, i a l’hora de fer els exàmens poden triar fer-los en català o en castellà.
— Material: Els llibres de text fins ara han estat escrits en castellà. Ens proposem, d’ara endavant, intentar seleccionar
llibres de text escrits en català, sempre que estiguin a l’abast, i suggerir, recomanar, convidar, amb delicadesa, des de
la Direcció, que en els dossiers elaborats pel professorat s’empri el català com a llengua vehicular.
— En els Cicles Formatius LOE de grau superior i els CAI i el CFGS de Dietètica de la LOGSE, l’estudi de l’anglès no hi
és, en el seu currículum. Tenen un mòdul d’anglès tècnic als Cicles Formatius de Grau Mitjà de Farmàcia i parafarmàcia,
Perruqueria i Electromecànica de vehicles. Tot i així, donada la gran importància i necessitat, en el món globalitzat en
què vivim, de l’anglès, és una opció del centre que, dins del programa GEP, a tots els cicles es facin activitats en anglès
(per exemple, el curs 2016 /2017 cada cicle ha gravat en anglès un petit vídeo de les seves tasques d’aprenentatge).
Així mateix, es preveu el suport de l’auxiliar de conversa, que no s’ha arribat a incorporat, per causes alienes a l’Institut
Pedraforca, el curs 2016/2017, pel curs 2017 /2018. (s’especifica molt més en l’apartat 8.3, quan s’explica el GEP).
— S’exigeix, tanmateix, un bon nivell de castellà, oral i escrit, i se n’avalua la seva competència a través de les activitats
didàctiques.
— Els alumnes de CAI han de fer un escrit explicant els motius pels quals volen fer les FCT.
— Els alumnes que han de ser preseleccionats pel centre com a candidats a la dual han de presentar una carta
explicant els motius pels quals volen fer dual i realitzar una entrevista davant de professorat del cicle.

8.1 Català
8.1.1 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i
d'aprenentatge (Article 35 de la Llei orgànica 6/2006) i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa:
activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic,
activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies.
El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no
universitari. (Article 35 de la Llei orgànica 6/2006).
El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, en els recursos
materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari, etc.). A més, a les àrees o matèries que
s’imparteixen en llengua catalana s’emprarà aquesta en totes les activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el
material didàctic o llibres de text, els exercicis de l’alumne i els d’avaluació.
El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari ha de conèixer
les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent.
L’Institut Pedraforca fomentarà la participació del personal docent en cursos d’actualització lingüística i cultura catalana.
EI centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor del model d’ús per a
l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.
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 (Llei 12/2009, de 10 de juliol).
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El treball en les diferents llengües curriculars ha de conduir a desenvolupar la capacitat d'utilitzar les llengües amb
finalitats comunicatives i de prendre part en la interacció intercultural que té una persona que domina, en graus diversos,
distintes llengües i posseeix experiència de diverses cultures, tal i com es proposa al document Marc europeu comú
de referència per a l'aprenentatge,
El centre vetllarà perquè, en acabar l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i produeixi missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, fent-los servir per comunicar- se i per organitzar
els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. En aquest sentit, l’institut
Pedraforca procurarà organitzar els treballs de síntesi i projectes de recerca de cada curs de manera que els alumnes
tinguin la possibilitat de demostrar i demostrar-se que han assolit aquestes aptituds en llengua catalana; excepte la part
corresponent a les activitats en les diferents llengües.
L’ensenyament del català quedarà garantit a través de les decisions preses quant a l’organització i actualització del
disseny curricular de centre. En aquest sentit el centre s’organitzarà per garantir que l'alumnat, qualsevol que sigui la seva
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, en acabar l’ESO sigui capaç d’utilitzar normalment i correcta aquesta llengua.
Per al control d’aquest fet, l’administració educativa organitza les seves proves d’avaluació externa corresponents.
Des del centre, però, es procurarà d’organitzar uns propis processos de control, en el nivell decidit pel Departament
de Català, que permeti, abans d’acabar l’etapa obligatòria, tenir coneixement del nivell real de català dels alumnes i
modificar el currículum en el cas d’alumnes que necessitin un reforç d’aprenentatge de la llengua catalana. Sempre
que sigui possible organitzativament, el centre oferirà grups de reforç de les àrees instrumentals, entre elles Llengua
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura, a tots els nivells d’ESO. S’afavorirà especialment l’expressió oral.
El centre implicarà els alumnes en el respecte per la diversitat lingüística i en la presa de consciència de la riquesa
que representa aquesta pluralitat. Per a assolir-ho, caldrà ajudar l’alumnat a agafar consciència de la pròpia llengua
–majoritàriament castellana– i la riquesa de les pròpies particularitats lingüístiques –zona de procedència familiar–, així
com consciència del català com a llengua també pròpia, i de la riquesa que la condició de bilingües (o trilingües) els
pot proporcionar.
Des de l’institut Pedraforca també es facilitarà l’organització d’activitats complementàries i extraescolars que
aprofundeixin en l’ús del català i ajudin al foment de la lectura de literatura en català –activitats teatrals o concursos
literaris de Sant Jordi, entre d’altres. Des dels equips docents s’intentarà coordinar les activitats de les diferents àrees
quant a l’ús de la llengua oral i escrita, i es buscaran acords mínims quant a faltes d’ortografia, cura en l’expressió, tant
en els treballs que presentin els alumnes com en les diferents proves d’avaluació, exàmens, etc. Aquests acords es
faran conèixer a l'alumnat i s’aplicaran en totes les àrees a l’hora de fer l'avaluació.
El centre vetllarà perquè, en acabar les diferents modalitats del batxillerat, l’alumnat usi amb correcció les tècniques de
comunicació oral i escrita en llengua catalana i empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics
i icònics adequats al tipus de missatge volgut. Per tal d’ajudar l'alumnat al coneixement de vocabulari tècnic català
específic de les distintes matèries, el centre procurarà, a través de la coordinació LIC, d’assessorar el professorat
respecte d’aquest vocabulari i de difondre’l entre els alumnes.
Pel que fa al Treball de Recerca de 2n de Batxillerat, concebut com a instrument d’avaluació del procés d’aprenentatge i
maduració de l'alumnat, la seva presentació escrita i oral serà en català, castellà o anglès. Circumstàncies especials que
poden variar aquest criteri serien l’elaboració d’un treball relacionat amb les llengües estrangeres o llengua i literatura
castellana.Tot treball haurà de ser presentat oralment en la mateixa llengua en què s’ha presentat la part escrita.
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Els diferents departaments de llengües promouran:
— Un certamen literari de poesia o prosa i representacions teatrals per a la diada festiva de Sant Jordi,
celebració del Dia Internacional del Llibre
— Narracions i textos de diverses tipologies per a la revista i a la web de l’institut
— Exposicions al vestíbul del centre (en català, castellà i anglès)
— La participació dels alumnes del centre en certàmens literaris organitzats per altres entitats (narracions
policials, poesia o d’oratòria)

8.1.2 Reforç de català
S’entén com a matèria de reforç de català aquella que rep l’alumnat que cursa la matèria de llengua catalana a l’aula
ordinària i rep el reforç d’aquesta llengua d’acord amb la càrrega horària prevista al PCC. La docència la imparteix
preferentment el professorat d’Aula d’Acollida i el currículum està coordinat pel Departament de Llengua Catalana.
Hores lectives d’alumnat que parla llengua romànica, curs 2016-17:
•

1r ESO:		

1h

•

2n ESO:		

3h

•

3r ESO:		

3h

•

4t ESO:		

3h

No obstant, cal destacar que aquestes dades varien cada any d'acord amb la disponibilitat de plantilla i possibilitats
horàries dels grups, per tant és important fer constar que aquesta configuració és del curs 2016-17.

8.1.3 VxL, parla.cat per a 4t d’ESO
A l’inici del curs 2016-17, la professora de català d’un grup de 4t d’ESO i coordinadora LIC del centre demanà suport i
eines didàctiques concretes per tal que l’aprenentatge del català fos reeixit i que l’alumnat no s’estavellés en endavant
en les proves externes de competències bàsiques de Llengua catalana i literatura. Per aquest motiu, amb el suport de
l’assessor LIC del centre, i amb dues responsables del Servei Local de Català del CPNL de l’Hospitalet de Llobregat,
s’acordà que s’iniciarien dos projectes, pioners en el Pedraforca, però molt estesos en altres parts del territori: Les
parelles lingüístiques (Voluntariat per la Llengua) i el parla.cat.
El projecte de les parelles lingüístiques ha estat experimentat amb èxit en altres instituts, on alumnes amb coneixement
del català fan de voluntaris d’alumnes nouvinguts, que fan d’aprenents. El fet de treballar col·laborativament entre
iguals és un element molt positiu en el procés d’aprenentatge. El SLC lliurà a l’institut tot el material necessari per dur-lo
a terme (llibrets per a tot l’alumnat participant, dossier per al professor –objectius, metodologia, unitats didàctiques— i
els dossiers per a l’alumnat. El compromís inicial era fer 10 hores al llarg de la 2a avaluació, però com que el projecte
ha tingut molt d’èxit, la Direcció del centre ha decidit perllongar-lo fins a final de curs, ja que hi ha alumnes disposats a
venir al TEA lingüístic de català, els dimarts de 7 a 8 del vespre, dinamitzat per una monitora contractada. També l’ha
implementat una altra professora del departament de català, que l’ha dut a terme en estones d’esbarjo, al matí, amb un
l’altre grup de català de 4t d’ESO.
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A la festa de celebració de la diada de Sant Jordi, el 26 d’abril de 2017, es lliuraren els certificats d’aprofitament a tots
els alumnes i les alumnes que han estat pioners i partícips d’aquest projecte.
La Direcció del centre i el Dept. de Català tenen la intenció de donar continuïtat a aquest projecte del VxL a través del
TEA i de les classes ordinàries de català.
L’altre projecte que enguany també s’ha iniciat per tal d’afavorir l’aprenentatge del català ha estat la incorporació de la
plataforma digital parla.cat, on hi ha a l’abast un munt de recursos per tal d’aprendre el català en tots els seus nivells,
des del nivell llindar (A) fins al de suficiència (C). Ha estat un encert, perquè cada alumne tria de fer el curs en funció
del seu nivell de català, en un entorn digital que els és molt més plaent a l’hora de treballar ortografia, fonètica, sintaxi,
lèxic, sociolingüística, etc. Ha estat un bon recurs per vèncer la dificultat de tenir a l’aula alumnes amb diversos nivells
de coneixement de la llengua. A més, és un recurs que poden fer servir a casa i, quan acabin els estudis de secundària,
el poden continuar fent servir si el necessiten. Hem fet servir la modalitat gratuïta, i es feia servir l’aula d’informàtica
de l’institut en una hora lectiva de català (alumnes de 4t ESO B). La professora de català d’Aula d’Acollida també ha
emprat aquest recurs amb alguns dels seus alumnes, tot fent servir els ordinadors de què disposen a la seva AA.

8.1.4.Projecte Biblioteca d’aula
El Departament de Llengua i Literatura Catalana proposa de continuar el projecte de la Biblioteca d’aula per a 3r d’ESO,
iniciat el curs 2016-17 per la coordinadora d’aquest nivell, ja que l’alumnat ha rebut la iniciativa amb prou entusiasme.
Tots sabem què és una biblioteca, però molts no acostumen a fer-la servir. Ateses les característiques socioeconòmiques
de l’alumnat del nostre centre, els objectius, materials i sistema d’avaluació que definim a continuació són els mateixos
que han vertebrat aquest projecte des del seu inici.
Cada curs ens trobem amb la dificultat que el nostre alumnat porti a inici de curs el llibre corresponent al primer trimestre,
cosa que es manté al llarg de la resta de trimestres, i és per això que aquest curs aprofitarem lectures oblidades pels
racons del centre per començar la lectura en la matèria de Llengua catalana.
Els objectius proposats són els següents:
a) El primer objectiu i més important és que l’alumnat gaudeixi amb una lectura; tant fa que sigui un còmic, un conte,
una novel·la d’aventures o d’una històrica; que sigui capaç d’adonar-se que un llibre li permet transportar-se a un altre
món, somiar.
b) El segon objectiu és que l’alumnat adquireixi un hàbit lector en llengua catalana, la qual és, majoritàriament, una
llengua estrangera per a molts d’ells. Un fet inherent és la millora en la comprensió lectora.
c) Entre altres objectius, relacionats amb la lectura, també s’inclou l’adquisició de vocabulari, estructures gramaticals i
d’altres continguts propis tant de la llengua escrita com de l’oral.
Materials: La idea és l’aprofitament de lectures que es troben oblidades i marginades en els prestatges dels armaris
de les aules, i per donar una miqueta més de cos (no en són suficients), el departament de Llengua Catalana assortirà
amb altres lectures que hi disposa. Un dels requisits serà que els llibres de la Biblioteca d’aula no podran sortir de
l’aula, de manera que la lectura sempre tindrà lloc en el mateix espai. Els llibres són el material principal, però també
en calen cartolines, enganxines o altra varietat de “complements” fungibles. De vegades es demanarà a l’alumnat que
porti objectes de casa per a fer les sessions diferents.
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Avaluació: El primer trimestre tindrà un caràcter una mica més “obligatori”. L’alumnat haurà de llegir una obra: poden
començar una lectura i si no els agrada, la poden canviar sense cap problema, però caldrà que n’expliquen els motius.
No s’avaluarà mitjançant una prova escrita sinó amb la realització d’un diari de lectura i una breu exposició oral. Pot
succeir que hi hagi alumnes que vulguin continuar llegint, un cop acabat el llibre “obligatori” i se’ls valorarà positivament
la seva iniciativa (hauran de continuar realitzant el diari). Al segon i tercer trimestre l’alumnat haurà de fer les lectures
triades pel departament pel nivell de 3r, però poden continuar utilitzant voluntàriament la Biblioteca d’aula i realitzar el
diari de les lectures. En aquest cas, hi haurà un reconeixement en l’avaluació trimestral de la matèria.

8.2 Castellà
L’ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que els
alumnes qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament puguin utilitzar-la amb suficiència oral i escrita.
El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits
amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis
pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.
En acabar el batxillerat, els alumnes hauran d’usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en
llengua castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus
de missatge volgut.
Des de l’institut Pedraforca també es facilitarà l’organització d’activitats complementàries que ajudin al foment de la
lectura de literatura en castellà –activitats teatrals, certàmens literaris del Dia Internacional del Llibre, etc.–
Els diferents departaments de llengües promouran:
— Un certamen literari de poesia o prosa, recitals de poemes i representacions teatrals per al Dia Internacional
del Llibre
— Narracions i textos de diverses tipologies per a la revista i a la web de l’institut,
— Exposicions al vestíbul del centre (en català, castellà i anglès)
— La participació dels alumnes del centre en certàmens literaris organitzats per altres entitats (narracions
policials, poesia o d’oratòria)

8.2.1 Castellà per a estrangers:
És un reforç de castellà per a alumnes (alguns fins i tot castellanoparlants) amb greus necessitats educatives (gairebé
analfabets). El nombre d’hores depèn de la dotació de plantilla del Dept. Ensenyament i de les possibilitats de l’elaboració
dels horaris, d’acord amb els criteris previstos en la PGA.
Hores lectives d’alumnat que parla llengua no romànica, i romànica amb greus deficiències curs 2016-17
•

1r ESO:		

3h

•

2n ESO:		

2h

•

3r ESO:		

1h

•

4t ESO:		

4h

Cal destacar que aquestes dades varien cada any d'acord amb la disponibilitat de plantilla i possibilitats horàries dels
grups, per tant és important fer constar que aquesta configuració és del curs 2016-17.
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8.3 Anglès
El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb
propietat, autonomia i creativitat, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis
pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. L'objectiu ha de ser aconseguir un
usuari eficaç de la llengua en activitats de comunicació real (Llei d'Educació. Annex 2). En aquest sentit es vetllarà per
promoure els intercanvis entre alumnes com a eina de conscienciació de la importància de les llengües estrangeres.
El centre ha de mantenir una línia de coherència i continuïtat amb la llengua estudiada per l’alumne a l’educació
primària i també haurà de possibilitar l’opció d’una segona llengua estrangera amb garantia de continuïtat al llarg
de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat. És per això que, en principi, la primera llengua estrangera que
estudiaran els alumnes d’ESO serà l’anglès. En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i saber-se expressar
amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera. L’institut
Pedraforca imparteix anglès al llarg de tota l’etapa secundària obligatòria i al batxillerat. Quan el grup d’ESO sigui de
més de 20 alumnes o el grup de batxillerat sigui de més de 25 alumnes s’impartiran dues hores A i dues hores B al grup.
El professorat utilitza l’anglès dins l’aula com a llengua habitual.
Durant el curs 2016-17, a més del professorat del Dept. d’Ensenyament, a partir de gener de 2017 l’institut ha disposat
de dos auxiliars de conversa, proporcionats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: un per a 1r, 2n i 3r d’ESO, a
jornada completa i amb una hora dedicada al reforç de l’alumnat de 4t d’ESO amb dificultats d’aprenentatge, i l’altre per
a totes les hores lectives d’anglès de 4t d’ESO. Un d’ells té una càrrega lectiva de sis hores a 4t d’ESO i l’altre de 18
hores entre 1r, 2n i 3r d’ESO, a més d’una hora de reforç a 4t d’ESO de 17 a 18 h els dilluns. El Departament d’Anglès
decideix, segons els cursos, el format més escaient per tal d’obtenir un més gran aprofitament del recurs proporcionat.
L’alumnat de 4t d’ESO nouvingut o amb moltes mancances en anglès té la possibilitat d’assistir a un taller de reforç
assistit dijous a la tarda de 18 a 19 hores impartit per una monitora, a banda del que es fa els dilluns.
El professorat d’anglès i els auxiliars de conversa col·laboren en el projecte per a la millora de l’expressió escrita dels
alumnes de l’ESO en col·laboració amb el Departament d’Educació Física.
El professorat d’anglès anima a participar els alumnes en totes les activitats extraescolars on poden practicar les
llengües estrangeres, ja sigui en els diversos festivals que es celebren al centre, com ara Nadal i Sant Jordi (recitant
poemes i participant en el certamen literari) o contribuint tot redactant articles per a la revista del centre, que es publica
coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi
A l’ESO i batxillerat no es cursa cap matèria en llengua estrangera, però sí activitats en anglès des del curs 2016-17 a
les matèries de Música, Educació Física, Ciències Socials i Llengua Catalana i Literatura.
Els diferents departaments de llengües promouran:
— Un concurs literari de poesia o prosa i representacions teatrals per a la diada festiva de Sant Jordi
— La carta als Reis de Nadal
— Narracions i textos de diverses tipologies per a la revista i a la web de l’institut,
— Exposicions al vestíbul del centre (en català, castellà i anglès)
— La participació dels alumnes del centre en certàmens literaris organitzats per altres entitats (narracions
policials, poesia o d’oratòria)
.
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8.3.1 GEP (PENDENT D’ACTUALITZACIÓ A FINAL DEL CURS 2016/2017
El Grup d’Experimentació Plurilingüe, el GEP, és un projecte que s’inicià al centre el curs 2015-16, gràcies al treball
fet pel grup impulsor i per la resta de professorat que ha planificat activitats d’aprenentatge en anglès al centre. El
curs 2016-17 ha tingut continuïtat en el centre, ampliant-ne la seva difusió i implementació amb la implicació de més
professors/es. El GEP és un marc, un entorn plurilingüe, en què participen diversos centres. El grup impulsor el curs
passat rebé una formació específica, a AICLE.
Els objectius del GEP a l’Institut Pedraforca inclouen:
— La millora de la competència en llengües estrangeres.
— El foment d’un model plurilingüe de centre.
— L’increment del temps d’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera.
— L’aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres en àrees no lingüístiques.
Fins ara, els acords més destacables han estat els següents (cursos 2015-17):
1. Edició i reedició del Dia de les Llengües Maternes (21 de febrer)
2. Ampliació de GEP a l’ESO: Educació Física, Música i Ciències Socials. Sortides i activitats en llengua estrangera:
Projecte de millora de l’expressió escrita amb coordinació amb el Dept. d’Educació Física.
3. Ampliació del GEP dins els Cicles Formatius: Activitats en anglès a tots els cicles formatius del centre. A més
d’oferir l’anglès tècnic, es vol fer classes on l’anglès sigui la llengua vehicular. Amb els nous participants en el GEP, es
desenvoluparan activitats en anglès durant el curs 2016-17 a:
— CFGS de Documentació i Administració Sanitàries i de Dietètica
— CFGS de Laboratori clínic i biomèdic
— CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria
— CFGM de Farmàcia i parafarmàcia
— CFGM de Perruqueria i estètica capil·lar
— CFGM d’Electromecànica de vehicles
— CFGM Dietètica
4. Sant Jordi Literary Contest and Shakespeare Exhibition. En motiu del quatre-cents aniversari de la mort de l’autor
anglès, el departament d’anglès ha organitzat una exposició sobre la seva figura. Paral·lelament, el GEP n’ha organitzat
una altra, al vestíbul del centre, sobre expressions de l’autor que encara s’empren en l’anglès quotidià avui dia. Aquestes
expressions, al seu torn, han donat lloc, a banda del concurs literari habitual, a un altra pràctica escrita, que implicava
la narració d’una història emprant-les. Altres exposicions: Bob Dylan Exhibition and The Immigrant Exhibition (one
hundred years of a classic).
5. Impuls a la retolació d’espais en anglès (espais d’aules i passadissos retolats en anglès). Es vol visualitzar la
importància de l’anglès, mostrant un entorn plurilingüe al centre: retolant espais, donant instruccions en anglès, articles
en anglès a la revista i a la web del centre, etc.
6. Intercanvis i projectes internacionals: Impuls a l’Erasmus + i etwinning (elecció de 4 becaris per a Gal·les (2 CAI i 2
Perruqueria), a més d’un d’Automoció (CFGS). Contacte regular amb França (alumnes d’aquí es comuniquen via Skype
amb alumnes franceses, que venen durant un mes, allotjant-se en un hotel).
Erasmus +, dues accions:
— Un alumne d’Automoció està realitzant pràctiques a BMW a Salon de Provence, França.
— Estada de dues setmanes de quatre alumnes i dues professores del ”Cardiff and Vale College” de Cardif,
Wales al centre (CF de Perruqueria i estètica capil·lar).
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Etwinning:
— Activitat realitzada per l’alumnat del cicle de Documentació i administració sanitària (curs 2015-2016) i
Dietètica (curs 2016-2017) amb l’alumnat del Lycée La Salesienne.
— Visita d’alumnat i professorat del Lycée La Salesienne.
7. Auxiliars de conversa: S’introduirà a partir del curs 2017-2018. A més del proporcionat pel GEP, l’Ajuntament de
l’Hospitalet n’ha proporcionat dos a partir de gener de 2017.
La difusió del projecte GEP es fa a través de la comunitat educativa (Claustre, reunions) i a través de la web del centre,
on es pengen i expliquen les activitats dutes a terme.

8.4 Francès
Tal com indica la normativa vigent, el centre ha de vetllar per impartir la matèria optativa tipificada com a “segon idioma
estranger”, que en el nostre centre és la llengua francesa.
D’acord amb el PCC dels últims cursos, la matèria optativa de francès s’ofereix a 3r ESO com a nivell inicial i s’ofereix
a 4t ESO com a continuïtat del curs anterior. El nivell és llindar, molt inicial, i a més de les classes ordinàries d’aula,
treballen l’aprenentatge de la llengua mitjançant cançons, la visualització de vídeos i/o pel·lícules, i participen amb
algunes activitats artístiques en els festivals del centre (per Nadal, Sant Jordi i final de curs).

								

8.5 Llatí

El centre ofereix l’optativa de Llatí a 4t ESO. L’alumnat de Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials i Humanitats ha
de cursar obligatòriament o bé Llatí o bé Matemàtiques Aplicades.. S’imparteixen 4 hores setmanals a 1r de batxillerat,
i 4 hores setmanals a 2n de batxillerat (enguany a l’IOC).
Llatí s'estudia a 1r de batxillerat, de manera presencial al centre, 4 hores a la setmana. I a 2n, a través de la IOC (Institut
Obert de Catalunya), per manca d'alumnat. És voluntat de la Direcció del centre, oferir-lo presencialment a partir del
curs 2017/2018.
Es treballa amb dues parts ben definides: introducció a la gramàtica llatina i cultura clàssica

8.6 Criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament- aprenentatge de
les llengües a la realitat sociolingüística del centre
L’institut Pedraforca tindrà present la importància dels aspectes pedagògics i didàctics: continuarà el procés
d’ensenyament- aprenentatge de les llengües iniciat a l’Educació Primària, tenint en compte el grau de competència
comunicativa dels alumnes i els hàbits d’ús de totes dues llengües.
L’Institut Pedraforca tindrà en compte la situació sociolingüística de Catalunya. Pel que fa a l’alumnat no catalanoparlant,
s’impulsarà la tendència a usar el català en el màxim de contextos possible, com a expressió de la voluntat de normalitzar
la llengua pròpia de Catalunya.
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L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional
d’ensenyament del català. L’Institut Pedraforca garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè aquests
alumnes n’adquireixin, al més aviat possible, el nivell llindar, d’acord amb el Pla d’Acollida de l’Institut Pedraforca.
En acabar l’ensenyament secundari, els alumnes nouvinguts hauran de conèixer tant el català com el castellà de
manera que siguin capaços de comprendre’ls i de produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat.

8.7 Projecte d’avaluació transversal de l’Expressió Escrita
Projecte transversal de millora de l’expressió escrita des de les diferents arees didàctiques
OBJECTIUS GENERALS:
— Millorar la competència lingüística de l’alumnat del Pedraforca
— Millorar l’expressió escrita
— Millorar els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t de la ESO
OBJECTIUS ESPECÍFICS (alumnat):
— Acostumar-se a produir textos escrits
— Aprendre i aplicar estratègies comunes útils per a l’expressió escrita
OBJECTIUS ESPECÍFICS (centre):
— Crear un banc de dades sobre l’expressió escrita de tot l’alumnat d’ESO del Pedraforca
— Establir i desenvolupar una eina per avaluar els progressos dels alumnes al llarg de tota la etapa d’ESO.
— Fomentar la participació dels equips docents i de tot el professorat en la millora dels resultats.
APLICACIÓ
En aquest projecte hi participen tots els departaments didàctics de l’ institut Pedraforca què no són de llengües:
(Ciències Socials, Ciències Experimentals, Tecnologia, Dibuix i Música, Matemàtiques, Educació física) . Els cursos en
què s’apliquen seran des de 1r fins a 4t d’ ESO.
En tots els nivells els departaments es comprometen a incloure i avaluar en els controls (exàmens) un exercici en què
els alumnes hauran de elaborar un petit text escrit (entre 50 i 80 paraules). En aquest exercici (una pregunta/resposta
de tipus obert) es podrà demanar a l’alumne la producció d’un text escrit (composat per introducció, desenvolupament
i conclusió) que sigui independent dels continguts de l’assignatura. Aquests textos hauran de ser adequats al nivell
d’ESO corresponent. Tot l’alumnat ha de poder escriure el text, per tant, són aconsellables la producció de textos
d’opinió, de síntesi, de descripció, de fantasia en els quals no sigui necessari cap coneixement previ. No s’avaluarà
el que s’escriu, s’avaluarà com s’escriu. El tema de la redacció també pot estar relacionat amb el contingut d’un text
escrit (una frase, un article, un gràfic, etc) perquè l’alumnat no hagi d’improvisar-lo completament. Han de ser propostes
prou obertes perquè es puguin aplicar a les redaccions uns criteris generals d’avaluació dels diversos aspectes que
configuren un escrit.
L’avaluació dels escrits es farà tenint en compte dos apartats: competència discursiva i correcció lingüística, als quals
s’hi afegeix el de la bona presentació. És a dir, el text, a més de respondre a la proposta de l’enunciat, ha d’expressar
idees clares i coherents, amb correcció lingüística i bona presentació.
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COMPETÈNCIA DISCURSIVA

Adequació

Considerem mancança o error

El tipus de text, la informació que conté i el registre — No s’adequa a les convencions del text sol·licitat
lingüístic amb què està escrit són apropiats al context i al (narració, carta, opinió...), si és el cas.
propòsit comunicatiu que indica l’enunciat

— El text es desvia del tema o de l’objectiu, fa servir una
varietat o un registre poc adequat a la situació, al propòsit
o al destinatari.
— El text barreja dos o més registres de nivell de formalitat
diferent.

Coherència

Considerem mancança o error

La informació del text és rellevant i es presenta organitzada — Mancances en l’estructura del text, com ara que estigui
amb una progressió lògica. Les idees s’expressen amb clarament desordenat o que hi falti la introducció o la
claredat. És fàcil distingir la idea principal i les secundàries. conclusió.
— Manca clara d’unitat temàtica, contradiccions, idees
repetides innecessàriament o informació irrellevant.
— El contingut és confús i costa de seguir la progressió
de les idees.
Cohesió

Considerem mancança o error

Les idees es presenten relacionades de manera lògica i — Manca de connectors.
ben connectades. Fa un bon ús dels recursos de cohesió — Connectors erronis o poc adequats que dificulten la
(nexes, pronoms, sinonímia i altres recursos anafòrics, comprensió d’algunes idees.
signes de puntuació...).

— Estil poc clar o repetitiu per mal ús dels recursos
anafòrics.
— Manca de pronoms necessaris pleonasmes.
— Manca o ús erroni dels signes de puntuació que dificulta
la lectura fluida de l’escrit.
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CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Lèxic

Considerem mancança o error

Lèxic genuí i correcte, variat I adequat al tema. Absència — Barbarismes.
d’interferències amb altres llengües.

— Repeticions de mots o expressions.
— Abús de mots imprecisos (cosa, tenir, gent...).
Considerem error

Ortografia
Ús correcte de les normes i convencions ortogràfiques

— Vocals i consonants.
— Accentuació, majúscules i minúscules, abreviatures
comunes...
— Ortografia incorrecta de formes o combinacions de
pronoms.
— Nombre exacte de les faltes comeses per l’alumne
Puntuarem 0 en ortografia si hi ha més de:
•

4 faltes (4t ESO)

•

5 faltes (3r ESO)

•

6 faltes (1r i 2n ESO)

Morfosintaxi

Considerem error

Frases ordenades i amb sentit complet. Concordances — Estructures sintàctiques no genuïnes.
correctes. Ús correcte de preposicions i adverbis. — Errors en la conjugació verbal.
Absència d’interferències amb altres llengües.

— Manca de concordança de gènere i nombre o de
formes verbals.
— Ús erroni de preposicions o adverbis.

PRESENTACIÓ

Presentació

Observem si...

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un L’escrit té una presentació descurada o una grafia difícil
mínim de netedat, marges i separació entre línies. La de llegir.
lletra és llegible sense esforç.
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El text haurà de ser avaluat amb una nota numèrica (de l’1 al 10). Cada departament decidirà com incloure els resultats
d’aquest exercici en l’avaluació de l’alumne i, si escau, haurà de constar en els criteris d’avaluació a les programacions
didàctiques. Per tant cada examen tindrà 2 notes, la nota de l’assignatura i la nota de l’expressió escrita (cada professor
haurà de registrar aquestes avaluacions). Cada trimestre es registrarà el resultat de l’avaluació d’expressió escrita de
cada assignatura en un document compartit (Excel). S’enviarà un informe amb les qualificacions d’expressió escrita
(la mitjana aritmètica de les qualificacions registrades, per a cada llengua, a l'Excel). L’informe serà lliurat juntament al
butlletí de notes i els alumnes l’hauran de tornar signat.
Durant el curs, s’establiran mesures de reforç, segons les tipologies textuals, per tal que millorin progressivament els
resultats a la segona avaluació i al final de curs. Es treballaran al TEA, a català i dins la matèria d’anglès, pel que fa a
l’educació física, donat que la prova es fa en aquesta llengua.
Es podrà consultar quest arxiu compartit per observar les millores, si n’hi ha, de cada alumne. Any rere any es crearà un
banc de dades en el qual es podrà consultar l’estat de salut de l’expressió escrita de cada alumne des de que arriba a
1r ESO fins a 4t. Amb aquest arxiu es podrà avaluar si hi ha una millora o no en aquesta competència. Aquests resultats
es podran contrastar amb els resultats de CB de 6é de primària, de l’avaluació diagnòstica de 3r ESO i de les proves
de competències bàsiques de 4t ESO.
EXPRESSIÓ ESCRITA I SORTIDES DIDÀCTIQUES
Paral·lelament a tot allò explicat als apartats anteriors, els departaments didàctics es comprometen a treballar l’expressió
escrita en cada sortida/excursió/activitat didàctica en què hi hagi una activitat diferent a la normal activitat lectiva. El
professor responsable de la sortida haurà d’encomanar a un o més alumnes un petit text escrit en què es descriu
l’activitat desenvolupada. Aquest text, corregit i revisat, serà publicat a la pàgina web del centre.
INDICADORS D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
— Resultats en l’expressió escrita
— Resultats de competència lingüística de les proves de competències bàsiques de 4t ESO
— Millora dels resultats d’expressió escrita al llarg d’un curs (entre el 1r i el 3r trimestre)
— Grau d’aplicació del projecte
— Publicació d’articles a la pàgina web de centre
Es desenvoluparà un projecte d’expressió oral a partir del curs 2017-18.
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8.8 TEAs lingüístics
Per tal d’afavorir l’aprenentatge de les diferents llengües promogudes des del centre, s’oferiran TEAs lingüístics a
l’alumnat de postobligatòria a l’inici de cada curs escolar. Els diferents equips de nivell suggeriran a l’alumnat amb
dificultats lingüístiques greus en aquestes llengües la seva participació en aquests tallers.
Dependrà del nivell d’assistència i aprofitament observat durant el primer trimestre de cada curs i a cadascun dels
tallers, el seu manteniment o supressió al llarg del curs.
				

8.9 Projecte cultural Pedractors
Aquest projecte cultural, que gira a l’entorn del teatre, la literatura i l’art, es va iniciar el setembre de 2015, amb el
suport de professorat del centre, de l’equip LIC de l’Hospitalet de Llobregat (pertanyent al Dept. d’Ensenyament) i de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb la participació de l’Escola de Música i Centre de les Arts.
L’objectiu del projecte és crear i oferir un espai, dins el barri de la Florida, que doni resposta a les inquietuds culturals i
artístiques dels nois i noies de l’institut Pedraforca. Va adreçat a alumnes i exalumnes del centre, alguns dels quals amb
risc per absentisme, abandonament escolar o la no escolarització.
Fer teatre a l’institut afavoreix treballar diversos continguts lingüístics, tant a nivell de comprensió –oral i escrita-- com
d’expressió –oral i escrita--, de la llengua catalana i la llengua castellana.
Els nois i noies que pertanyen a la companyia de teatre Pedractors es comprometen, juntament amb el professorat que
els acompanya al llarg del curs, a:
— Assistir als assajos a fi de participar en les lectures teatralitzades.
— Assistir a obres teatrals.
— Treballar amb el llenguatge –en català i castellà, les dues llengües oficials—
— Treballar textos de la literatura castellana per tal de reforçar-ne el vocabulari i la comprensió lectora,
— Conèixer textos catalans moderns a fi d’apropar-se a la llengua vehicular, la qual és desconeguda per
alguns dels nostres alumnes pel fet de ser nouvinguts a Catalunya.
— Explorar les possibilitats lingüístiques de les obres literàries i afavorir-ne el treball escènic com a actors i
actrius interpretant diversos personatges.
— Adaptar els textos literaris segons les habilitats (musicals, humorístiques, vocals, pictòriques, dansaires...)
de cadascun dels membres de la companyia de teatre Pedractors.

8.10 Activitats extraescolars
El nombre d’activitats escolars es determinat pel Consell Escolar i la Direcció del centre. Les activitats que hi tinguin lloc
s’esdevindran habitualment almenys en català.
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8.11 Mesures educatives al centre per a l’ús no sexista del llenguatge
Fou nomenada per unanimitat, en la sessió de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l'Institut Pedraforca el 22
de març de 2017, una persona impulsora de mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i
dones.
Tot el centre s’ha de sentir apel·lat per tal d’evitar un ús sexista del llenguatge.
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9. AULA D’ACOLLIDA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. PLA DE LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL
L’Aula d’Acollida és un recurs preferent per a l’acollida d’alumnes nouvinguts. L’aula d’acollida és un punt de referència
i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre, que permet una atenció emocional
i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana i proporciona a l’alumne/a nouvingut una
atenció adequada a les seves necessitats i progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup
classe al qual estigui adscrit.
L’aprenentatge de la llengua és una de les primeres necessitats de l’alumne/a que, sense conèixer-la, s’incorpora als
centres educatius de Catalunya. Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a l’ensenyament de la
llengua catalana, tota la comunitat ha de vetllar especialment per facilitar-ne l’aprenentatge.
L’especificitat del procés d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts fa necessària l’elaboració d’un pla individualitzat. Els
destinataris de l’AA són alumnes nouvinguts al Sistema Educatiu Català (SEC), de llengües no romàniques; generalment
s’hi estan 24 mesos, i excepcionalment 36 mesos (alumnes de la Xina, Pakistan, Índia). Depèn de l’alumne i del seu
progrés.
L’objectiu principal de l’Aula d’Acollida és, mitjançant els 2 o 3 anys que s’hi estan, acollir els alumnes nouvinguts que
parlen llengües no romàniques, a fi que aprenguin el català, en un nivell llindar (A1 i A2); afavorir-ne la integració social
i cultural (facilitar el coneixement de l’entorn per a la seva cohesió social); i el reforç pedagògic de les seves capacitats
cognitives, mitjançant l’estudi de les ciències socials i naturals, a fi de facilitar el seu accés al currículum ordinari.
L’alumnat nouvingut que parla una llengua romànica s’integra directament a l’aula ordinària del seu grup-classe.
Les matèries que fan a l’AA són català, ciències socials i naturals. La integració amb l’aula ordinària es fa a través de
les matèries comunes: matemàtiques, anglès, educació física, música, educació plàstica i artística, dibuix, tecnologia...;
tot i que depèn molt del pla individual de cada alumne. Cal remarcar que l’alumnat d’AA no té gairebé contacte amb el
català, llevat del que manté amb la seva professora de català, que és realment poc, ja que la llengua de l’entorn (del
barri de la Florida) és el castellà i la de casa, la seva llengua materna.
Es compta amb els suport del Centre de Recursos Pedagògics del Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
a través de la figura de l’assessor LIC (ALIC),. Tot i que amb les retallades dels darrers anys, els recursos per a l’AA,
materials i humans, han malauradament minvat.
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9.1 LLENGÜES MATERNES
El 21 de febrer és el dia internacionals de les llengües maternes. Des del curs 2015-16, al Pedraforca se celebra
mitjançant diverses activitats, que impliquen diversos departaments didàctics.
Enguany (curs 2016-17), per tal de celebrar aquest dia, es va recollir i gravar, en les diferents llengües i dialectes
materns del centre, la versió personal de les següents frases:
PARLO COM ELS MEUS PARES EM VAREN ENSENYAR.
PARLO COM EL MEU PARE I LA MEVA MARE EM VAREN ENSENYAR.
PARLO COM LA MEVA MARE EM VA ENSENYAR.
PARLO COM EL MEU PARE EM VA ENSENYAR.”
Aquest dia permet recordar la importància de l'educació familiar en quelcom tan fonamental com és l'ús de la llengua
materna. L'any passat es va comprovar que alguns alumnes no sabien com escriure l'eslògan en la seva llengua
materna. Per això, s’ha cregut convenient que era millor enregistrar-ne la seva versió. Aquests enregistraments es
mostraran al vestíbul del centre el Dia de Llengües Maternes, 21 de febrer de 2017.
A més, els alumnes de l'Aula d'Acollida, i altres alumnes voluntàriament, elaboraren textos en aquestes llengües referits
al plurilingüisme, que s'exposaren a l'entrada de l'Institut.
Tothom qui ha volgut, ha pogut col·laborar en aquesta iniciativa, sorgida des del GEP i l'Aula d'Acollida.
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9.2 Diversitat: Educació inclusiva
La diversitat del nostre alumnat ens ha fet buscar noves estratègies d’actuació educativa per tal de millorar l’ús de les
llengües, especialment del català, del castellà i de l’anglès. Perquè és necessari incentivar activitats d’ús de la llengua
si volem que el seu ensenyament sigui realment significatiu, hem incorporat activitats d’aprenentatge al currículum de
llengua per fer més atractiu l’aprenentatge lingüístic, i n’aprofitem algunes per donar a conèixer la cultura catalana.
L’alumnat provinent de l’Índia i del Pakistan solen tenir un bon ús de l’anglès. L’alumnat, la família dels quals prové del
Marroc, a vegades, a més de l’àrab, parlen el francès.
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10. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLIC
Aquest Projecte Lingüístic de Centre és un document que s’ha de revisar periòdicament per tal d’adaptar-lo a les noves
normatives lingüístiques que estableixi el Departament d’Ensenyament per tal de garantir el ple coneixement de les
llengües i ha de ser un instrument per millorar l’ús de la llengua i per la integració social i cultural dels alumnes i famílies
nouvingudes.
Aquest Projecte Lingüístic de Centre queda sotmès a la legalitat vigent i serà susceptible de modificació a través de
la revisió periòdica del Projecte Educatiu de Centre, a proposta del coordinador/a lingüístic, coordinador/a pedagògic i
posterior aprovació pel Consell Escolar i/o Claustre del centre.

10.1 Revisions, actualitzacions i millores

Realitzat per:

Responsable:

Realització:

Han col·laborat:

Parts realitzades (modificacions, actualitzacions…)

Data:

Totes:

La redacció de la proposta d’avantprojecte d’aquest
Projecte Lingüístic de l’institut Pedraforca
s’ha acabat el 23 d’abril de 2017.
									Maria Mercè Florenza Brillas
									Coordinadora LIC de l’institut Pedraforca
									Curs 2016-17
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Nota final: Justificació de les imatges acolorides. Aquest PLIC és una mica acolorit, com el Pedraforca, oi? Sé que és
estrany acolorir documents d’aquest tipus. Però el llenguatge és so, és moviment, és musicalitat –a voltes harmònic, a
voltes dissonant--. Necessita del silenci per ser. Pot esdevenir art, connexió, emoció, saviesa, mite, caos... Mitjançant
la llengua, podem copsar i expressar matisos tan diversos! Com que aquest PLIC és un document escrit on no puc
reflectir-los, l’acoloreixo, amb la intenció d’abellir-lo: Vet aquí la intenció de les imatges incloses.
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11. DOCUMENTS DE SUPORT CONSULTATS
— Documents per a l'organització i la gestió dels centres. El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El
projecte lingüístic, Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 23-06-2016
— PEC de l’institut Pedraforca, curs 2016-17
— PLIC, Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat, de Neus
Lozano i Galés, Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2007
— PEC institut Bellvitge, on consta el seu PLIC (Internet, web del centre, curs 2016-17)
— PEC institut Esteve Terradas i Illa, on consta el seu PLIC (Internet, web del centre, curs 2016-17)
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Annex I: Resolució del director de l’institut Pedraforca
per la qual s’aprova el Projecte Lingüístic de Centre
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