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ACI
ngüístic de centre
c
(PLC)) és un docu
ument que parteix
p
d’una reflexió inteerna del centre en
yament i l’a
aprenentatge
e de les llen
ngües i la utilització
u
d’aquestes. LL’objectiu principal
cument és donar
d
coherè
ència a la m
manera d’ad
dquirir les lle
engües en ttots els contextos
s del centre: aula, centrre i entorn. A més, es tracta
t
de fomentar en l ’alumnat un valor
at en una consciència plu
urilingüe i inttercultural.

jecte lingüísttic intenta po
osar en pràcttica el mode
el lingüístic proposat per la Generalita
at que
a aproximacció holística a la llengua i al seu apre
enentatge que es concretta en una prràctica
pivota en la gestió
g
integra
ada de les lle
engües i dels
s continguts i facilita tant l’aprenentattge de
com la consttrucció de co
oneixement a través de diferents
d
llengües» (vid. E
El model ling
güístic
educatiu de
e Catalunya.. L’aprenenttatge i l’ús de les lleng
gües en un context ed
ducatiu
multicultural. pàg. 6)

el de d’educa
ació plurilingüe i interculttural es concreta en els següents obbjectius prop
posats
lingüístic cattalà (pàg. 13):

porcionar a l’alumnat un
na competèn
ncia plurilingü
üe i intercultu
ural que gara
ranteixi, en acabar
a
cació obligattòria, un bon
n domini de lles llengües oficials, cata
alà, castellà i occità a l’A
Aran, i
llengua de signes
s
catala
ana, si s’esccau, i un grau de compettència suficieent en una o dues
ües addicion
nals, i la capa
acitat de con viure en una
a societat mu
ultilingüe i muulticultural.
forçar el pap
per de la llen
ngua catalan
na com a llengua de refe
erència del ssistema educ
catiu i
nciar-ne l’ús per part de l’alumnat.
pacitar els alumnes per utilitzar
u
totess les llengües
s del seu rep
pertori individdual per al gaudi
g
i
eació estètica, per a l’an
nàlisi crítica i l’acció social a través del
d llenguatgge, i per actu
uar de
era ètica i ressponsable en
n qüestions d
d’importància
a local o glob
bal.
esenvolupar en l’alumna
at la capaccitat d’utilitza
ar la seva competènciia plurilingüe per
essar informa
ació vehicula
ada en difere
ents llengües amb l’obje
ectiu de consstruir coneixe
ement

presents en els centres les llengües i cultures de
els alumnes d’origen estrranger, afavo
orir-ne
coneixement, destacar-ne
e el valor culltural i econò
òmic, i promo
oure’n la inteegració educa
ativa.
espertar en els alumne
es la curios itat per altrres llengües
s i cultures,, proporcion
nar-los
ixements sobre com són
n i com funciionen i afavo
orir la seva autonomia
a
pper aprendre--les al
de tota la vid
da.
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mpte aquestts objectius i d’acord am b el marc no
ormatiu vigent, el model català d’edu
ucació
s desenvolup
pa a partir dels
d
elementts constitutiu
us següents, citats per eel model ling
güístic
13):

llengua cata
alana i l’occittà a l’Aran só
ón les llengües de referència i les llenngües norma
alment
rades en els àmbits doce
ent, administ ratiu i de com
municació, i constitueixe n l’eix verteb
brador
projecte educatiu pluriling
güe.
es llengüess curriculars (català, ca
astellà i es
strangeres) es tracten com a llengües
enentatge i com a vehic
culadores de
e continguts durant el te
emps lectiu i el temps escolar
ord amb els projectes
p
ling
güístics de ca
ada centre.
es llengües no
n curricularrs, en especcial quan só
ón llengües de
d l’alumnatt i de les famílies
gen estrange
er, tenen un
n paper inte
egrador i d’equitat a tra
avés de la sensibilitzac
ció, el
ecte, el recon
neixement i l’obertura ca
ap a l’aprene
entatge de totes les llenggües. Igualme
ent, el
ensenyamen
nt formal, com
c
a matè
èria optativa
a dins del currículum
c
o com a ac
ctivitat
escolar, con
ntribueix a augmentar
a
e
el nombre de
e llengües estrangeres
e
que els alu
umnes
n aprendre i acreditar i incrementa
a la riquesa
a cultural i la
l competitivvitat de la nostra
n
etat.
acollida i l’attenció lingüíística de l’alu
umnat d’orig
gen estrange
er es desenvvolupa en lle
engua
ana d’acord amb les mes
sures especíífiques següents: pla d’acollida, aula d’acollida i suport
s
ístic i social. Aquests alu
umnes dispossen d’un pla
a individualitz
zat que adappta el currícu
ulum a
seves nece
essitats imm
mediates d’ aprenentatge i que avalua
a
els seus proc
cessos
enentatge am
mb relació als objectius ffixats en aqu
uest pla.
er a la resta
a d’alumnat amb necesssitat específiica de suport educatiu ees planifique
en les
ures i suportss i es determ
mina en el plla individualiitzat quins se
eran els criteeris mitjança
ant els
s s’avaluarà l’assoliment
l
de la compe
etència lingüíística i comunicativa.

cial i escolarr d’aquests darrers
d
anyss, amb una presència
p
significativa d’aalumnat proc
cedent
ures i que desconeix
d
la llengua de
el sistema educatiu, obliga a una nnova definició del
üístic de cen
ntre (PLC) qu
ue consideri aquesta nov
va realitat. Així, el PLC haa de possibilitar al
nar el procé
és de tractam
ment del cata
alà com a lle
engua vehicu
ular i d’aprennentatge, articular
referents al tractament de les llengü
ües curricula
ars i, alhora, fer de la lleengua catala
ana un
e cohesió soccial en un marc plurilingü
üe.

el Projecte Lingüístic
L
de centre form
ma part del Projecte
P
Educ
catiu de Cenntre (PEC) i ha de
ntre tot l’alum
mnat:

specte enverrs totes les llengües.
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aloració posittiva de la div
versitat lingüíística.
esaparició de
els prejudicis
s lingüístics.
mportància de
e l’aprenenta
atge d’una no
ova llengua.

ISI DEL CONTEX
C
XT
ACTERÍSTIQUES GE
EOGRÀFIQ
QUES DEL
L CENTRE
E
ent, l’institut es troba als afores de la
a ciutat, aïllatt de nuclis urrbans (a pocc a poc, l’ento
orn es
’infraestructu
ures com, l’h
hospital i el tecnoparc cosa
c
que dó
óna una majjor confluènc
cia de
erant, no fixa)).

ana més pròxxima està co
onstituïda pe
el Barri de Sa
ant Josep Ob
brer. Malgratt tot, l’accés,, si no
e, no és fàcill donada la barrera
b
que ssuposa l’auto
ovia de Bellis
ssens que elss separa.

t de l’alumna
at ve de la mateixa
m
ciuta
at de Reus, de
d la comarc
ca del Baix C
Camp i, en menor
m
altres coma
arques catala
anes: Priora
at, Terres de l’Ebre, Co
onca de Baarberà, Alt Camp,
C

, doncs, un transport,
t
ja sigui públic —l’autobús interurbà de
e la ciutat hi arriba a les hores
e sortida de l’horari
l
escolar— o privatt per poder-h
hi accedir.

ecificitat fa que
q el centre no tingui un
na relació concreta amb un entorn prròxim, barri o nucli

a relació de proximitat am
mb l’entorn e
en els despla
açaments qu
ue l’alumnat ffa per realitz
zar les
ròpies dels estudis forestals: La Musssara (de man
nera fixa des
s de fa anys) i les pràctiques al
ucatiu de Tarrragona.

Horticultura i Jardineria es
e poden cu rsar estudis de Cicles de
e Formació dde Grau Sup
perior,
rmació de Grrau Mitjà, Cu
urs d’Accés a Grau Superior i Program
mes de formaació i inserciió

s de Form
mació de

Educació
E
iC
Control Amb
biental

Superior

Paisatgisme
P
e i Medi Natural
Gestió
G
Fore
estal i Medi Rural
R
Prevenció
P
i Riscos Lab
borals

s de Form
mació de

Producció
P
A
Agroecològiica

Mitjà

Aprofitamen
A
nt i Conserv
vació del Me
edi Natural
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Jardineria
J
i Floristeria
Accés Grau Superior (C
CAS)

rames de Fo
ormació i Ins
serció (PFI)

tre té una do
otació molt adequada pe l que fa a ins
stal·lacions i aparatatge pper poder realitzar
vitats pròpiess de les famíílies professi onals i els cu
ursos que s’’imparteixen..

m2 de recin
nte
s hectàrees de
d terreny de
edicades a la
a producció d’arbres
d
i arb
busts
s hectàrees de
d jardí amb pàrquing
m2 d’hivern
nacles autom
matitzats
li magatzem amb cambra
a frigorífica p
per a flors i plantes
p
dineria i vive risme
r amb maquinària de jard

ACTERÍSTIQUES SO
OCIOLING
GÜÍSTIQUE
ES DEL CE
ENTRE
partat es traccta de valora
ar quina és l a realitat soc
ciolingüística
a del centre. Per poder-h
ho fer,
e recórrer al resultat d’en
nquestes, al seguiment dels
d
recursos
s disponibless en el centre
e, o al
o
i constatades
s.
s pràctiques clarament observables

nat
pecte que ens
e
interessa
a aclarir és quina és la
a llengua d’ú
ús de l’alum nat del centtre en
bits comuniccatius. Els àmbits
à
que h
hem treballatt són els relatius a la lllengua familiar, la
elació amb els
e companys
s del centre, la llengua de
d relació am
mb els docennts i la llengua en
cions de la vida
v
quotidia
ana. És per això que hem
h
elaboratt una enqueesta que ha estat
s alumnes de
el centre dura
ant el curs accadèmic 201
18-2019.

ue n’hem exttret són les que apareixen
n ressenyades a continuació:

Ús domèstiic de la lleng
gua
El 50 % utillitza sempre el català
El 38 % utillitza sempre el castellà
El 4 % alterrna el català i castellà
L’1 % utilitzza el català i altres llengü
ües
El 7 % utilittza altres llen
ngües
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Llengua utilitzada per l’alumnat qua
an s’adreça al
a professorat
El 50 % utillitza sempre el català
El 48 % alte
erna el català i el castellà
à
El 2% utilitzza sempre el castellà
Llengua utilitzada a les relacions en
ntre l’alumnat
El 23 % utillitza sempre el català
El 57 % alte
erna el català i el castellà
à
El 20 % no utilitza mai el
e català
Llengua de
e consum cultural
Un 7,8 % no
n llegeix mai en català
Un 20 % no
o escolta ma
ai la ràdio en català
Un 8% no veu
v mai la TV
V en català
La resta altterna l’ús dell català i del castellà

t, hem considerat força
a significativva la llengu
ua que tria l’alumnat pper adreçar--se al
en el centre, independenttment de la lllengua que usin els interlocutors. Aqquest aspectte ens
ació molt rellevant pel q
que fa a l’ela
aboració de determinadees estratègie
es per
uit d’informa
enir en les din
nàmiques lingüístiques d e l’alumnat.

essorat
les enquesttes dutes a terme
t
pel prrofessorat du
urant el mate
eix curs acaddèmic 2018--19 en
ure les Següents dades:

que fa al veh
hicle de comunicació pro
ofessor-alumne
83% utilitza sempre
s
el ca
atalà a l’aula
68% utilitza sempre
s
el ca
atalà fora de l’aula
75% utilitza sempre
s
el ca
atalà en les ssortides extra
aescolars
50 % utilitza sempre el ca
atalà en la co
omunicació amb
a
les famílies
que fa al veh
hicle de comunicació am b els altres professors
p
61% ho fa se
empre en cattalà en espa is fora de l’aula
59% ho fa se
empre en cattalà entre pro
ofessors dav
vant dels alumnes
78% ho fa se
empre en cattalà en reuniions formals
70% ho fa se
empre en cattalà en reuniions informals
87% ho fa se
empre en cattalà en els cllaustres
que fa a altre
es àmbits de
e comunicaciió educativa
55% ho fa se
empre en cattalà en les re
eunions de pares
p
i mares
s
34% ho fa se
empre en cattalà en les en
ntrevistes
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90% ho fa se
empre en cattalà en els bu
utlletins de notes
n
83% ho fa se
empre en cattalà en els co
omunicats (n
notes, convocatòries, ageenda...)
que fa al mittjà d’expressió amb el PA
AS
90% ho fa se
empre en cattalà amb els conserges
70% ho fa se
empre en cattalà amb els administratius

doncs, una presència
p
im
mportant del ccatalà en l’à
àmbit comunicatiu per paart del profes
ssorat
t en l’àmbit escrit.
e
El perrcentatge dissminueix en l’àmbit oral i en situacioons comunic
catives
ys formal. De
eduïm que en
e aquestes o
ocasions es tendeix a un
n canvi d’ús l ingüístic.

gua de les diferents
d
activitats dell centre
e les activitatts acadèmiqu
ues i dels ma
aterials.

es de text, tre
et dels de lle
engua i literattura castellanes i d’idiom
mes, són en ccatalà. La res
sta de
ent lliurat a l’alumnat és
s, majoritària
ament, tamb
bé en llengua
a catalana. La major pa
art del
a les classess i les tutories
s amb alumn
nes en llengu
ua catalana.

e les activitatts extraescollars i comple
ementàries.

ivitats extrae
escolars, dins
s i fora de l’in
nstitut, i la major
m
part dels tallers orgaanitzats pel centre
c
ngua catalana
a.

e la vida orgà
ànica del cen
ntre.

ehicular del centre
c
és el català. A mé
és, tota la do
ocumentació
ó elaborada iinternament és en
ana; les reu
unions dels diversos
d
àm
mbits (tutoria,, equips doc
cents, depart
rtaments, cla
austre,
lar, etc..) són en català. En el conta
acte amb les famílies –e
excepte la ddocumentació que
n català- el professoratt acostuma a adaptar-se a la lleng
gua de la faamília. Tamb
bé les
tres organism
mes vinculats al centre i//o al Gremi de
d Jardiners es fan norm
malment en lle
engua

e projecció del
d centre.

e les activitatts relacionad
des amb la d ifusió externa i promoció
ó del centre éés el català: oferta
ocumentació,, pàgina web
b, tríptics info
ormatius, rev
vista, dossiers, etc..
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TA DE LL
LENGÜE
ES ESTRA
ANGERE
ES
gament del currículum,
c
la
a primera lle
engua estran
ngera impartida en el cenntre és l’anglès en
AS (5 hores setmanals)
s
i l’anglès tècn
nic a Cicles de
d Formació de Grau Su perior.

cada cicle educatiu es
e fa un re
epàs de co
onceptes coneguts que es va am
mpliant
ment amb l’ob
bjectiu de co
onsolidar i fe r interioritzarr el coneixem
ment de la lleengua estran
ngera.
ge d’una llen
ngua és cíclic seguit de la corresponent ampliac
ció i matisacció permet que
q es
el seu coneixxement.

n esment esp
pecial a l’ang
glès que s’inccorporarà al currículum dels
d
cicles foormatius per tal de
ptació al nive
ell de l’alumn
nat d’aquestts estudis i treballar
t
un vocabulari
v
eespecífic que
e sigui
a branca proffessional en què s’està fo
ormant l’alum
mnat.

bé dona la possibilitat
p
de
e fer ERASM
MUS a Franç
ça. Fet que permet
p
els aluumnes uns primer
p
mb el francès.

CTIUS EN
N RELACIÓ AMB L’APREN
NENTAT
TGE I L’Ú
ÚS DE LE
ES
ES
cions educatives del centtre estan enccaminades a uns objectius generals en vers la lle
engua
que és aquessta l’eix verte
ebrador del p
projecte lingü
üístic pluriling
güe:

egurar que la
a llengua cattalana sigui lla llengua ha
abitual del centre en totss els seus àmbits,
a nivell oral com
c
escrit.

egurar la parrticipació de tota la com
munitat educa
ativa en el procés
p
de noormalització de la
ua catalana al centre.

ementar l’existència d’ac
ctituds positi ves envers l’ús i el coneixement dde la llengua i la
ra catalanes.

inuar promovvent la partic
cipació de to
ota la comunitat educativa en activitaats acadèmiq
ques o
acadèmique
es que fomen
ntin l’ús de la
a llengua i la integració a la cultura caatalana.
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RENENTA
ATGE I L’Ú
ÚS DE LESS LLENGÜ
ÜES A L’ÀM
MBIT PED
DAGÒGIC
ament de lllengües: les llengües i el currículum
a llengua ve
ehicular de le
es diferents a
activitats d’e
ensenyamentt i aprenentaatge del centtre. La
ana és l’eina
a de cohesió i integraci ó entre totes les person
nes del centtre, i és el vehicle
v
de les diferen
nts activitats acadèmique
es que s’hi re
ealitzen.

més de lle
engua vehic
cular i de ttreball habitual, també és objecte d’ensenyam
ment i
e en el centre
e en els estu
udis de PQPII, de CFGM, de CFGS, de
d CAS i és eel referent pe
el que
guts lingüísticcs i literaris comuns
c
de le
es matèries de
d llengua.

les llengüe
es estrangeres són obje
ecte d’ensen
nyament i aprenentatge
a
e en les ma
atèries
esmentadess anteriormen
nt (vid. punt 2
2. OFERTA DE LLENGÜ
ÜES ESTRAN
NGERES).

egurar l’ús de
el català com
m a llengua vvehicular i d’aprenentatg
d
ge del centree.- Garantir que
q la
ua catalana com a lleng
gua d’aprene
entatge i de comunicació
ó, faci les fuuncions de vehicle
v
pressió quotid
diana i esdevingui la llen
ngua usual de
el centre.
ar perquè elss prejudicis liingüístics qu
uedin fora dell currículum transversal ddel centre.
rar la llengu
ua catalana com a ele
ement d’inte
egració i co
ohesió de lees persones
s que
venen en el procés
p
d’ens
senyament i a
aprenentatge
e.
PONSABLES: Equip dire
ectiu i Clausttre de profes
ssorat

que el català sigui la lleng
gua dels con
ntinguts lingü
üístics comun
ns.
nseguir que els criteris generals
g
perr a les adaptacions del procés
p
d’enssenyament de
d les
ües sigui ade
equat a la re
ealitat sociolin
ngüística dell centre.
PONSABLE
E: Departame
ent de Llengü
ües

olir que la llen
ngua castella
ana sigui obj
bjecte d’aprenentatge com
m a font d’innformació i vehicle
v
pressió en la matèria de llengua
l
caste
ellana i litera
atura.
PONSABLE
E: Departame
ent de Llengü
ües

olir que les llengües
l
esttrangeres tin
nguin tractam
ment didàctic de segonaa llengua i siguin
cte d’aprenen
ntatge com a font d’info
ormació i veh
hicle d’expre
essió en la m
matèria de lle
engua
angera i que la
l llengua de
e referència ssigui la catallana.
PONSABLE
E: Departame
ent de Llengü
ües
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ngua catalaana en les diverses
d
àreees
que l'alumna
at tingui un domini ade
equat de la llengua catalana és re
responsabilita
at del
de totes les àrees.
à
Des de
d cada àrea
engua
a d’aprenenttatge es vetllarà perquè l'ús de la lle
m escrit sigui el més acurat.
a
Per aconseguir--ho es col·la
aborarà en la correcció
ó dels
ue puguin forrmular els alu
umnes i s'esttimularà la se
eva bona expressió lingüüística.
uip docent emprarà me
etodologies que estimulin l'expressiió oral i esccrita amb su
uports
mpre que sig
gui possible es procura
arà que els mitjans auddiovisuals em
mprats
català. Sem
ngua catalana
a com a mitjà d'expressió
ó.
d'avaluació de les difere
ents àrees uttilitzaran la lle
engua catala
ana com a lleengua vehicu
ular.

egurar que l’a
alumnat del centre, en a cabar els se
eus estudis, sigui
s
capaç dd’ assolir un
n nivell
uari experime
entat de la lle
engua catala
ana.

ir, en la mesu
ura que sigui possible, alls alumnes amb
a
necessittats especialls, hores de suport
s
o escrit en pe
etits grups, per
p consolida
ar la competè
ència lingüística.

PONSABLES

Coordin
nació pedagò
ògica i Equip
ps docents

ngua castellana
'assignatura de llengua
a castellana
a en els es
studis de PQPI
P
i en eel curs de CAS.
t es té en co
ompte la dive
ersitat de l'allumnat en els grups de PQPI
P
els aluumnes del qu
ual no
el nivell C1 del Marc eu
uropeu comú
ú de referènc
cia per a les llengües. El centre prev
veu fer
el nivell de l'a
alumnat i la seva
s
diversita
at.
t diferenciat en funció de

ínia s'imparte
eix la matèria
a en grups d
de nivell de reforç
r
i de se
eguiment bàssic del curríc
culum.
, si s’escau, hi pot have
er activitats d
d'incentivació
ó de la lleng
gua castellanna, consensuades
ocent.

engües estrrangeres
OFERTA DE
E LLENGÜES
S ESTRANG
GERES del present docum
ment.)
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mnat amb necessitats
n
educativess especials
t, en les acctivitats adaptades d’en
nsenyament, aprenentatg
ge i avaluacció de la lle
engua
l’alumnat qu
ue cursa el PQPI
P
s’hi priioritzaran els
s aspectes més
m comuniccatius i funcionals,
r tant en els aspectes
a
de coneixemen
nt gramatical i de sistema
atització de ccontinguts.

atalana serà vehicular de
e les diferentss activitats d’ensenyame
d
ent i aprenenntatge de l’alu
umnat
n compte la seva importtància en toots els àmbitts (en
tats educativves especials, tenint en
es activitats pràctiques quan la tascca es fa més distesa, menys
m
acadèèmica) com a eina
cohesió del centre.

ritzar als aspe
ectes comun
nicatius i funccionals de la llengua.
blir criteris de
d gradació en
e la incorpo
oració del ca
astellà i de le
es llengües estrangeres
s en el
culum d’aque
est alumnat.
tenir el català
à com a lleng
gua de recup
peració o aju
uda per a totts aquests allumnes mitja
ançant
metodologies i recursos adients.
nt de Llengüe
es
ONSABLE: Departamen

nseguir que tot
t el profess
sorat i els altrres adults qu
ue actuen al centre es dirrigeixin semp
pre en
à a aquests alumnes perr tal de facilittar-ne la integ
gració i com a senyal de no discrimin
nació.
S: Claustre de professora
at v Altres pro
ofessionals del
d centre
ONSABLES

mnat nouvin
ngut
compta amb un percen
ntatge significcatiu d’alum
mnat nouvingut ja que elss estudis qu
ue s’hi
n post obliga
atoris, a exce
epció del PQ
QPI que és on es troba la
a major part d’aquest alu
umnat.
es tracta d’allumnes acab
bats d’arribarr, sinó que la
a majoria ja han tingut u n contacte amb
a
el
catiu català encara
e
que no hagin reeixxit en l’intentt d’obtenir l’E
ESO.

en aquest àmbit
à
on caldrà elaborarr les adaptac
cions curricu
ulars necessààries de l’alu
umnat
e fora del sisstema educa
atiu de Cata
alunya, perquè el seu procés d’adapptació i integ
gració
satisfactori i breu possible.
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s actuacion
ns en aque
est procés d
d’adaptació aniran adrreçades a ll’adquisició d’una
lingüística en
e català que
e permeti a ll’alumne/a in
ntegrar-se a les activitatss del centre sense

comptar am
mb una Aula d’Acollida , farà que aquesta
a
tasc
ca es deleggui en la pe
ersona
d’impartir less matèries lin
ngüístiques a
al PQPI amb el suport de
e la coordinacció LIC.

a PQPI tenim
m matriculats
s tres alumne
es nouvingutts d’origen marroquí sensse adquisició
ó de la
ana. Les actiivitats propos
sades per LI C giren en to
orn a l’aprenentatge de laa llengua cattalana
d’alfabetitza
ació.

orcionar els mitjans nec
cessaris auttoaprenentattge, atenció individualitzzada, tutoria entre
s…) per asse
egurar una bona
b
integracció de l’alum
mnat nouvingu
ut
mar les famílílies nouvingu
udes de la siituació lingüíística de l’esc
cola i de l’enntorn.
PONSABLE
E: Equip direc
ctiu

antir l’aprenen
ntatge de la llengua cata
alana als alum
mnes nouvinguts.
egurar l’adeq
quació del currículum, d
dels materialls escolars i de l’avaluaació per a fa
acilitar
enentatge de
e la llengua als
a alumnes n
nouvinguts.
duir i conso
olidar l’ús de
d la llengua
a catalana des del mo
oment de laa incorporac
ció de
mne/a al centre.
moure l’assisstència del professoratt a cursos i seminaris
s a fi d’adqquirir la forrmació
odològica ade
equada per atendre
a
aque
ests alumnatt.
PONSABLES: Equip dire
ectiu, Departtament de Llengües

duir acadèm
micament la te
ercera llengu
ua d’escola (llengües es
strangeres) ––sempre que
e sigui
ible- a partirr que l’alumn
ne/a tingui u
un domini su
uficient de la
a llengua cattalana i un domini
d
c de la llengu
ua castellana
a.
PONSABLE
E: Departame
ent de Llengü
ües

egurar que to
ot el professo
orat i els altre
res adults qu
ue actuen al centre
c
es dirrigeixin semp
pre en
à als alumne
es nouvinguts, així com h
ho fan amb to
ots els altres
s alumnes, a fi de facilitarr-ne la
ració i com a senyal de no
n discrimina
ació.
PONSABLE
ES: Equip dire
ectiu, Clausttre de professorat, Altres professionaals del centre.
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RIS MET
TODOLÒ
ÒGICS I O
ORGANIT
TZATIUS
S PER A
NENTATG
GE DE LES LLEN
NGÜES
ge de les llengües estrangeres en e
el nostre cen
ntre es basa en un enfoccament plurilingüe
la capacitatt dels alumn
nes de posarr en pràctica
a de manera
a integrada els coneixements
s aptituds i els
e trets de la personallitat que els
s permeten resoldre
r
situuacions diverses i
n contextos i situacions diferents.
d

cament no esstà basat ún
nicament en qüestions lin
ngüístiques, sinó també en l’aprenen
ntatge
conceptuals i de proces
ssament cog
gnitiu. Es tra
acta d’ensen
nyar les llenngües de manera
m
egrada. Tal i com ens proposa l’enfo cament TIL.

ent de la llengua estrange
era es basa en l’ús i en reforçar les competènciees clau. Tam
mbé es
ctiques d’alternança de codi (tra
ansllenguatge) i es crrea en l’aluumna la re
eflexió
ca adequada
a per reforça
ar l’aprenenttatge tant en
n relació a la
a llengua quue s’està aprrenent
ió a les altress llengües qu
ue ja coneix..

RSOS I ACCIONS
A
COMPLEMENTA
ARIS
RECURSOSS COMPLE
EMENTAR
RIS
formatius de grau mitjà (i també ma
alauradamen
nt en els de grau superiior però en menor
m
trobem amb
b un creixen
nt abandona
ament, absen
ntisme, desm
motivació i bbaix rendime
ent del
at.

ue les grans transformac
cions socioecconòmiques de les darre
eres dècadess i l’impacte de les
ogies en la vida
v
quotidia
ana de les fa
amílies actua
als ha generrat l’aparicióó de noves fo
ormes
de comunicar-se i de ges
stionar el co
oneixement però
p
també ha
h contribuïtt enormemen
nt a la
udi i de retru
uc, a un desc
cens significaatiu de l’exig
gència
l’alumnat, a la manca d’hàbits d’estu

r realitzat un
na prospecc
ció acurada ni establert una recerc
ca rigorosa aal respecte,

ens

rmar que mo
oltes dificulta
ats d’aprenen
ntatge correlacionen amb una mancca de consolidació
es competèn
ncies instrum
mentals de less àrees del llenguatge i le
es matemàtiqques.

competènciess bàsiques que
q
integren
n el currículu
um i que han de ser dessenvolupade
es per
inalitzar l’edu
ucació obliga
atòria, volem
m prioritzar la
a competència lingüísticaa i comunicativa ja
adquisició ap
porta a l’alum
mnat la posssibilitat d’entendre discurrsos orals i eescrits proce
edents
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àmbits i interrpretar-los am
mb actitud crrítica, per ap
plicar la comp
prensió dels mateixos a noves
municatives i a la genera
ació de nouss aprenentatg
ges.

ncia lingüísticca, segons el
e currículum
m, ens ve do
onada per qu
uatre dimenssions: comprensió
essió escrita
a, compressió oral i exp
pressió oral. De les quatre, creiem
m que per millorar
m
e del alumne
es de cicles formatius de
e grau mitjà, es necessa
ari desenvoluupar i solidificar la
omprensió esscrita; tot i que l’elecció d
d’aquestes no
n exclou a le
es altres duees dimension
ns que
n sotmeses a les conside
erades més importants.

cia lingüísticca es relaciona també am
mb altres competències com la d’aprrendre a aprrendre
tència socia
al i ciutadan
na i es bassa en el fe
et que l’aprenentatge dde la prime
era és
e per a l’aprenentatge de
e les altres d
dues.

ssorat és evident que es
s requereix a
aquesta com
mpetència ins
strumental peer a poder assolir
a
ncies professsionals espe
ecífiques de cada cicle fo
ormatiu. Les
s actuals acttituds del alu
umnat,
conjunt de representacions mentalss (creences, valors, acttituds, prejuddicis) i les seves
ns en forma d'opinions i hàbits o no
ormes de co
onducta, sob
bre l'ús de l''escriptura no son
cioses per aq
questa dimensió lingüísttica. No resu
ulta estrany opinar -encaara que sigu
ui falstura actual l''escriptura es
stà perdent tterrè davant l'avanç de le
es tecnologiees (àudio i vídeo),
v
ue escriure avui resulta menys útil q
que en èpoq
ques passades. De la maateixa mane
era, se
l'escriptura amb les hu
umanitats, la
a literatura o amb tipus de text tòppics (cartes, diaris
stàncies), mentre s'oblida la seva esstreta relació amb la ciència, amb el m
món laboral i amb
d text plenam
ment actualss (projectes, resums, info
ormes, etc.).
amb tipus de

ocia exclusivvament amb nivells alts d
de formalitat,, amb l'ús de
e terminologi a especialitz
zada, i
grau de com
mplexitat conc
ceptual. De lles diferents propietats lingüístiques d'un text, les
s més
ortografia, no
ormativa) són les més va
alorades perr sobre de le
es més profu ndes (coherència,

ments citats ja
j permeten dibuixar perrfils inquietan
nts d'alumne
es que podenn no interess
sar-se
a en creure erròniament
e
que és una tècnica obso
oleta, pertanyent al món de les lletres
s, que
de manera in
ndividual i au
utomàtic, com
m la parla, sense
s
neces
ssitat de plannificar o reviisar el
obvi que am
mb aquest tipus de repre
esentacions sobre l'escrriptura, resultta molt més difícil
scriure o milllorar la seva pràctica.

mnat modifiq
qui les seves
s opinions so
obre l'escripttura, les tasq
ques que ess realitzin a classe
c
una altra 'ima
atge' d'aques
sta tècnica. S
S'hauria d'es
scriure el que els alumnees realment hagin
n un futur, d'acord
d
amb les seves n
necessitats; s'hauria de valorar el pprocés comp
plet de
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esborranys, correccions)), a més del producte fin
nal; s'haurien
n de poder uutilitzar a l'au
ula els
ormàtics (prrocessadors automàticss, verificado
ors ortogràfic
cs) i lingüísstics (diccio
onaris,
) que usem en
e la vida co
orrent per esscriure; els alumnes
a
haurrien de podeer cooperar durant
d
ó, escrivint pe
er parelles, revisant
r
el te
ext de compa
anys, verbalittzant les sevves opinions, etc.

osat anteriorrment, l’Instiitut aquest ccurs 2018-20
019 s’ha pro
oposar deseenvolupar aq
questa
ja que és fonamental
f
si
s volem aco
onseguir formar profess
sionals qualiificats que puguin
p
prenent al lla
arg de la vida.
v
Per aixxò, en els tres cicles de grau miitjà es reforrça la
a lingüística
a amb finalitats específfiques, concretament, a la matèriaa de Princip
pis de
etal. Actualm
ment, aques
st reforç lin
ngüístic be donat per la
l professo ra de llengu
ua de

ç de llengua
a te cabuda dins de la proposta metodològica TILC (tractaament integrrat de
ntinguts) que
e te com ob
bjectiu ensen
nyar de man
nera integrad
da la llengu a en matèries no
ent lingüístiques, ja que «prestar ate
enció a la lle
engua en les àrees i maatèries curriculars
ne a aprofund
dir en la com
mprensió de la
a matèria i a aprendre més i millor.» (pàg. 25)

reforçar l’aprrenentatge i la interpretacció del llengu
uatge acadèmic o especcífic-tècnic de
el curs
que estan realitzant. A més,
m
de dese
envolupar les
s destreses metacognitiv
m
ves, la consc
ciència
erspectiva inttercultural de
els aprenentss.

l i com propo
osa la Gene
eralitat, es fe
er un planteja
ament Globa
al d’aquest eenfocament (TILC)
(
’acció coordinada i el cre
eixement pro
ofessional de
el professorat, imprescinddible per ens
senyar
a eina transvversal de tots
s els àmbits. (pàg. 27)

ACCIONS COMPLEM
C
MENTARI ES
del procéss d’internacio
onalització d
de Centres d’Educació promogut pel Departa
ament
ent, l’ Institu
ut d’Horticulttura i Jardin
neria desplega el Progrrama de moobilitat forma
ativa i
nternacional amb l’ objectiu de difond
dre entre la comunitat
c
educativa els ddiversos projectes,
racterístiquess i les seves oportunitatss així com fom
mentar l’ inte
ercanvi d’ expperiències i bones
lacionades amb
a
la internacionalitzaciió del centre.
anera el nosttre programa
a inclou:
Projectess de mobilita
at per a fer p
pràctiques en
n empreses o institucionns d’ altres països
p
adreçats a alumnes.
Projectess de mobilitatt adreçats al professorat.
Projectess de coopera
ació internaciional i associacions estra
atègiques peer a la innova
ació i l’
intercanvvi de bones pràctiques.
p
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Projectess d’educació al desenvolu
upament i a la cooperació internacionnal
Programe
es d’acció ed
ducativa esp
panyola a l’ex
xterior.

MUNICA
ACIÓ INT
TERNA I LA RELA
ACIÓ AM
MB L’ENT
TORN
T ORGAN
NITZATIU,, DE GOVE
ERN I INS
STITUCIONAL
nització dell centre perr al tractam
ment de la llengua cata
alana
’alumnes qu
ue rep el centre tenen l ’acreditació en llengües (nivell C1 ddel Marc eu
uropeu
erència per a les llengüe
es) en haver assolit l’ESO
O, a excepció dels alum
mnes matriculats al
s quals el centre assegurrarà les estra
ratègies orga
anitzatives qu
ue cregui méés adients perquè
p
, en acabar aquests estudis i supe
erar l’etapa cursada
c
satiisfactòriamennt, hagi ass
solit el
onal efectiu o d’usuari experimenta
at de la llen
ngua, que li permet rellacionar-se sense
n qualsevol de
d les habilita
ats de comprrensió i exprressió, ja sigu
ui oral o escrrita.

gència de do
omini de la lllengua catal ana, doncs, esdevé requisit perquè l’alumnat orrdinari
r el graduat.

lumnat amb necessitats educatives e
especials o d’alumnat
d
nou
uvingut al sisstema educa
atiu de
l centre elaborarà les adequacions c urriculars qu
ue siguin nec
cessàries perrquè, en el te
ermini
és breu posssible, i semp
pre segons les seves capacitats i possibilitats
p
ppersonals, puguin
p
e al ritme ordinari d’apren
nentatges de la resta d’alumnat.

talà vehicle de comuniicació
atalana és la
a llengua veh
hicular en le
es diferents activitats
a
aca
adèmiques qque es realitz
zen al
sta llengua és l'eina de cohesió i d''integració entre
e
totes le
es persones del centre i és el
pressió de le
es diferents activitats accadèmiques i administra
atives. En tootes les acttivitats
a llengua catalana.
c
Le
es intervenccions i col·llaboracions externes qque en moments
es puguin produir
p
tamb
bé utilitzaran
n com a lle
engua vehicular la llenggua catalana
a. Els
e s'utilitzin es procurarà que sigu
uin escrits en aquesta llengua. C
Cada departa
ament
mesures per fer un seguiment que pe
ermeti avalu
uar en quin nivell
n
s'està complint l'ob
bjectiu
engua catala
ana.
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talà, eina dee convivènccia
de la llengua catalana com a llen
ngua vehicular no queda
a restringidaa exclusivam
ment a
s activitats d'aprenentatge. El centre té consciènc
cia sobre la necessitat quue el seu ús
s formi
omunicació quotidiana en
e tots els à
àmbits de convivència
c
i relació quee s'hi donen
n. Les
e es desenvo
olupin en els
s diversos esspais del cen
ntre i que affectin a qualssevol dels se
ectors
itat educativva tindran cu
ura de fer-se
e en llengua
a catalana. Els missatgees que es puguin
p
del centre ca
ap a l'exterio
or utilitzant diiverses formes de comun
nicació procuuraran també
é tenir
talana com a manera prò
òpia d'expresssar-se.

ions extern
nes
del centre en les relac
catalana és el vehicle d’expressió
d
cions amb aaltres institucions,
estaments am
mb qui treballem habitua lment.

r de la llengu
ua catalana la llengua d
de treball i relació
r
amb totes les en titats, institu
ucions,
eis i emprese
es que interv
venen en el ccentre.
PONSABLES Equip dirrectiu v Coorrdinació d’ac
ctivitats i serv
veis, v Clausstre de profes
ssorat
res professio
onals del centre.

r a terme una coordinaciió amb els ccentres de prrocedència dels
d
alumness amb neces
ssitats
cials per tall d’intercanv
viar informacció sobre el grau descon
neixement i ús de la lle
engua
ana, així com
m també de la
l castellana i les estrang
geres.
PONSABLES Equip dirrectiu v Coorrdinació peda
agògica v De
epartament dde Llengües

ropar el centrre a les activ
vitats organitzzades per les entitats loc
cals que tinguuin com a ob
bjectiu
ntar l’ús de la
l llengua i la
a integració a la cultura catalana.
c
clamar a les empreses
s col·laborad
dores del ce
entre l’ús de
e la llenguaa catalana en
e els
ments escritss.
PONSABLES Equip dirrectiu v Conssell Escolar v Claustre de
e professoratt.

dinació linggüística, d’interculturaalitat i de cohesió
c
social
otenciar l’ap
plicació pràc
ctica del Pro
ojecte Lingüíístic de Centre i coordinnar-lo amb el Pla
’integració de
e l’alumnat nouvingut,
n
qu
ue anualmen
nt es concretarà en la proogramació ge
eneral
nual de Cen
ntre i Pla Anual
A
de Ce
entre), es considera
c
co
onvenient laa designació
ó d’un
a lingüístic/a, que s’encarregui també
é de l’educac
ció interculturral i de la cohhesió social.
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DE LA COOR
RDINACIÓ LIC:
L
l’equip direcctiu en l’elabo
oració o en l’’actualització
ó del Projecte
e lingüístic i ddel Pla d’aco
ollida i

les actuacions curricularrs i no curri culars de ca
aire lingüístic i intercultuural que el centre
c
acilitar l’acollida de l’alum
mnat nouving ut.
r l’equip dire
ectiu en la programació
ó de les acttuacions de la Program
mació genera
al que
Projecte ling
güístic i el Pla
a d’acollida i d’integració.
es activitats, incloses en la programa
ació general, que promou
uen l’ús de laa llengua cata
alana,
i la valoració
ó de la divers
sitat lingüísticca i cultural.
se amb els asssessors de llengua, inte
erculturalitat i cohesió soc
cial dels Servveis Territorials.
dinar i actua
alitzar un fons de docume
entació (mettodologies, materials
m
didààctics, TIC…
…) que
enciació de l’ús
l
de la lle
engua catala
ana, la millorra de la didà
àctica de l’ennsenyament de la
s aspectes lin
ngüístics de les altres àre
ees, l’acollida
a lingüística i social de l’aalumnat nouvingut
ntercultural.

missió linggüística
na comissió
ó de treball específica
e
de
el centre que
e vetllarà pe
el seguimentt de l’aplicac
ció del
el curs. Estarrà integrada per:
p
un membre de
d la direcció
el coordinado
or/a LIC

de la comissiió lingüística:
Assessorar l’equip directiu en l’elaborració d’aque
ells aspectes del projectee de centre (PAC i
MAC) que fan
n referència al PLC.
Fer el seguim
ment i l’avalua
ació de l’apli cació dels ac
cords relatius al PLC durrant el curs.

ngua de less reunions i òrgans dee gestió i treball del Prrofessorat
a llengua vehicular i de treball habitu al de les reu
unions dels diversos àmbbits (tutoria, equips
e
artaments, claustre,
c
cons
sell escolar, etc..)

ntenir la lleng
gua catalana
a com a lleng
gua de comu
unicació oral i escrita en totes les reu
unions
es de la de co
omunitat edu
ucativa.
PONSABLES Claustre de
d professorrat
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T HUMÀ I DE SERV
VEIS
ofessorat
la llengua de
e treball i de
e relació del professorat, entre ells i amb les alttres instàncie
es del
atalà és el vehicle d’ex
xpressió hab
bitual entre el professorat del centtre. Amb aix
xò es
ua més enllà
à de l’àmbit restringit
r
de les aules.
estendre l’úss de la llengu
el centre, en
n col•laboració amb la Co
oordinació LIIC, es comprromet a vetll ar perquè el nivell
a competènccia lingüística
a del professsorat siguin adequats
a
perr als usos accadèmics i fo
ormals
el centre, per a la qual cosa facilitarà
à la informac
ció que cregu
ui adient perqquè el profes
ssorat
tzar els seuss coneixemen
nts de llengu
ua catalana.

tllar perquè tot el profe
essorat, i alttre personall docent que
e treballi enn el centre, tingui
petència lingü
üística i com
municativa en
n català.
mentar la sevva participaciió en cursos d’actualitzac
ció de la llengua i culturaa catalanes.
PONSABLES Equip dire
ectiu v Coord
dinador LIC

llar perquè to
ot el persona
al tingui la titu
ulació adequ
uada.
PONSABLES Equip dire
ectiu

litzar prefere
rentment el català com
m a llengua de comunicació oral i escrita en
ntre el
essorat.
litzar prefere
rentment el català com
m a llengua de comunicació oral i escrita en
ntre el
essorat i el PA
AS.
itzar el català
à com a lleng
gua de comu
unicació oral i escrita entre el professsorat i l’alumn
nat en
els àmbits de
el centre.
ONSABLES Equip direc
ctiu v Claustrre de profess
sorat

ntribuir a de
esenvolupar la consciènccia lingüístic
ca entre l’alu
umnat, tot reebutjant prejjudicis
ístics enverss qualsevol lle
engua.
ONSABLES
S Claustre de
e professora
at

mnat
compromet a buscar es
stratègies qu e afavoreixin
n l’extensió de l’ús de laa llengua cattalana
at, no noméss a les aules, sinó en totss els àmbits d’ús.
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això sigui posssible, cal qu
ue tots els p
professionals
s que són presents al ceentre, profess
sorat i
dministració i serveis (PA
AS), usin el català en to
otes les relac
cions amb l’aalumnat al centre,
c
rmals.

nals de les activitats
a
extrraescolars i ccomplementàries no són aliens a aquuestes estratègies
e han d’afavo
orir l’extensió
ó de l’ús del català entre l’alumnat.

estratègies d’extensió de
d l’ús del ca
atalà entre l’a
alumnat que es puguin applicar en el centre,
c
uan n’hi hagi- amb les enntitats i institu
ucions
la coordinacció, mitjançant els plans d’entorn, -qu
onen amb el
e centre, ja sigui
s
mitjanççant les relac
cions amb en
ntitats cíviquues i culturals dels
centre, o en els
e intercanvis i activitats que es facin
n fora del cen
ntre.

onseguir que l’actitud dels
s alumnes en
nvers la lleng
gua catalana
a sigui positivva.
onseguir que els alumnes
s usin la lleng
gua catalana
a en qualsevo
ol situació.
mentar una actitud
a
de res
specte envers
rs qualsevol llengua.
l
PONSABLE
ES Claustre de
d professora
at

·laborar amb
b les institucions, organitzzacions, emp
preses i instà
àncies de l’enntorn sociocultural
centre per coordinar
c
es
sforços per a l’extensió efectiva de
e l’ús sociall del català entre
mnat i les sevves famílies.
PONSABLES

oordinació d’activitats i serveis v C
Coordinador LIC v
Equip directiu v Co

sell Escolar

onal d’admiinistració i serveis (PA
AS)
à la llengua de
d treball ora
al i escrita de
el personal d’administrac
d
ció i serveis. Per tal d’afa
avoriració lingüísticca, el centre els informarrà dels recurs
sos de forma
ació existentss.

omoure el ca
atalà com a llengua
l
de ccomunicació oral i escrita
a entre el PA
AS i la resta de la
unitat educattiva.
ONSABLES
S Equip direc
ctiu v PAS

ncia lingüístiica i comunic
llar perquè to
ot el PAS ting
gui competèn
cativa en cattalà.
llar perquè to
ot el PAS ting
gui la titulaciió adequada.
ONSABLES
S Administrac
ció educativa
a v Equip dire
ectiu v Coord
dinador LIC
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onal d’activitats extrae
escolars i c omplemen
ntàries
extraescolars i complem
mentàries inccideixen en el
e procés d’en
nsenyament i aprenentattge de
més de forma
ar part de l’activitat del ce
entre.
activitats de
el centre, la llengua cattalana serà la pròpia de
e les activitaats extraesco
olars i
àries.

itzar el catallà com a llen
ngua de com
municació ora
al i escrita en
ntre el persoonal encarreg
gat de
ctivitats extra
aescolars i la
a resta de la comunitat ed
ducativa.
tllar perquè tot
t el person
nal d’activitats
ts extraescollars i comple
ementàries tiingui competència
ística i comu
unicativa en català
c
PONSABLES Equip directiu v Coord inació d’activ
vitats i serveis v Equips ddocents

ciació de paares i mares d’alumnees (AMPA)
el Centre ha comptat am
mb una AMP
PA ja que ell període de permanènccia de l’alumnat al
n depassa dels dos o tres cursos
s acadèmics. A més, el fet que es tracti
ritàriament no
stobligatoris fa
f que el sup
port familiar o
organitzat minvi.
ue s’hagi don
nat o es don
ni en un futu
ur la creació
ó d’una AMP
PA, el catalàà és la llengua de
entre amb l’A
AMPA i els re
epresentants dels pares i mares de l’a
alumnat.
ganització d’activitats
n els recurso
os del centre per a l’org
d
i pràctiques qque afavoreiixin la
güística i culttural a Catalunya dels pa
ares, mares i familiars de
els alumnes.

itzar el català
à com a lleng
gua de comu
unicació orall i escrita enttre els membbres represen
ntants
AMPA i la ressta de la com
munitat educa
ativa.
cilitar l’accés a les instal··lacions del ccentre per a l’organitzac
ció d’activitats
ts i pràctique
es que
oreixin la inttegració ling
güística i cu
ultural a Cattalunya dels pares, marres i familia
ars de
mnat nouving
gut.
ONSABLES Equip direc
ctiu v Conselll Escolar

ganitzar i pro
omoure confe
ferències, xe
errades… destinades a fomentar
f
la pparticipació de
d les
es i pares en el procés d’iinteracció i n
normalització
ó de l’escola.
PONSABLES AMPA v Coordinació
C
pedagògica
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sos materiaals i equipa
aments
uipaments d’aules
d
generals de
e les aules, com
c
plafons d’anuncis i convocatòrie
es són en caatalà, també ho és
aules especíífiques, com
m les d’info
ormàtica, audiovisuals, gimnàs, teccnologia, talllers i

segurar que
e els recurs
sos materialls del centrre (llibres, anuncis,
a
connvocatòries, jocs,
ovisuals, prog
gramari…) siguin prefere
entment en lllengua catala
ana.
PONSABLES Els encarrregats respecctius

lioteca del centre
ibres i reviste
es de la biblioteca del ce
entre, així com
m les subscrripcions a la premsa diària que
, seran prefe
erentment en
n llengua cata
alana. Llevat de les exce
epcions que afecten la pa
art del
àfic relaciona
at amb les matèries
m
de l lengua i literratura castellana i d’idiom
mes estrang
gers, o
als específiccs que no es
stan publicatss en català. La renovació del fons bbibliogràfic es
e farà
nt amb materrial editat en llengua cata
alana.

llar perquè els
e llibres de consulta i en
nciclopèdies de la bibliote
eca de l’escoola siguin alm
menys
engua catalan
na.
ONSABLE Responsable de la biblio
oteca.

atalana és la
a de la retollació i inform
mació que s’hi dóna, tam
mbé és la lleengua d’aten
nció al
rofessionals que hi treballlen.
rà d’informarr de les possibilitats d’acctualització de
d la compe
etència lingü ística en cattalà al
hi treballa.

segurar que tota
t
la retolac
ció sigui en lllengua catallana.
segurar que el
e personal que
q hi treballa
a pot atendre
e en català.
ONSABLE

Equip direc
ctiu
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cilitar al perssonal que hii treballa, si cal, aquells
s recursos que afavoreixxin l’exercici de la
activitat pro
ofessional en
e català (vo
ocabularis específics,
e
assessorame
a
ent, informac
ció de
os de llengua
a que es facin
n a l’entorn)..
ONSABLE

Coordinado
or LIC

quisició de béns
b
i serv
veis
manarà, sem
mpre que sig
gui possible, que els con
ntractes de béns i serveeis que subs
scrigui
ats almenys en català. El
E català tam
mbé serà, sempre que sigui possible,, la llengua de
d les
umentació tè
ècnica dels productes que
q
adquireixi, com tam
mbé ho serà
à dels
i de la docu
lturals que co
ontracti.

manar l’ús de
e la llengua catalana
c
en lla contractac
ció de serveis
s externs.
manar la pressència de la llengua cata
alana en els contractes
c
de serveis extterns.
manar la pre
esència de la
a llengua cata
talana en les
s instruccions
s o documenntació tècnica dels
uctes contracctats.
ONSABLE Equip directtiu

vista i altress publicacio
ons del cen
ntre
a llengua de
e les publicac
cions del cen
ntre, ja sigui la revista electrònica, ell fulls de promoció
materials adre
eçats al públic que en su rtin.

rantir que el català
c
sigui la
l llengua de
e les diferents
s publicacion
ns del centree.
PONSABLE Responsable correspo
onent

T ADMINISTRATIU
U
cció internaa
a llengua de
e la retolació
ó general dell centre (fixa i temporal), documentacció administrativa,
de gestió, acctes, avisos orals o esccrits, comunicats als taulers d’anunccis i reunions
s dels
aments del ce
entre.
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cció externaa
la llengua usada
u
pel centre en la correspondè
ència oficial,, els butlletinns i informe
es, les
ns escrites dirigides
d
a le
es mares i p
pares, la corrrespondència escolar, lees comunica
acions
es acadèmiccs i la particip
pació a la xarrxa de teleco
omunicacions.

rantir que la llengua cata
alana sigui la
a llengua hab
bitual de com
municació deel centre en l’àmbit
l
nistratiu.
rantir que tota
a la documentació intern
na i externa de
d l’escola siigui en llenguua catalana.
PONSABLES Tots els professionals
p
s del centre

RMACIÓ
Ó I L’ACR
REDITAC
CIÓ LING
GÜÍSTICA
A DEL
SORAT
at del centre coneix i dom
mina les duess llengües officials i està en condicionns de fer-ne un ús

del centre de
e matèries no
o lingüístique
es coneix les
s característiques del llennguatge acadèmic
envolupar estratègies me
etodològique
es d’aula que
e fomenten l’aprenentatgge de les forrmes i
es lingüístiqu
ues d’aquets llenguatge p
per part dels alumnes.

at nouvingut acredita un nivell B2 d’u
una llengua estrangera. A més, els ddocents rea
alitzen
rmació lingüíística en dive
erses llengüe
es (francès, anglès, etc.)) per tal de ppoder implantar en
enfocamentss metodològics i didàcticss plurilingües
s: TILC i AICLE.

a formació lin
ngüística per part del doccent persegu
ueix garantir els diversos objectius ma
arcats
lingüístic dell sistema edu
ucatiu a Cata
alunya:

etència eleva
ada en la llen
ngua o les lle
engües que ensenyen.
etència plurillingüe, com a element necessari per
p a col·lab
borar en la cconstrucció d’una
plurilingüe per
p part dels alumnes.
tat per a col·laborar en la planificacció, aplicació
ó i avaluació d’un projeccte lingüístic en el
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IÓ DEL PROJECT
P
TE LINGÜ
ÜÍSTIC DEL
D CEN
NTRE
ció de llengu
ua, intercultu
uralitat i cohe
esió social elaborarà
e
un estudi anuaal sobre les dades
d
ngua en el centre.
c
A partir de les da
ades obtingu
udes i de les
s previsions del PLC, i amb
a
la
de la Comisssió lingüístic
ca, farà una proposta de Memòria An
nual de Centtre (MAC) i de
d Pla
ntre (PAC) a la direcció.

resentarà la Memòria An
nual de Centrre i el Pla An
nual de Centre al Claustrre del profess
sorat i
scolar per a la seva apro
ovació. Si de
e les actuacio
ons previstes en el Pla A
Anual se’n preveu
p
a direcció tam
mbé farà una
a previsió de
e pressupost adequada.
nificatives, la

TRE DE CANVIS
Data

Descrip
pció

20/09/2018
8

Creació del documen
nt.
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