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INTRODUCCIÓ.

El  nou  Projecte  Lingüístic  que  engeguem  el  curs  2005-2006  pretén  recollir  els 
aspectes prioritaris que marca el Departament d’Educació com a objectius bàsics a 
consolidar en tots els centres educatius:

• L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en 
les actuacions docents i administratives del centre.

• L’escolarització integradora de tot l’alumnat.

• L’assoliment  per  part  de  tot  l’alumnat  d’un  bon  nivell  de  comprensió  i 
d’expressió oral i escrita.

Es  tracta,  doncs,  d’afegir  a  les  funcions  que  realitzava  la  figura  del  Coordinador 
Lingüístic  de  Centre  les  tasques  d’acollida,  integració  i  seguiment  de  l’alumnat 
nouvingut amb el propòsit de convertir el centre en una comunitat educativa acollidora.

Per tant, el nou PLC ha de donar cabuda a les noves figures creades a partir d’aquest 
curs: el/la tutor/a de l’aula d’acollida i el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i 
cohesió social.
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 1 QUÈ ÉS EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE?

1.1. El PLC (Projecte Lingüístic de Centre) forma part del PEC (Projecte Educatiu de 
Centre), el qual, segons el Decret 199/1996, inclou els aspectes següents:

• Els trets d’identitat del centre
• Principis pedagògics
• Principis organitzatius
• Projecte lingüístic

1.2. El PLC recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el 
centre. En el PLC queda definit:

• El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
• El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.
• Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres.
• Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual.

1.3. El PLC ens permet gestionar de manera autònoma, però d’acord amb la normativa 
vigent, determinats aspectes sobre l’estat, l’ús i el tractament curricular de les diferents 
llengües presents en el centre.

1.4. Les condicions generals del PLC són les mateixes que ha de tenir el PEC, ja que 
n’és una part integrant:
  

• Legal,  és a dir,  en cap moment no podrà contradir  la legislació i  normativa 
referida a l’ús i a l’aprenentatge de les llengües.

• Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la 
línia pedagògica adoptada.

• Participatiu,  el  seu èxit  dependrà  del  grau de participació  i  implicació  de la 
comunitat educativa. En la mesura que aquesta participació sigui àmplia i real 
augmentaran les possibilitats d'èxit de la consecució dels seus objectius.

• Vinculant  per  a  tots  els  membres  de  la  comunitat  educativa.  Tothom  que 
s'incorpori al centre l’ha de respectar i l’ha complir.

• Global, és a dir, ha d'afectar la totalitat de la dinàmica del centre.

1.5. La Comissió Lingüística és qui tutela el PLC. Aquesta comissió està formada pels 
membres següents:

• un/a membre de l’equip directiu designat per la direcció,
• el/la coordinador/a LIC
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• el/la tutor/a de l’Aula d’acollida
• un/a representant del departament de Llengua i Literatura Castellana
• un/a representant del departament de Llengua i Literatura Anglesa
• un/a representant del departament de Llengua i Literatura Catalana
• un/a representant del departament d’Orientació
• un/a representant del departament de Ciències
• un/a alumne/a designat/da pels representants de l’alumnat del centre.

1.6. Els objectius del PLC han de ser actualitzats cada curs escolar i han de figurar 
també  en  els  plans  estratègics  de  centre,  seguint  les  directrius  del  Departament 
d’Ensenyament.

1.7. El PAC (Projecte Anual de Centre) ha de tenir en compte els principis enunciats 
en el PLC i els objectius que s’hi formulen.

1.8. El PP (Projecte de Pressupost) tindrà en compte les actuacions del PLC previstes 
en el marc del PAC.

1.9. La MAC (Memòria de Gestió del Centre) recollirà i avaluarà el grau en què s’han 
assolit els objectius lingüístics previstos i reorientarà els que es podrien plantejar en el 
curs següent.

1.10.  EL  PLC  s’anirà  desplegant  en  el  PCC  (Projecte  Curricular  de  Centre)  i  el 
Reglament de Règim Intern l’haurà de tenir en compte.

 CODI: PLC Elaborat: coordinador LIC
VERSIÓ: 0.0 Revisat: coordinadora qualitat
DATA: 13/01/2011 Aprovat: director

Pàgina  6 de 26 Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

PROJECTE LINGÜÍSTIC

 2 EL/LA COORDINADOR/A DE LLENGUA, 
INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL

2.1. Funcions 
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,  es  considera  prioritari  el  nomenament  del 
coordinador/a  lingüístic/a,  que,  en  els  centres  que  escolaritzen  alumnat  nouvingut, 
s’encarregarà també de l’educació intercultural i de la cohesió social. 

Les tasques que ha de desenvolupar són les següents:

a) Assessorar  l’equip  directiu  en  l’elaboració  o  en  l’actualització  del  Projecte 
Lingüístic i del pla d’acollida i d’integració.

b) Coordinar  les  actuacions  curriculars  i  no  curriculars  de  caire  lingüístic  i 
intercultural que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.

c) Assessorar  l'equip  directiu  en  la  programació  de  les  actuacions  de  la 
programació general  del  centre que concreten el  Projecte Lingüístic  i  el  pla 
d’acollida i d’integració.

d) 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.

e) Coordinar-se  amb els/les  assessors/es  de  llengua,  interculturalitat  i  cohesió 
social dels Serveis territorials.

f) 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.

g) Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’un pla de formació permanent per 
al  centre, tenint en compte la nova realitat  determinada per la presència de 
l’alumnat nouvingut.

h) 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.
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 3 EL/LA TUTOR/A DE L’AULA D’ACOLLIDA.

3.1. Funcions 

El tutor o tutora d’acollida tindrà les funcions següents:

a) Coordinar-se amb el servei d’interpretació/orientació i mediar entre el centre i la 
família.

b) Realitzar  avaluacions  inicials  i  col·laborar  en  l’elaboració  d’adaptacions 
curriculars.

c) Gestionar l’aula d’acollida.
d) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social.
e) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
f) Col·laborar  en la sensibilització i  introducció de l’educació intercultural  en el 

procés educatiu.

La coordinació del tutor o tutora d’acollida amb la resta de professorat, especialment 
amb el coordinador lingüístic o la coordinadora lingüística i els tutors o tutores dels 
grups de referència on s’ha adscrit l’alumnat i amb els professionals especialistes –
EAP, psicopedagog/a i mestre/a de pedagogia terapèutica-, en el marc de la comissió 
d’atenció  a  la  diversitat,  haurà  de  ser  l’element  clau  de  les  decisions  avaluatives, 
organitzatives i curriculars que es prenguin per afavorir la seva integració escolar.
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 4 LA COMISSIÓ LINGÜÍSTICA

4.1. La Comissió Lingüística és fonamentalment un òrgan consultiu i educatiu al servei 
del centre.

4.2. És l’òrgan encarregat de tutelar el PLC.

4.3. Tot i que està constituïda per uns membres determinats i ratificada en claustre, les 
seves reunions són obertes a tots els membres de la comunitat educativa.

4.4. És convenient que l’alumnat hi estigui representat. Podria estar-ho pels mateixos 
que formen part del Consell Escolar.

4.5. Tots els departaments de llengües hi han d’estar convenientment representats.

4.6. La Comissió Lingüística es reunirà preceptivament en començar el curs i abans 
d’acabar-lo per a planificar i avaluar el PLC d’acord amb allò que el/la coordinador/a 
lingüístic/a informi.

4.7.  Aquesta  Comissió  Lingüística  figura  en  el  reglament  de  règim interior  com a 
Comissió de normalització lingüística i té com a funcions:

a) Promocionar i coordinar les activitats previstes en la concreció anual del PLC.
b) Informar i difondre les mesures d’estímul que afavoreixen la realització del PLC 

als diferents sectors de la comunitat educativa.
c) Supervisar  l’actualització  lingüística  del  centre,  des  del  punt  de  vista  de  la 

normalització lingüística.
d) Confeccionar l’inventari  dels recursos i la gestió del pressupost  assignat pel 

centre a les activitats especialment programades per afavorir la normalització 
lingüística.
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 5 PRINCIPIS GENERALS.

5.1. El català ha de ser la llengua vehicular i d’aprenentatge del nostre centre. La llei 
de Política Lingüística, 1/1998, Article 20, diu:

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, 
en tots els nivells i modalitats educatius.

• 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 
com les externes.

5.2.  L’ensenyament  del  català  i  del  castellà  han  de  tenir  garantida  una  presència 
adequada en els plans d’estudi, de manera que tot l’alumnat, qualsevol que sigui la 
seva  llengua  habitual  en  iniciar  l’ensenyament,  ha  de  poder  utilitzar  normalment  i 
correctament les dues llengües al final de l’educació obligatòria.

5.3. En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha de poder comprendre i produir 
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.

5.4. La complexa situació sociolingüística de Catalunya ha fet i fa que la realitat del 
català no hagi assolit  la plena normalització lingüística. Aquesta realitat exigeix una 
gestió lingüística en els centres d’ensenyament que ajudi eficaçment al coneixement 
de la llengua catalana i a potenciar-ne l’ús en tots els àmbits.

5.5. D’acord amb la Llei de Política Lingüística, 1/1998, Article 24, el professorat dels 
centres  docents  de  Catalunya  de  qualsevol  nivell  no  universitari  ha  de  conèixer 
suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de la seva tasca 
docent.
El procés de normalització lingüística ha de ser entès al marge d’actituds individuals i 
personals prèvies i considerat en el marc de la professionalitat que exigeix la nostra 
feina com a docents.

5.6. El PLC regularà i garantirà que l’ús de la llengua en els diferents àmbits potenciï la 
no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició.

5.7. El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora 
dels espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat 
educativa. 

5.8.  El  centre  ha  d’oferir  una  atenció  especial  als/les  alumnes  amb  dificultats  de 
llenguatge i a l’alumnat nouvingut incorporat al sistema educatiu.
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5.9. S’implicarà l’alumnat en el respecte per la diversitat lingüística i en la presa de 
consciència de la riquesa que representa aquesta pluralitat.

5.10. El llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i de la comunicació. 
Ha de ser considerat com a eina de desenvolupament del propi pensament i com a 
necessari per a la transmissió dels sentiments.

5.11. Hem de tenir present la importància del llenguatge en l’expressió de vivències, 
sentiments i idees i la importància de la literatura en l’adquisició de valors estètics.

5.12.  Tot  el  professorat  de  llengües  intentarà  compartir  al  màxim  els  criteris  de 
planificació,  avaluació,  terminologia  metalingüística i  les estratègies metodològiques 
per al procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües, per tal d’evitar als 
aprenents esforços innecessaris per establir diferències o equivalències entre el que 
fan en una àrea i en l’altra.

5.13. El desenvolupament de la competència oral és un objectiu prioritari de l’àrea de 
llengües i s’han de preveure tasques específiques per desenvolupar-la. L’assoliment 
d’una  competència  comunicativa  plena  en  el  llenguatge  oral  és  la  base  per  a 
l’adquisició d’un bon domini de la llengua escrita.

5.14. És necessari partir de l’ús i del domini que l’alumnat té de la llengua i abans 
d’iniciar el procés d’ensenyament s’ha de tenir en compte el conjunt de coneixements 
previs a partir dels quals es planificaran els nous continguts i s’atendrà la diversitat de 
l’alumnat.

5.15. El  desenvolupament  dels  coneixements lingüístics és responsabilitat  de tot  el 
professorat, no únicament dels professors i professores de llengua. El treball de les 
altres àrees ha d’afavorir l’adquisició de nous conceptes, la incorporació del bagatge 
lèxic propi de l’àrea i el coneixement d’altres modalitats textuals. En definitiva, tots som 
professors i professores de llengua.
En  aquest  sentit,  el  PLC  hauria  d’afavorir  uns  criteris  de  correcció  lingüística,  de 
presentació de documents i un model del llengua “obert” que tingui com a objectiu la 
millora de la comunicació, de la comprensió i de l’exposició oral i escrita, comuns a 
totes les àrees.

5.16.  L’aprenentatge  del  català,  tenint  en  compte  les  característiques 
sociolingüístiques del nostre centre, no pot ni hauria de ser responsabilitat únicament 
del professorat d’aquesta àrea. També el professorat d’altres matèries ha de fer seus 
els objectius educatius de desenvolupar les competències lingüístiques de l’alumnat 
en aquesta llengua.
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 6 EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
COM A LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE.

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’ensenyament i el centre vetllarà 
perquè aquest ús sigui l’habitual en tots els àmbits, és a dir, en:

• L’àmbit pedagògic
• L’àmbit de govern institucional
• L’àmbit humà i de serveis
• L’àmbit administratiu

Àmbit administratiu
6.1. La Generalitat, les administracions locals i  les altres corporacions públiques de 
Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs 
serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. 
També  l’han  d’emprar  normalment  en  les  comunicacions  i  en  les  notificacions 
adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens 
perjudici del dret dels ciutadans o ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. 
(Article 9.1. de la Llei 1/1998.)

6.2.  Les  actuacions  administratives  del  règim interior  dels  centres  com són actes, 
comunicats  diversos,  horaris,  rètols indicatius de dependències,  etc.,  es redactaran 
normalment en llengua catalana (Decret 362/1983). El català serà emprat en totes les 
actuacions administratives de tots els centres: arxius, qualificacions, informes interns i 
comunicacions. (Resolució 12 de juny de 1998.)

6.3.  Les  actuacions  administratives  sol·licitades  pel  públic  es  faran  en  català, 
exceptuant-ne  els  casos  en  els  quals  els  usuaris  les  demanin  castellà.  (Decret 
362/1983.)

6.4. Els avisos al públic que s’hagin d’inserir  al tauler d’anuncis del centre es faran 
normalment en llengua catalana. (Decret 362/1983)

6.5.  Es  vetllarà  per  la  utilització  habitual  d’un  llenguatge  no  sexista  en  les 
comunicacions internes i externes del centre.

Àmbit de govern institucional
6.6.  El  català  serà  el  vehicle  d’expressió  normal  en  les  activitats  docents  i 
administratives, tant internes com externes (Art. 20.2. de la Llei 1/1998), i en tots els 
actes i reunions de la nostra comunitat educativa. (Decret 362/1983) (Resolució de 12 
de juny de 1998)
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6.7. El centre vetllarà perquè totes aquelles activitats pedagògiques que es realitzin 
fora del centre es duguin a terme en llengua catalana.

6.8.  El  centre assegurarà i  incrementarà la  seva participació  en totes les activitats 
organitzades  per  les  entitats  locals  que tinguin  com a objectiu  fomentar  l’ús  de la 
llengua i la integració a la cultura catalana.

Àmbit humà i de serveis
6.9.  S’ha  de  dinamitzar  l’ús  oral  del  català  entre  l’alumnat  i  entre  l’alumnat  i  el 
professorat tant en les situacions més formals (classes, treball de recerca...) com en 
les  menys  formals  (festes celebrades  en el  centre,  com per  exemple  el  Carnaval, 
converses als passadissos o al pati, sortides, etc.).

6.10. El centre tindrà cura que tot el personal (professorat, PAS i personal contractat) 
tingui competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa, i fomentarà 
la  seva participació  en cursos d’actualització  lingüística  del  català.  Es demanarà a 
l’AMPA que tingui en compte aquest criteri a l’hora de contractar personal de suport.

6.11. Es facilitarà que tot el professorat pugui exercir la seva tasca en català amb un 
servei de correcció de textos, material de suport informàtic, material bibliogràfic...

6.12. L’AMPA haurà de fer servir el català normalment en les seves activitats internes i 
externes, d’acord amb el que en aquest PLC s’està dictant. També es demanarà la 
seva  participació  en  la  difusió  de  cursos  de  llengua  i  cultura  catalanes  per  a  les 
famílies de l’escola,  perquè aquestes s’impliquin en el  procés d’aprenentatge de la 
llengua catalana de llurs fills/es.

6.13. El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular i el professorat en serà 
un model d’ús i un referent clar i sòlid per a tota la comunitat educativa.  

Àmbit pedagògic
6.14. 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 com les 
externes. (Article 20.2. de la Llei 1/1998)

6.15. Les àrees s’impartiran normalment en llengua catalana, excepte la de llengua 
castellana i llengües estrangeres. (Resolució del 12 de juny de 1998)

6.16. L’ús vehicular de la llengua catalana ha d’estar present en els recursos materials 
i  didàctics  del  centre:  llibres,  jocs,  audiovisuals,  programacions...  (Article  6.2.  del  
Decret 362/1983)

6.17.  També ha de ser  present  en les activitats  orals  i  escrites,  en l’exposició  del 
professorat,  en  el  material  didàctic,  en  els  llibres  de  text  i  en  les  actuacions 
d’avaluació. (Article 6.2. del Decret 362/1983)
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 7 EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE 
LA LLENGUA CASTELLANA

Ensenyament secundari obligatori

7.1. L’ensenyament del català ha de tenir garantida una presència adequada en els 
plans  d’estudi,  de  manera  que  tot  l’alumnat,  qualsevol  que  sigui  la  seva  llengua 
habitual  en  iniciar  l’ensenyament,  ha  de  poder  utilitzar  normalment  i  correctament 
aquesta llengua al final de l’educació secundària obligatòria. (Article 21.3. de la Llei  
1/1998)

7.2.  En acabar  l’ensenyament  secundari  obligatori,  l’alumnat  ha de poder  produir  i 
comprendre missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en català, 
fent-los servir per comunicar-se i per organitzar el propi pensament i reflexionar sobre 
els  processos implicats  en l’ús  normal  del  llenguatge.  (Punt  núm.  8 dels  objectius 
generals de l’etapa d’educació secundària obligatòria del Decret 96/1992)

7.3. En aquesta etapa educativa l’alumnat ha de consolidar el domini oral i escrit del 
català i adquirir-ne la competència suficient en el seu ús social. (Decret 96/1992)

7.4. El centre implicarà els/les alumnes en el respecte per la diversitat lingüística i en la 
presa de consciència de la riquesa que representa aquesta pluralitat.  (Punt 8 dels 
objectius generals del primer nivell de concreció de l’àrea de Llengua.)

Batxillerat
7.5.  El  centre  vetllarà  perquè,  en  acabar  les  diferents  modalitats  de  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. (Decret 82/1996)

7.6.  El  centre  vetllarà  perquè  l’alumnat  tingui  un  coneixement  aprofundit  de  les 
característiques  culturals,  històriques,  socials  i  lingüístiques  que  identifiquen 
Catalunya. (Decret 82/1996)

Formació professional
7.7.  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/les joves adquireixin el bagatge instrumental i 
cultural propi d’aquests ensenyaments. (Article 21.4. de la Llei 1/1998.)
7.8. El centre vetllarà perquè l’alumnat assoleixi el nivell de llengua catalana adient a 
l’especialització que realitza, tot reforçant el nivell obtingut en l’ensenyament secundari 
obligatori.
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 8 LES DIFERENTS OPCIONS EN REFERÈNCIA A LES 
LLENGÜES ESTRANGERES

La  llengua  vehicular  i  d’aprenentatge  serà  la  llengua  objecte  d’estudi  i  s’utilitzarà 
normalment el català com a llengua de referència. (Article 8 del Decret 312/1997.)

Ensenyament secundari obligatori.
8.1.  El  centre  vetllarà  perquè  en  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. (Article  
2.8. del Decret 96/1992)

8.2.  En  tot  l’ensenyament  secundari  obligatori,  l’alumnat  cursarà  anglès 
obligatòriament, i podrà optar per francès com a segona llengua. (Decret 223/1992, de 
25 de setembre,  que modifica  l’art.  6 del  Decret  96/1992,  de 28 d’abril.) El  centre 
garantirà la continuïtat d’aquesta segona llengua durant tot l’ensenyament obligatori i 
el  batxillerat.  (Punt  2.2.3.  Tractament  de  les  llengües  a  l’educació  secundària  
obligatòria.) (Resolució del 12 de juny de 1998.)

8.3. Com a centre de més d’una línia, es podran impartir dues llengües estrangeres 
com a  primera  llengua,  per  tal  de  garantir  la  continuïtat  de  la  llengua  estrangera 
estudiada a primària pels alumnes. (Resolució del 12 de juny de 1998.)

8.4.  El  centre ha de mantenir  una línia  de coherència  i  continuïtat  amb la  llengua 
estudiada per l’alumne/a a l’Educació Primària. (Resolució del 12 de juny de 1998)

Batxillerat
8.5. En acabar el batxillerat, l’alumne/a ha de comprendre i saber-se expressar amb 
fluïdesa  i  correcció,  oralment  i  per  escrit,  en  el  registre  estàndard  d’almenys  una 
llengua estrangera. (Art. 4 del Decret 82/1996.)

Formació professional
8.6.  Els  ensenyaments  de  formació  professional  tindran  per  finalitat  proporcionar 
als/les  alumnes  la  formació  necessària  per  adquirir,  si s’escau,  la  competència 
lingüística professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit de treball. 
(Art. 1 del Decret 332/1994.).
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 9 ELS CRITERIS GENERALS PER A LES 
ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-
APRENENTATGE DE LES LLENGÜES A LA 
REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE

9.1.  Es 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  les  llengües  catalana  i  castellana.  (Apartat  2.1.  
Tractament de les llengües a l’educació secundària obligatòria.)
 
9.2. El  centre tindrà en compte la situació sociolingüística de l’alumnat.  Pel  que fa 
als/les alumnes que habitualment no parlen en català, com pels que habitualment sí 
que  hi  parlen,  s’impulsarà  la  tendència  a  usar  el  català  en el  màxim possible  de 
contextos,  com  a  expressió  de  la  voluntat  de  normalitzar  la  llengua  pròpia  de 
Catalunya.  En el  cas  d’alumnes  catalanoparlants,  s’impulsarà  l’ús  del  català  en el 
màxim de contextos possibles i la pràctica de les actituds de participació en converses 
en què cada interlocutor fa ús de la seva llengua. (Apartat “Valors, normes i actituds” 
de l’Exemple  1 del  2n nivell  de concreció.  Àrea de Llengua.  Educació  Secundària  
Obligatòria)

9.3. L’alumnat nouvingut que s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre 
un suport especial i addicional d’ensenyament del català. (Art. 21.8 de la Llei 1/1998.)
El centre garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè aquests/es 
alumnes  n’adquireixin,  al  més  aviat  possible,  el  nivell  llindar.  Sempre  que  sigui 
pedagògicament  possible,  en acabar  l’ensenyament  secundari,  aquests/es alumnes 
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.

9.4.  Per tal de facilitat la integració dels/les alumnes nouvinguts al sistema educatiu de 
Catalunya  i  per  facilitar-los  l’aprenentatge  de  la  llengua  catalana,  s’impulsarà  que 
els/les alumnes que sempre han estat escolaritzats en el nostre ensenyament usin la 
llengua catalana en el màxim possible de situacions comunicatives. 
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 10 EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE LLENGUA I 
LITERATURA CATALANES

(Llei 1/1998 de 7 de gener – Decret 142/1980 de 8 d’agost – Decret 362/1983 de 30  
d’agost – Ordre de 28 de maig de 1981 modificada per l’Ordre de 8 de setembre de  
1983.)

10.1. Exempcions a l’ESO
L’alumnat nouvingut incorporat al sistema educatiu a Catalunya, independentment de 
la seva procedència, no quedarà exempt de la constància de la qualificació de Llengua 
i Literatura Catalanes en l’expedient escolar. A l’ensenyament secundari obligatori no 
es concediran exempcions. (Punt 3.7.2.2. de les Instruccions per al curs 2005-2006)

Per tant, se li farà un Projecte Individual Intensiu (PII) en l’àrea de Llengua Catalana i, 
si escau, en la resta d’àrees.

10.2. Exempcions al Batxillerat
L’alumnat nouvingut incorporat al sistema educatiu a Catalunya, independentment de 
la seva procedència, quedarà exempt de la constància de la qualificació de Llengua i 
Literatura Catalanes en l’expedient escolar només el primer any d’incorporació.

No se’l dispensa d’assistir a classe i no quedarà exempt de l’aprenentatge i avaluació 
corresponents.

Al  segon  curs  d’incorporació,  el  professorat  farà  una  avaluació  ponderada  dels 
progressos lingüístics de l’alumnat.

10.3. Exempcions a les PAAU
L’alumnat d’incorporació tardana que hagi arribat al centre a partir de 3r d’ESO i que 
hagi  cursat  menys de cinc cursos entre el  2n cicle  d’ESO i  el  Batxillerat  té dret  a 
exempció de la prova de Llengua i Literatura Catalanes a les PAAU.

10.4. Procediment i documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d’exempció
El pare, la mare o el tutor de l’alumne/a,  o el  mateix alumne/a si és major d’edat, 
presentarà:

• una sol·licitud d’exempció adreçada a la Direcció del Centre docent on estudia;
• un  certificat  acadèmic  de  l’alumne/a  on  figurin  totes  les  qualificacions 

obtingudes  en  els  cursos  anteriors  o  bé  fotocòpies  compulsades  de 
l’acreditació acadèmica;

• full d’empadronament (si no disposa de l’acreditació acadèmica);
• la documentació corresponent a la sol·licitud de convalidació d’estudis, en el 

cas de l’alumnat procedent de l’estranger;
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• la fitxa de l’Annex II omplerta i signada per la persona sol·licitant, i
• informe del Departament de Català.

10.5. Període de presentació i acceptació de sol·licituds
Les sol·licituds d’exempció s’han de cursar quan l’alumne/a es matricula i, en tot cas, a 
començament de curs.

El Centre admetrà les sol·licituds d’exempció de l’alumnat dels nivells d’ensenyament 
no universitari fins a 30 dies d’haver començat oficialment el curs.
En el cas de trasllat d’alumnes a mig curs escolar, la sol·licitud s’haurà de cursar dins 
dels 30 dies següents a la incorporació de l’alumne/a al Centre.

10.6. Tramesa de documentació
La  Direcció  del  Centre,  després  de  comprovar  la  documentació,  la  trametrà  a  la 
Comissió  Tècnica  Reguladora  de  l’Ensenyament  del  Català  abans  del  dia  30  de 
novembre, sota la seva responsabilitat.
Adreça: Departament d’Ensenyament, Via Agusta, 202, 08021 Barcelona.

10.7. Validesa i durada de l’exempció
Les exempcions només tenen validesa per al curs per al qual es demanen.

El document que acredita que un/a alumne/a està exempt/a de Llengua i Literatura 
Catalanes és la diligència que lliura la Comissió Tècnica Reguladora de l’Ensenyament 
del Català.

10.8. Notificació de la resolució i recursos
La Direcció del Centre, una vegada hagi rebut la diligència corresponent, haurà de:

a) Notificar la resolució sobre la sol·licitud d’exempció als responsables de 
l’alumne/a o al mateix/a alumne/a si és major d’edat.

b) Adjuntar una còpia de la resolució als documents acadèmics oficials de 
l’alumne/a.

Quan la sol·licitud sigui denegada caldrà enviar a la Comissió Tècnica, en el termini de 
10 dies hàbils, una còpia de la resolució amb la signatura de la persona interessada, si 
és major d’edat, o bé del responsable on consti la data en què se’ls ha comunicat la 
denegació.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Consellera 
d’Ensenyament  en  el  termini  de  30  dies  hàbils  a  partir  de  l’endemà  de  rebre  la 
notificació de la resolució, segons el que disposa l’art. 114 de la Llei 30/92 de 26 de 
novembre. 
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 11 PROJECTE LINGÜÍSTIC I PLA ANUAL DE CENTRE 

11.1. Plantejament del pla anual

1. Detecció de necessitats
2. Concreció dels objectius o actuacions
3. Avaluació dels resultats

11.2. Actuacions orientatives

1. Concreció de funcions en l’organització general del centre
  

a) Creació, si escau, de la Comissió Lingüística.
b) Creació, si escau, del càrrec de coordinació lingüística.
c) Creació,  si  escau,  de la  figura del  tutor  de l’Aula  d’acollida  responsable  de 

l'acolliment i integració en l'àmbit sociolingüístic català d'alumnes nouvinguts al 
sistema educatiu de Catalunya:
i. Organització de l’assistència d’aquest alumnat a cursos de nivell llindar.
ii. Creació d’un sistema d’atenció, dins del centre, per a la seva integració en 

el sistema educatiu.
iii. Creació d’un fons bibliogràfic que orienti el professorat en l’atenció de les 

necessitats d’aquest alumnat.
iv. Coordinació i, si escau, organització dels diferents ajuts externs (EAP,
v. Programa  de  Compensatòria,  CRP,  SEDEC,  Consorci  de  Normalització 

Lingüística, etc.)

2. Horari general de les activitats del centre i de l’alumnat

a) Distribució i horari del professorat de cada nivell, atenent a la seva capacitat 
lingüística.

b) Distribució horària de les llengües presents al centre, d'acord amb el tractament 
de les llengües acordat al PLC.

c) Revisió de les programacions de llengua per tal de tenir en compte qualsevol 
modificació dels aspectes metodològics que es pugui plantejar.

d) Previsió en els horaris del professorat, d’acord amb la normativa vigent, de 
possibles assistències a cursos i seminaris sobre la llengua catalana.

e) A l'hora de completar l'horari lectiu dels professors, es prioritzarà el suport a 
classes de català per als alumnes amb dificultats de comprensió i expressió 
especialment per als que s'acaben d'incorporar al sistema educatiu de 
Catalunya.

3. Programació anual de les activitats escolars complementàries
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a) Organització d'activitats amb la finalitat d'incentivar i prestigiar l'ús de la llengua 
catalana dins del centre.

b) Difusió d'informació mitjançant conferències, taules rodones, debats, 
exposicions, etc. per donar a conèixer a la comunitat educativa temes referits a 
la llengua i cultura catalanes.

c) Creació de la cartellera de normalització lingüística adreçada als alumnes:
i. espai informatiu (concursos literaris, notícies sobre la llengua, pàgines web, 

publicacions...), i
ii. espai lúdic i de participació: jeroglífics, jocs lingüístics, encreuats, 

endevinalles, jocs de lògica...

4. Programació anual de les activitats extraescolars

a) Creació d'una comissió d'alumnes, amb el suport del professorat, de l’AMPA, 
etc., que exerceixi d'element dinamitzador de les activitats que prestigien la 
llengua catalana: incidència en la comissió de viatges, de festes: rock en 
català, karaoke en català...

b) Potenciació i seguiment de les activitats programades per l’AMPA per tal que 
estiguin encarades a incentivar l’ús de la llengua catalana (tècniques d’estudi, 
classes de suport, revista, teatre, festes, coral, tallers radiofònics, esports i 
altres activitats lúdiques o pedagògiques).

c) Planificació d'activitats conjuntes de caràcter didàctic i de lleure que tinguin 
finalitats lingüístiques amb altres centres d’ensenyament de l'entorn o de la 
resta de l'àmbit lingüístic català, per exemple: concursos, jornades culturals...

5. Aspectes organitzatius del calendari de reunions i entrevistes amb els pares
 

a) Informació del PLC als pares i mares del centre.

6.  Calendari  de  reunions  dels  òrgans  de  govern,  de  l’equip  directiu  i  del 
professorat.

a) Concreció de reunions informatives sobre el PLC i el seu desenvolupament 
entre el claustre i l'equip directiu.

b) Concreció de les reunions sobre PLC i el seu desenvolupament entre el 
coordinador/a lingüístic/a i l'equip directiu.

c) Concreció del calendari de les reunions de la CL.
d) Realització de reunions entre els centres d'ensenyament primari i els centres 

d'ensenyament secundari per intercanviar informació sobre el grau de 
coneixement i ús de les llengües presents en el centre.

7.  Activitats  de  formació  permanent  i  de  perfeccionament  que  afectin  el 
professorat.
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a) Informació dels cursos de llengua catalana que organitzen les diferents entitats 
públiques (Servei d’Ensenyament del Català, Institut de Ciències de l’Educació, 
Consorci per a la Normalització Lingüística, Escola d’Administració Pública de 
Catalunya...) i privades.

b) Informació i participació en seminaris, en cursos o en tallers de suport didàctic 
a la llengua catalana:
i. Taller d’alumnat nouvingut
ii. Taller d’expressió oral
iii. Taller d’expressió escrita
iv. Taller de tractament de les llengües a l’ESO
v. Seminari del “Gust per la lectura”
vi. Tallers de llengua i literatura catalanes
vii. Taller per elaborar el PLC

  
8. Relacions externes al centre previstes en referència a col·laboracions, serveis
educatius i similars

a) Organització i potenciació d'activitats que propiciïn el coneixement de l'entorn 
lingüístic i sociolingüístic, per tal de fer reflexionar l’alumnat sobre la situació de 
la llengua catalana i de la comunitat lingüística catalana:

ii. Intercanvis entre els alumnes del centre i alumnes d’altres centres de la 
comunitat lingüística catalana.

iii. Sortides a altres indrets de la comunitat lingüística catalana per tal de 
conèixer-ne la situació sociolingüística i l’entorn històric i cultural.

iv. Activitats destinades a comprovar la relació entre el grau de 
coneixement del català i el món laboral.

e) Coordinació amb els centres de normalització lingüística del districte, de la 
població o comarca amb la finalitat d'informar tota la comunitat educativa sobre 
les campanyes de catalanització que es duguin a terme a l'entorn del centre.

f) Coordinació amb altres entitats que atenguin alumnes nouvinguts.
g) Coordinació amb els serveis educatius que tinguin repercussió des del punt de 

vista lingüístic (CRP, SEDEC, etc.).

9. Programació anual dels serveis escolars

a) Establiment d’un perfil lingüístic, que inclogui el coneixement i l’ús efectiu del 
català, per a tot el personal no docent que es contracti de nou.

b) Organització de cursos reglats i complementaris (de suport o d’aprofundiment) 
de llengua catalana per a tot el personal docent i no docent del centre.

c) Acordar amb les entitats locals la normalització lingüística dels seus serveis: 
esports, natació, etc.

10. Concreció anual dels diversos projectes i plans del centre
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a) Seguiment de l'aplicació dels principis i del desenvolupament anual del PLC en 
els altres documents del centre.

b) Acord pedagògic, si escau, entre tot el personal del centre per tal d'exigir la 
correcció en llengua catalana oral i escrita per part de l’alumnat i per part del 
professorat.

c) Organització, creació i manteniment d'un servei lingüístic al centre que cobreixi 
les necessitats lingüístiques de la comunitat educativa:

i. Revisió i assessorament de textos
ii. Disseny i redacció dels documents del centre
iii. Formació lingüística del professorat i del personal no docent

d) Informació i assessorament de terminologia i lèxics específics.
e) Informació i assessorament a la comunitat educativa sobre aspectes de 

normativa lingüística.
f) Assessorament en els continguts lingüístics de tots els documents de gestió 

del centre (PEC, PCC, RRI).
g) Acord pedagògic entre el personal del centre per mantenir unes normes d'ús 

lingüístic favorables a la llengua catalana.
h) Revisió del llibres de text segons els acords del projecte lingüístic.
i) Revisió dels materials de suport de les llengües presents al centre d'acord 

amb el PLC: diccionaris, llibres de biblioteca, audiovisuals, multimèdia...
j) Lliurament del PLC a tot el professorat i al personal no docent que s'incorpori 

al centre.
k) Incentivació de l’ús de la llengua catalana en les relacions personals al centre 

amb l’establiment de pautes d’ús: coherència en la llengua emprada pel 
personal docent tant a dins com a fora de l’aula, l’ús de la llengua del personal 
no docent d’acord amb la normativa vigent...

l) Revisar la retolació del centre.
m) Disseny i correcció dels textos administratius del centre.
n) Assessorament lingüístic al personal administratiu:  

i. Suport bibliogràfic
ii. Suport terminològic
iii. Difusió de les eines informàtiques en català: correctors, programari...
iv. Seguiment de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit administratiu: atenció al 

públic i documentació.
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 12 MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL CENTRE –MEMÒRIA 
ANUAL.

La memòria anual comprèn una estimació de l’assoliment dels objectius fixats en la 
programació  anual  i  dels  resultats  obtinguts  en l’activitat  docent.  En aquest  sentit, 
l’assoliment dels objectius de projecte lingüístic fixats en el pla anual també han de ser 
valorats en aquesta memòria de gestió. Per tant, és aconsellable que la coordinació 
lingüística  i  la  comissió  lingüística  informin  l’equip  directiu  del  grau  d’assoliment 
d’aquests objectius.

La valoració del nivell d’assoliment dels objectius ens orienta en la formulació de nous 
objectius  per  al  curs  proper  i  també  ens  pot  fer  modificar  alguns  dels  principis 
establerts en el projecte lingüístic de centre, en el projecte curricular o en el reglament 
de règim interior. A la memòria anual, també s’hi recull quina ha estat la repercussió 
d’aquestes actuacions sobre la situació sociolingüística del centre.
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Annex 1. TREBALL DE RECERCA

1. D’acord amb allò que s’estableix al PLC i d’acord també amb la Llei 1/1998 de 
7 de gener, de Política Lingüística, en els treballs de recerca l’alumnat utilitzarà 
normalment la llengua catalana, que és la llengua vehicular del centre.

2. Els  treballs  que  tinguin  com  a  objecte  de  recerca  la  llengua  i  la  literatura 
castellana es faran en castellà.

3. De la mateixa manera, els treballs que tinguin com a objectiu la llengua i la 
literatura anglesa o bé la francesa s’hauran de fer en aquestes llengües.

4. La presentació  d’un  treball  de recerca en una altra  llengua  que no sigui  la 
catalana, fora dels dos àmbits anteriorment descrits (1.b. i 1.c.), necessitarà el 
vistiplau de la Comissió Lingüística, que vetllarà perquè l’aplicació del principi 
general no comporti un perjudici greu dels drets individuals de l’alumnat.

5. Procediment de demanda de modificació de llengua:

i. Si un/a alumne/a del centre manifesta que vol escriure i exposar el treball de 
recerca, sempre que tracti d’un tema no estrictament lingüístic o literari, en 
una llengua que no sigui la catalana, farà una sol·licitud escrita dirigida a la 
Comissió Lingüística de l’institut.

ii. El/la coordinador/a lingüístic/a revisarà la petició i elaborarà un informe en 
què  tindrà  en  compte  el  currículum  de  l’alumne/a  i  l’opinió,  si  cal,  del 
professorat.  Seguidament,  redactarà  una  proposta  de  resolució  que 
adreçarà a la Comissió Lingüística.

iii. Aquesta Comissió avaluarà la sol·licitud i la proposta i decidirà per consens. 
Aquesta decisió ha de tenir en compte aspectes relacionats amb l'aptitud de 
l’alumne/a,  que  siguin  objectius,  avaluables  i  documentats.  Les  actituds 
personals, positives o negatives respecte a les llengües, no poden justificar 
l’excepció a una norma.

iv. Si el consens no és possible, l’informe es trametrà a l’Equip directiu perquè 
decideixi.

v. En els altres casos, la resolució de la sol·licitud es comunicarà a l’alumne/a, 
el qual podrà presentar recurs en el termini de cinc dies. En el cas que n’hi 
hagi, l’informe i el recurs es trametran a l’Equip directiu.
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vi. L’Equip  directiu  pot  trametre  el  cas,  si  així  ho  considera,  a  la  Inspecció 
d’Ensenyament.

vii. Sense  perjudici  del  que  s’ha  dit  fins  aquí,  la  Comissió  Lingüística  és 
fonamentalment un òrgan consultiu i educatiu, que no ha de perdre de vista 
el criteri acadèmic de vetllar per l’aprenentatge de l’alumnat. Hem de tenir 
en compte que, amb la llei a la mà (Constitució i Estatut), poques instàncies 
oficials  s’atreveixen  a  imposar  fil  per  randa,  a  Catalunya,  un  reglament 
lingüístic.
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Annex 2. CRÈDIT DE SÍNTESI d’ESO

1. El treball  del Crèdit  de síntesi serà redactat en llengua catalana excepte les 
àrees destinades a la llengua castellana, anglesa i francesa, que podran fer-ho 
en la llengua respectiva.

2. L’exposició oral del Crèdit de síntesi es farà en llengua catalana.
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