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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document és una actualització del darrer Projecte Lingüístic del qual 
disposava l’INS de Puig-reig, que s’havia revisat al llarg del curs 07-08. És el 
quart projecte lingüístic que s’ha redactat al centre. En aquest s’actualitza 
bàsicament la part que fa referència a les competències de l’àmbit lingüístic. 
  
En aquest sentit, quant a la competència comunicativa lingüística, cal 
remarcar: 
 

- L’aprenentatge de les llengües a partir dels seus usos: 
 La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar. 
 La reflexió activa sobre les llengües en potencia l’aprenentatge i 

amplia les competències comunicatives, sempre que estigui al servei 
de la resolució de problemes de comunicació. 

 
- L’aprenentatge de la llengua ha de ser transversal. D’una banda, cal 

potenciar la transversalitat dels coneixements, i de l’altra, caldrà que cada 
àrea s’impliqui en l’aprenentatge de la llengua vehicular. 

   
- Replantejament del paper de la llengua oral, que esdevindrà base de les 

interaccions comunicatives socials del centre. Es vetllarà per l’organització 
del centre per tal que esdevingui un espai de comunicació. 

 
- Interès per l’aprenentatge d’altres llengües 
 
- Potenciació de l’ús de les noves tecnologies. Els mitjans audiovisuals i les 

TIC tindran un paper fonamental, ja que ofereixen una nova perspectiva a 
l’aprenentatge lingüístic i general. 

 
Quant a la competència actitudinal i plurilingüe, cal remarcar: 

- En aquest nou projecte es tindran presents les llengües de l’alumnat 
nouvingut i s’especificaran els diferents usos de cadascuna de les 
llengües del centre.  

 
- Es vetllarà per aconseguir un tractament equilibrat de les estructures 

lingüístiques comunes entre el català i el castellà. 
 
Alhora, cal tenir present que la diferent procedència de l’alumnat dels centres 
de Catalunya ha anat canviant considerablement en aquests darrers anys, i és 
per això que aquest document s’ha d’anar adaptant a aquesta nova realitat. 
 
El projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els alumnes del 
nostre centre a: 

 Dominar el català com a vehicle de comunicació oral o escrita, per a 
la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i la 
cohesió social. 

 

 Dominar el castellà en els registres escolars per a la construcció dels 
coneixements i per a comunicar-se. 



 
 

 

 

 Conèixer una o dues llengües estrangeres per cercar i elaborar 
coneixements i per a la comunicació. 

 

 Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes 
aquestes. 

 
Els objectius que ens plategem a través d’aquest projecte són: 
  

- Desvetllar actituds positives vers la riquesa lingüística i cultural del món. 
 
- Impulsar un projecte educatiu plurilingüe, amb el català com a eix 

vertebrador. 
 
- Organitzar el centre com a espai comunicatiu: jornades culturals i 

específiques, la ràdio, biblioteca... 
 

- Treballar textos de qualitat amb l’objectiu d’entendre el món que ens 
envolta, desenvolupar la creativitat i l’esperit crític. 

 
- Elaborar un Pla de Lectura de centre, que potenciï l’hàbit i el gust per la 

lectura. 
 
Aquest projecte forma part dels documents de gestió del centre; per tant, està 
imbricat també amb els altres documents, i especialment amb el Projecte 
Educatiu de Centre (PEC).  
 
 
 
 

 



 
 

 

2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

2.1. L’alumnat 
 
Al voltant d'un 10% de l’alumnat del centre és nascut a l’estranger, 
principalment al Marroc, Romania, i països d’Amèrica del Sud. 
   
Quant a la llengua d’ús de l’alumnat, més del 50% utilitza com a L1 el català; 
seguit del castellà.  
 
 

2.2. L’entorn 
 
El centre s'ubica a la comarca del Berguedà, i l'alumnat procedeix dels pobles 
de Puig-reig, Navàs i Casserres, zona bàsicament catalanoparlant, en un alt 
percentatge.  
 
Pel que fa al lloc de naixement, hi ha presència d’immigració; actualment hi ha 
entre un 10% i un 15% d’alumnes arribats del Marroc, Romania i països 
d’Amèrica del Sud. 
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3. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 
D’APRENENTATGE 
 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina 
de cohesió i integració de totes les persones del centre.  

 
3.1.2. El català, eina de convivència 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la 
comunicació quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la comunitat 
educativa. 
La llengua de relació entre tots els membres de la comunitat (PAS, 
professorat, alumnat i famílies) és el català. Les activitats esportives i 
extraescolars també tenen com a llengua d’ús el català. 

 
 

3.2. La competència lingüística i comunicativa: 
l’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 
 

La majoria del professorat segueix l’enfocament metodològic que 
proporciona el currículum. Hi ha un plantejament global per l'assoliment i/o la 
millora de les competències lingüístiques basades en la lectura i l’escriptura 
i, per tant, es proporciona l'ajut necessari en funció de les habilitats i 
capacitats que tenen els alumnes.  
Es treballa habitualment la llengua oral i escrita en tots els nivells i de forma 
transversal per tal d'assolir la competència lingüística i comunicativa.  
 
3.2.1. Relació llengua oral i llengua escrita 
Hi ha un plantejament transversal de les quatre habilitats.  En alguns nivells 
es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent: lectura expressiva, teatre. 
També hi ha un projecte de col·laboració amb l’emissora de ràdio municipal 
(Els micròfons a l’aula), on els alumnes expliquen algunes de les activitats 
que s’estan portant a terme al centre i també llegeixen alguns dels treballs 
que han realitzat. 
 
 
3.2.2. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 
El centre no disposa d’aula d’acollida. En el moment d’arribada de 
nouvinguts, es fa una atenció més o menys individualitzada en funció dels 
recursos dels quals es disposa. 
Es pretén que els primers mesos adquireixin una base lingüística per poder 
comunicar-se i començar a adquirir coneixements de la resta de matèries. 
L’encarregat de decidir el material que s’utilitzarà en cada cas és el 
coordinador LIC o el departament de llengües. El o els respoonsables 
d’atendre aquest alumnat és un professor que té alguna hora d’atenció 
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individualitzada. El material es va avaluant i es fan els canvis que es 
consideren oportuns.. 
 
Tot aquest procés es contempla al Pla d’Acollida. 

 
 
3.2.3. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
Al llarg del curs es proposen les següents activitats que incentiven l’ús de la 
llengua: 

 Concursos literaris i lingüístics. 
 Activitats d’exposició oral. 
 Xerrades d’escriptors. 
 Els micròfons a l’aula (activitat a la ràdio). 
 Elaboració d’un diari o revista (ocasionalment). 
 Lectura a la biblioteca del centre. 
 Lectura de textos relacionats amb les diferents matèries. 

 
3.2.4. Avaluació del coneixement de la llengua 
S’utilitzen com a criteris d’avaluació els que apareixen al currículum tenint en 
compte les competències de cada dimensió. 
 
 

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

 
3.3.1. Informació multimèdia 
En general, el programari que s’utilitza al centre és en català i les eines  
electròniques estan en català, en castellà i en anglès. 
La web, el moodle i els blocs del centre estan creats en català. A més tenim 
blocs en castellà, anglès i alemany per treballar/reforçar aquestes llengües. 
S’utilitzen els recursos TIC per a totes les llengües i matèries. 

 
 
3.3.2. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum. 

Català i llengües d’origen. 
Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, puntualment (Sant Jordi, 
Nadal), l’alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent al català 
o al castellà es fa protagonista en alguna activitat. 
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4. LA LLENGUA CASTELLANA 
 

4.1. La competència lingüística i comunicativa:      
l’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
La competència lingüística i comunicativa en llengua castellana es treballa 
des de la matèria de Lengua y literatura castellana. Hi ha continuïtat i 
coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en 
castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell 
de llengua catalana que de llengua castellana 

 
 

4.1.1. Relació llengua oral i llengua escrita 
Hi ha un plantejament transversal de les quatre habilitats.  En alguns nivells 
es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent: lectura expressiva, teatre... 
Les diverses tipologies textuals es treballen tant oralment com per escrit en 
tots els nivells. Es fa referència als diferents registres de la llengua, però no 
hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana. 

 
 
  4.1.2 Activitats d’ús 

En les activitats d’intercanvi amb un centre alemany s’utilitzen tant la 
llengua alemanya com la castellana com a vehicle de comunicació. 
 

 
4.1.3 Alumnat nouvingut 
En una primera fase s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de 
l’alumnat nouvingut. Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua 
castellana que té present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la 
presència del castellà en la societat. 
 

 
4.1.4 El castellà a les àrees no lingüístiques 
Es respecta el fet que els alumnes castellanoparlants facin intervencions en 
llengua castellana. 
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5. LLENGÜES ESTRANGERES 
 

La llengua anglesa és obligatòria al llarg de tota l’etapa d’ESO i Batxillerat. A 
més, a partir de 2n d’ESO, es pot cursar una segona llengua estrangera, que 
en el nostre cas és l’alemany. A primer de Batxillerat es continua oferint com a 
matèria optativa. 
 
5.1 Llengua anglesa 

Durant les hores de desdoblament de llengua anglesa es treballa i 
s’aprofundeix en l’ús de la llengua oral com a eina de comunicació. 
Per tal d’afavorir l’aprenentatge de l’ànglès s’està valorant la possibilitat 
d’impartir alguna matèria optativa en aquesta llengua. 
A partir del curs 2010-2011 es porta a terme un PELE (Pla experimental de 
llengües estrangeres) amb l’objectiu principal de millorar l’expressió oral de 
l’alumnat del centre (un dels objectius principals d’questa matèria). Gràcies a 
aquest pla es va disposar d’un auxiliar de conversa durant el curs 2011-
2012. 

 
 

5.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
  5.1.1.1. Desplegament del currículum 

Hi ha una coordinació entre el professorat dels diferents nivells 
per tal de seqüenciar els continguts de cada curs.  
Es té en compte la diferència de nivells presents en cada grup. 
 

  5.1.1.2. Metodologia 
Per a aquell alumnat amb dificultats d’aprenentatge o per a 
aquells d’incorporació tardana, es realitzen adaptacions dels 
continguts de l’àrea. 
 
5.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera 
El professorat dissenya material didàctic específic tant per a 
l’alumnat que necessita reforç com per a l’alumnat amb capacitat 
per ampliar coneixements.  
També s’utilitzen els recursos existents a Internet (TIC, 2.0) 

 
5.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la 

llengua estrangera 
Tal com hem dit en el punt anterior, l’ús de les TIC s’ha 
generalitzat en tots els cursos i per a tots els nivells. Permet 
adaptar-se als diferents ritmes i capacitats d’aprenentatge de 
l’alumnat. Facilita l’autoaprenentatge i l’autonomia. Els recursos 
audiovisuals es continuen utilitzant, ja que són una bona eina per 
treballar la comprensió oral. 

 
  5.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

El professorat interactua en la llengua anglesa. Pel que fa a 
l’alumnat, es potencia també l’ús d’aquesta llengua. 
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5.2 Llengua alemanya 
L’aprenentatge d’aquesta llengua es fa en la franja d’optativitat durant tota 
l’ESO i el Batxillerat.  
 
Des del curs 2009-2010 s’està portant a terme un intercanvi via correu-e amb 
els estudiants de l’institut de Gammertingen (situat al sud d’Alemanya). El curs 
2010-2011 es va fer una  trobada aprofitant un viatge que van fer els alemanys 
a Barcelona i des del curs 2011-2012, els estudiants de Gammertingen fan una 
estada de tres dies a Puig-reig, allotjats en famílies dels nostres alumnes. Es 
pretén que aquest intercanvi es continuï portant a terme i que nosaltres també 
puguem visitar-los a Alemanya. 
 
 
 

 

5.3 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
El centre no té prevista la realització de classes de llengües d’origen en horari 
extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la dimensió 
plurilingüe i intercultural del currículum. Aquest treball potencia el respecte per 
part de l’alumnat cap a les persones que les parlen, i aquestes s’hi senten 
reconegudes. Alhora, fa que l’alumnat nouvingut valori més la llengua i la 
cultura catalanes.  
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6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

6.1. Organització dels usos lingüístics  
La llengua pròpia del centre és el català.  
S’utilitza el català en aquells àmbits en què la llengua té una funció 
simbòlica o representativa, com per exemple: el nom del centre, la 
retolació, les cartelleres, els documents de gestió que defineixen el 
centre (PAC, PEC, NOFC, PLC). 
En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els 
criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista i androcèntric. A més, el 
professorat ho té en compte dins les àrees corresponents. 
S’utilitza normalment el català en les relacions formals internes del 
centre, com també en les externes. Això implica els àmbits següents: 

 Relacions internes orals: reunions (d’equip directiu, de 
coordinació, d’avaluació, de departament, de nivell, d’equip 
docent), claustres, reunions de Consell Escolar. 

 Relacions internes escrites: convocatòries, notificacions, 
informes, justificants, memòries, programacions. 

 Relacions externes orals: reunions amb les famílies dels 
alumnes. 

 Relacions externes escrites: cartes, convocatòries a les 
famílies, butlletí de notes, certificats, fulletons informatius 
sobre el centre, etc. 

 
Pel que fa a les activitats extraescolars que organitza el centre, s’hi 
apliquen els mateixos criteris pel que fa a l’ús de les llengües: s’utilitza 
normalment el català com a llengua de relació i comunicació, tant oral 
com escrita. 

 
6.2. Plurilingüisme al centre educatiu  

En relació als valors definits al Projecte Educatiu de Centre relatius a les 
llengües, el centre promou de forma activa entre tot l’alumnat: 

                           - El respecte envers totes les llengües. 
                           - La valoració positiva de la diversitat lingüística. 
                           - La desaparició dels prejudicis lingüístics. 
                           - La importància de l’aprenentatge de més d’una llengua. 
        Es treballa principalment des de les àrees de llengües i es proposen tallers  
        per intensificar aquests valors. 
        Quant a la comunicació amb les famílies, el centre té l’acord que sigui en 

català, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en la 
comunicació oral en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat 
nouvingut o que s’atenguin en castellà aquelles persones que 
expressament ho demanin. 

 

6.3. Alumnat nouvingut  
En la relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el 
català. Com que el centre no disposa d’Aula d’Acollida, es garanteix una 
atenció individualitzada (en funció de la disponibilitat del professorat) al 
llarg del primer any d’escolarització al centre per tal que aprengui el 
català. 

file:///H:/Projecte%20Lingüístic/2/2_4.doc
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6.4. Organització de la programació curricular 
Per tal d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de 
llengües, el professorat dels departaments de llengua catalana, 
castellana i de llengües estrangeres es coordina al llarg de tota l’etapa 
educativa.  

  

6.5. Biblioteca escolar 
El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents suficient 
per donar resposta a les necessitats d’informació de la seva comunitat 
educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, 
però també s’ha tingut en compte la incorporació de documents escrits 
en les altres llengües del currículum i en algunes de les llengües de la 
nova immigració. Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i 
accés i ús de la informació, el professorat participa activament i treballa 
conjuntament amb la biblioteca pública del municipi. 
 

6.6. Projecció del centre 
El centre té una pàgina web on es pot trobar informació útil per a 
l’alumnat i les famílies (calendari, documents, organigrama, estudis que 
s’imparteixen..). Hi ha imatges de les diferents activitats que s’hi porten a 
terme  i informació de jornades específiques. També hi podem trobar els 
enllaços per al moodle i els blocs d’algunes àrees. 
La web és un espai compartit i usat per la majoria de la comunitat 
educativa i es va actualitzant periòdicament. La pàgina s’ha creat en 
llengua catalana, tot i que hi podem trobar l’ús d’altres llengües si és que 
s’ha fet en alguna àrea de llengua castellana o llengües estrangeres o si 
s’hi ha penjat algun vídeo que no s’ha creat al centre (extret d’altres 
pàgines d’Internet...). 
 

6.7. Intercanvis i mobilitat 
S’està portant a terme un intercanvi amb un institut alemany. D’altra 
banda, també s’organitza una estada d’una setmana a una ciutat de 
parla anglesa (normalment és Dublín), durant la qual els alumnes 
assisteixen a classe i s’allotgen en famílies. 
Des del curs 2009-2010 i durant tres cursos, es va mantenir contacte 
amb una escola del Paraguai (Escuela Municipal de Mbocayaty), amb la 
qual es va tenir relació a nivell de direcció i professorat de llengua 
castellana (es van intercanviar cartes i es van fer videoconferències), i a 
nivell d’alumnat, es van intercanviar textos escrits. Conjuntament amb 
altres escoles del Berguedà i diferents escoles del Paraguai es va 
elaborar un recull de poemes en les tres llengües: Guaraní, català i 
castellà. 
 

  


