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INTRODUCCIÓ
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre i és el marc de
referència de la gestió de les llengües en el nostre institut. Per tant, s’adreça a tota la comunitat
educativa i ha de ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, pels
treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el centre, pels responsables de
les activitats extraescolars al centre i, evidentment, pel professorat.
El nostre PLC es basa en dos eixos fonamentals:


En primer lloc, es basa en el fet que el català és la llengua vehicular del nostre centre en tots
els àmbits: pedagògic, de govern institucional, humà i de serveis, i administratiu.



En segon lloc, el nostre objectiu és potenciar al màxim les competències plurilingües del
nostre alumnat. Per això, i seguint els currículums escolars de Catalunya, el nostre objectiu és
que els nois i les noies, en acabar l’etapa de secundària obligatòria:
•
Dominin, tant a nivell formal com informal, el català, llengua vehicular, de cohesió i
d’aprenentatge.
•
Dominin de la mateixa manera que el català, el castellà, especialment en els seus usos
més formals.
•
Coneguin una o dues llengües estrangeres (anglès com a primera llengua i francès com a
primera o segona llengua) per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicarse i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
•
Tinguin una actitud oberta, respectin les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen i
s’hi interessin, i també ho han de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden
aprendre i enriquir-se personalment, malgrat no les aprenguin.
•
Usin un llenguatge no sexista ni androcèntric.

ANÀLISI DEL CONTEXT
L’Institut Joan Brudieu, creat l’any 1933, és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència
de la comarca de l’Alt Urgell. Ubicat a la Seu d’Urgell, imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius. Per als estudis d’ESO, té adscrites gairebé la totalitat de les escoles públiques de
la comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la comarca, en els municipis de Peramola,
Oliana i Bassella, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de la Cerdanya,
la dels municipis de Montellà i Martinet, Lles de Cerdanya i Prullans, tots pertanyents a la província
de Lleida. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona d’escolarització força extensa i que es
concreta en:

Escola Sant Esteve
Alàs

Escola Castellciutat
Castellciutat

Escola Rosa Campà
Montferrer
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Escola Portella Blanca
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Escola Ridolaina
Montellà

Escola Miret i Sans
Organyà

Escola Pau Claris
la Seu d’Urgell

L’Institut Joan Brudieu, per als estudis de BTX (modalitats d’Humanitats i de Ciències i tecnologia),
té adscrit l’Institut Aubenç, d’Oliana.

Institut Aubenç
Oliana

Doc: 1920_PLC_Projecte_linguistic_de_centre
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (1-maig-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu

Projecte Lingüístic de Centre

CODI:
DATA:

PLC
15/02/2020

VERSIÓ:

5.0

PÀGINA:

6 DE 27

A l’Institut hi predomina la nacionalitat espanyola, tot i que, en el conjunt, hi ha fins a 27 nacionalitats
diferents, amb el següent percentatge respecte a l’alumnat del curs 2018-2019:
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I la seva progressió al llarg dels darrers cursos escolars ha estat aquesta:

En la nostra comarca de l’Alt Urgell, la llengua catalana gaudeix de gran vitalitat per això la majoria
dels nostres alumnes coneix el català i és la llengua d’us habitual. Malgrat tot, també hi ha un
percentatge de l’alumnat castellanoparlant i el gruix d’alumnes nouvinguts la llengua d’ús individual
dels quals és la llengua materna i la primera llengua de relació social acostuma a ser el castellà.

Doc: 1920_PLC_Projecte_linguistic_de_centre
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (1-maig-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu

Projecte Lingüístic de Centre

CODI:
DATA:

PLC
15/02/2020

VERSIÓ:

5.0

PÀGINA:

8 DE 27

A títol informatiu, examinem les dades de la comarca de l’Alt Urgell a IDESCAT, amb dades de l’any
2011, segons coneixement del català:

PRINCIPIS GENERALS
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

El català és la llengua pròpia del nostre centre i és la que s’utilitzarà com a llengua vehicular i
d’aprenentatge.
El centre planificarà i vetllarà per tal de garantir la formació de l’alumnat dirigida al coneixement
de l’entorn social i cultural immediat i en especial de la llengua, la història, la geografia, la cultura
i la realitat social catalanes.
Es planificaran les accions que permetin garantir el coneixement de la llengua i la cultura
catalanes a tota la comunitat educativa
Tot l’alumnat, independentment de la seva llengua habitual, ha de poder utilitzar normalment i
correctament tant el català com el castellà al final de l’educació obligatòria
En acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat ha de poder comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en com a mínim, una llengua estrangera, i
fer-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments.
Caldrà vetllar perquè l’ús de la llengua en els diferents àmbits potenciï la no discriminació per
cap raó.
Aconseguir un tractament adequat de les llengües en l’institut és una responsabilitat compartida
per tota la comunitat educativa. El professorat posarà especial cura en els aspectes lingüístics
a totes les àrees.
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EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES
A. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
El català, com a llengua pròpia dels centres educatius de Catalunya, s’utilitza normalment a l’Institut
Joan Brudieu com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i és la llengua de referència en totes les
activitats del centre.
Per aquest motiu, les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els
llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries del currículum són en
català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera,
així com de la utilització del castellà i de l’anglès (i, si escau, d’altres llengües romàniques) com a
llengües de font d’informació.
La utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular no queda restringida exclusivament a
l'àmbit de les activitats d'aprenentatge. El centre té consciència sobre la necessitat que el seu ús
formi part de la comunicació quotidiana en tots els àmbits de convivència i relació que s'hi donen.
Les activitats que es desenvolupin en els diversos espais del centre i que afectin a qualsevol dels
sectors de la comunitat educativa tindran cura de fer-se en llengua catalana. Els missatges que es
puguin generar des del centre cap a l'exterior utilitzant diverses formes de comunicació procuraran
també tenir la llengua catalana com a manera pròpia d'expressar-se.
Quant a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana és responsabilitat del professorat de
totes les àrees aconseguir que l'alumnat tingui un domini adequat de la llengua. Des de cada àrea
dʼaprenentatge es vetlla perquè l'ús de la llengua, tant oral com escrit, sigui el més acurat. Sempre
que sigui possible es procura que els mitjans audiovisuals emprats utilitzin la llengua catalana com
a mitjà d'expressió. Les activitats d'avaluació de les diferents àrees utilitzen la llengua catalana com
a llengua vehicular.


Introducció
La llengua catalana, en la mesura que és alhora mitjà d’aprenentatge d’altres matèries i objecte
d’estudi, ha de tenir una importància destacable en els processos d’ensenyamentaprenentatge, i per tant, en els currículums de l’alumnat dels diferents nivells educatius. En
aquest sentit, tot el professorat s’ha de sentir transmissor del correcte ús de la llengua a
l’alumnat i, especialment, model d’ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a la qualitat,
correcció i adequació terminològica.
En els quatre cursos de l’ESO en cada dos grups tutoria es fa una divisió en tres grups classe
en l’hora de llengua catalana.



Llengua oral
En el desenvolupament de les activitats escolars el paper de la llengua oral és fonamental, cal
aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre.
La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, elaborar i expressar idees,
opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. Es considera en totes les
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seves dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran
grup o grups més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat
d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació. L’alumnat ha
d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que
l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat
i fluïdesa en una societat democràtica i participativa.
La llengua oral es treballa en l’ESO i el Batxillerat en totes les àrees i en les diverses modalitats
textuals: entrevista, conversa, dramatització, argumentació...
En els cursos superiors de l’ESO i en el batxillerat es treballen els diferents registres de la
llengua i les principals varietats dialectals.


Llengua escrita
La competència comunicativa escrita, que s’ha de potenciar en totes les seves dimensions,
receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal relacionar-la amb
les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Cal
motivar els alumnes perquè descobreixin en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si
mateixos i als altres i als fenòmens del món i la ciència. En això té molta importància la
potenciació de la lectura.
En acabar l’ESO els alumnes han de ser capaços de produir textos de diferent tipologia
(expositius, narratius, descriptius...) i en finalitzar el batxillerat n’han de conèixer més.
En els treballs de recerca, l’alumnat utilitzarà normalment la llengua catalana, que és la llengua
vehicular del centre. Els treballs en què la recerca es faci en l’univers de la llengua i literatura
castellanes es faran en castellà. De la mateixa manera, els treballs que tinguin com a objectiu
la llengua i literatura francesa o anglesa es podran presentar en francès o anglès.



Activitats d’ús
Les activitats previstes per usar la llengua catalana, tant oralment com per escrit, estan
pensades en l’àmbit de l’aula i durant les hores que s’imparteix la matèria: lectura de diferent
tipus de textos en veu alta i realització d’exercicis de comprensió, recitació de poemes,
exposicions dels llibres de lectura que han llegit al llarg de l’avaluació, treball amb les TIC,
participació en els concursos “Picalletres” i “Lectura en veu alta”, lectures dramatitzades el dia
de Sant Jordi...



Alumnat nouvingut
L’alumnat nouvingut al Centre assisteix, a les hores de català, i durant els dos primers cursos,
a l’aula d’Acollida on se li fa una immersió en llengua catalana. Des del Departament de català
s’interacciona amb l’AA . Un cop l’alumne s’incorpora a l’aula ordinària, es tenen en compte les
seves especificitats i si cal, se li fa una adaptació de la matèria.
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B. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana
L’ensenyament del castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d’estudi, de manera
que tots els joves, independentment de la llengua o llengües familiars en iniciar l’ensenyament, han
de poder utilitzar-la normalment al final de l’educació obligatòria.
El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i produeixi
missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent-los servir
per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats
en l’ús del llenguatge.
En acabar el batxillerat, els alumnes hauran d’usar amb correcció les tècniques de comunicació oral
i escrita en llengua castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris,
científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut.
En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar polítiques de programació
i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots
els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments.


Introducció
Tot i que el tant per cent d’alumnes catalanoparlants de l’IES supera els castellanoparlants, el
centre porta a terme una planificació lingüística que possibilita que tot l’alumnat en acabar
l’Educació Secundària Obligatòria hagi assolit un domini bàsic de les dues llengües en les
quatre habilitats: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i escrita; habilitats que
facilitin, un cop acabat l’ensenyament obligatori, la producció i comprensió de missatges orals i
escrits amb propietat i autonomia en ambdues llengües.
Els departaments de llengües catalana i castellana hauran de vetllar per la coherència en
l’ensenyament-aprenentatge de les estructures comunes.
En els quatre cursos de l’ESO en cada dos grups tutoria es fa una divisió en tres grups classe
en l’hora de llengua castellana



Llengua oral
En l’assignatura de Llengua castellana i literatura, aquesta és la llengua d’ús en les
comunicacions professorat-alumnat.
Les habilitats de comprensió i expressió oral es treballen en aquesta matèria durant
l’ensenyament obligatori i el postobligatori i per tant en acabar aquests ensenyaments es
garanteix que l’alumnat sigui capaç de produir i comprendre missatges orals en castellà.
Als alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua castellana se’ls reforça si es creu
convenient, l’aprenentatge d’aquesta llengua oferint-los més hores de l’assignatura ( Aula
Oberta).
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La variant lingüística que es treballa habitualment és l’estàndard tot i que també es fan
referències a d’altres variants sobretot al castellà de sud-amèrica –varietat força present al
nostre centre-.


Llengua escrita
El protocol de centre a seguir en l’aprenentatge de la lectura i escriptura és vàlid també per
l’àrea de llengua castellana tot i que només es treballa dins d’aquesta matèria ja que la majoria
s’imparteixen en català.
Les activitats que es proposen tenen en compte la diversitat de l’alumnat i les seves necessitats
comunicatives, els objectius concrets per a cada nivell, les orientacions metodològiques
concretes i els criteris d’avaluació a aplicar.



Activitats d’ús
Les activitats previstes per usar la llengua castellana estan pensades en l’àmbit de l’aula i durant
les hores que s’imparteix la matèria (TIC, Yo leo, y ¿tú? ...) Fora d’aquest context , el centre no
té previstes activitats per reforçar-ne l’aprenentatge.



Alumnat nouvingut
L’alumnat nouvingut que prové de països de parla castellana, acut a l’Aula d’Acollida per fer la
immersió en català i s’incorpora a l’aula ordinària per cursar la matèria de llengua i literatura
castellanes en el curs que li correspon. Si aquest alumnat, tot i ser castellanoparlant, presenta
dificultats per assolir els objectius fixats pel currículum en el nivell corresponent, se li ofereix
reforç en l’àmbit de l’aula oberta.
Aquells alumnes que per la seva procedència desconeixen el castellà, fan la immersió en català
des de l’Aula d’Acollida i el castellà l’aprenen a l’aula ordinària i en contacte amb la realitat
social.

C. Les llengües estrangeres
El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en almenys una llengua estrangera, fent-los
servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos
implicats en l’ús del llenguatge.
L’alumne cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori com a mínim una llengua estrangera
obligatòriament, i podrà optar per una de segona.
En acabar el batxillerat, l’alumne ha de comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció,
oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera.
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Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als alumnes la formació
necessària per adquirir la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües estrangeres
adients a l’àmbit professional de treball.
L’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa
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.


Introducció
L’Institut Joan Brudieu ofereix als seus alumnes la possibilitat de cursar anglès com a primera
llengua estrangera (a partir de nivell 0).
En acabar 4t ESO s’assoleix el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les
Llengües i el nivell B1/B2 al final de 2n de Batxillerat.



Llengua oral
S’utilitza l’anglès com a llengua d’ús en les comunicacions a classe.
Com que els alumnes ja han estudiat l’anglès a la Primària, la seva participació oral es va
enriquint i augmentant a mesura que avancen els cursos, cercant, ja des de l’inici de l’ESO, que
la producció sigui correcta (pronunciació, construcció de frases...).
Les intervencions del professor/a són majoritàriament en anglès, així que la comprensió oral
dels alumnes es fa patent des del primer dia i d’una manera gradual. Els alumnes també
escolten cd’s, trossos de pel·lícules, vídeos adaptats i converses entre adolescents en
situacions similars a les que ells estan acostumats. I fan activitats orals en petits grups o
individuals.



Llengua escrita
Es treballen tant les habilitats de comprensió com les d’expressió de l’escrit.
L’alumne ha d’extreure el significat de textos adaptats al seu nivell sobre temàtica diversa però
sempre amb relació als seus interessos com a adolescent que és.
També ha de saber expressar per escrit totes les informacions sobre la seva persona i els altres,
la vida quotidiana, les seves aspiracions, els seus sentiments... així com escriure sobre temes
d’actualitat, de cultura, etc.
Per desenvolupar la seva comprensió lectora també fem servir tants textes autèntics com sigui
possible, diaris en anglès, revistes i notícies online. La majoria relacionades amb la cultura i
societat anglesa, d’altres relacionades amb la nostra però utilitzant l’anglès com a llengua
vehicular. Tant la comprensió oral com l’escrita ajuden a que els alumnes enriqueixin el seu
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vocabulari i estructura de la llengua. Aquestes habilitats són també desenvolupades amb un
llibre de lectura durant el segon trimestre.
Pel que fa a l’expressió escrita els alumnes revisen i amplien coneixements a través de diversos
exercicis, redaccions...
Amb aquestes habilitats els alumnes no solament aprenen la llengua anglesa sinó també els
aspectes socioculturals com els festivals anglesos...
Sempre que sigui possible els nostres alumnes es podran comunicar en anglès via mail per
establir i mantenir contactes socials apart dels seus companys de classe i professors i per tant
revisar el que ells han aprés


Activitats d’ús
En les diverses activitats hi ha un equilibri entre les quatres habilitats, listening, reading, writing
and speaking) que es practiquen a través dels diferents materials, audiovisuals, ordinadors...
per aconseguir que els alumnes puguin comunicar-se en anglès.
Les activitats per utilitzar la llengua anglesa estan pensades en l’àmbit de l’aula però també en
la posada en pràctica durant els intercanvis si es possible realitzar-los, fet molt enriquidor per
alumnes, ja que poden percebre l’ús quotidià que es fa de la llengua estrangera.



Projectes i Programes
Els alumnes d’anglès es poden presentar a diferents concursos organitzats pel mateix
departament d’ensenyament i altres institucions.
També durant els últims cursos d’ESO o Batxillerat es presenten de manera voluntària als
exàmens oficials de l’EOI. D’aquesta manera, els alumnes obtenen un títol oficial.
L’institut ha participat en projectes Comenius i intercanvis amb Hongria i Holanda durant set
anys. Hi ha la intenció de continuar-ho fent en un futur sempre que les condicions econòmiques
ho permetin.

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua francesa
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.


Introducció
Donades les característiques del nostre entorn, sobretot la proximitat amb França i l’estreta
relació de la nostra comarca amb Andorra, l’Institut Joan Brudieu ofereix als seus alumnes la
possibilitat de cursar francès com a primera llengua estrangera (a partir de nivell 0).
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En acabar 4t ESO s’assoleix el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les
Llengües i el nivell B1/B2 al final de 2n de Batxillerat.
També hi ha la possibilitat per a aquells alumnes que cursen anglès com a primera llengua
d’escollir el francès com a segona llengua estrangera (optativa dins del currículum).


Llengua oral
S’utilitza el francès com a llengua d’ús en les comunicacions a classe.
Evidentment, com que els alumnes comencen a estudiar el francès a 1r d’ESO la participació
oral d’aquests es va enriquint a mesura que avancen els cursos. Tot i així s’intenta des del
principi que la producció sigui correcta (pronunciació, construcció de frases...).
Les intervencions del professor/a són majoritàriament en francès, així que la comprensió oral
dels alumnes es fa patent des del primer dia i d’una manera gradual.



Llengua escrita
Es treballen tant les habilitats de comprensió com les d’expressió de l’escrit.
L’alumne ha d’extreure el significat de textos adaptats al seu nivell sobre temàtica diversa però
sempre amb relació als seus interessos com a adolescent que és.
També ha de saber expressar per escrit totes les informacions sobre la seva persona i els altres,
la vida quotidiana, les seves aspiracions, els seus sentiments... així com escriure sobre temes
d’actualitat, de cultura, etc.



Activitats d’ús
Les activitats per utilitzar la llengua francesa estan pensades en l’àmbit de l’aula però també en
la posada en pràctica durant les diverses sortides a França, fet molt enriquidor per als alumnes,
ja que poden percebre l’ús quotidià que es fa de la llengua estrangera.



Projectes i Programes
Els alumnes de francès es presenten habitualment a diferents concursos organitzats per l’APFC
(Associació de Professors de Francès de Catalunya), la Universitat Pompeu Fabra, l’ambaixada
francesa o altres organismes oficials francesos: de Traducció , de Ràdio, o bé a través
d’Internet.
També durant els últims cursos d’ESO o Batxillerat es presenten de manera voluntària als
exàmens oficials DELF (Diploma d’Estudis en Llengua Francesa), promoguts pel Ministeri de
l’Educació Nacional Francès. D’aquesta manera, els alumnes obtenen un títol oficial reconegut
arreu d’Europa.
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Programa EUROMANIA: Intercomprensió lingüística
El programa Euromania neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques:
català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès. El material per treballar el projecte
Euromania és el resultat de tres anys de treball d’un grup d’experts. Consta de 20 dossiers per
a l’aprenentatge multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va
adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. A l’Institut es segueix a 1r
d’ESO. No es tracta d’aprendre llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió.
Les llengües són alhora semblants i diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies
permet passar amb més o menys facilitat d’una llengua a l’altra. L’Institut hi participa des del
curs 2012-2013.
Programa Catalunya - Québec
El curs 2014-2015 és el primer en què l’institut ha entrat a formar part del Programa CatalunyaQuébec, en què es potencia la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria tot
realitzant intercanvis d’alumnes quebequesos per estudiar durant tres mesos a Catalunya, des
del setembre fins a principis de desembre, i d’alumnes catalans al Québec durant tres mesos
més, a partir del gener fins a principis d’abril. Les llengües vehiculars previstes són el francès
al Québec i el castellà a Catalunya. Els costos d’escolarització són coberts pel programa,
mentre que els costos de depalçament i acollida de l’alumnat són a càrrec de les famílies que
han estat seleccionades pels centres educatius. L’Institut hi participa el curs 2014-2015 amb
dues alumnes, i el curs 2015-2016, amb dues alumnes més.

Programa BATXiBAC
Durant el curs 2016-2017 s’ha sol·licitat l’entrada de l’Institut Joan Brudieu al projecte
BATXiBAC (doble titulació batxiller – baccalauréat), programa que permet a l’alumnat cursar, a
partir del curs 2017-2018, un currículum mixt que suposa fer, almenys, un terç de l’horari lectiu
del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història
de França. Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès,
equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L’alumnat que cursi el
currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades,
obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa
íntegrament en francès.

El currículum mixt comporta que un terç de l’horari lectiu s’ha de cursar íntegrament en llengua
francesa i, obligatòriament, ha d’integrar la Literatura francesa i la Història de França, que
s’han d’impartir en francès. Els alumnes que cursin el Batxibac han d’estudiar el Francès com
a primera llengua estrangera a primer i a segon. Altres matèries que s’han d’impartir, també en
francès:
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 Treball de recerca
 Estada d’estudis, feina o voluntariat a França
 Tutoria
Matèries de Batxillerat
Matèries comunes
Tutoria
Llengua catalana i literatura
Llengua espanyola i literatura
Llengua estrangera (francès)
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física
Història de la filosofia
Història
Treball de recerca
Matèries comunes d’opció
Matèria comuna d’opció
Matèries de modalitat i específiques
Matèria de modalitat
Matèria de modalitat
Matèria de modalitat o específica
TOTAL HORES BTX
Matèries específiques de BATXIBAC
que incrementen currículum
Història de França
Literatura francesa
Altres activitats: Estada a França
TOTAL HORES BATXIBAC

B1
B2
BATXIBAC
hores hores
1
2
2
3
2
2
2

1
2
2
3

3
3
2
4

4

4
4
4
30

4
4
4
30

2
2
2

2
2

2

6

2

4
4
2
20

L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut Joan Brudieu pot optar per qualsevol de les modalitats
que s’hi ofereixen (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), però amb
l’adaptació següent:
 Les matèries específiques de Batxibac (Literatura francesa i Història de França)
s’impartiran el dilluns i el dimarts a la tarda, de 15:30 h a 17:20 h.
 El currículum de l’alumnat de Batxibac pot estar format per un nombre de matèries i d’hores
superior al que s’estableix amb caràcter general.
 Si no vol aquest increment, ha de substituir les matèries específiques per les matèries que
cursa del Batxibac. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de
modalitat, perquè ha triat una quarta matèria de modalitat com a específica, pot demanar la
substitució d’una matèria, encara que sigui de modalitat.
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Altres llengües estrangeres: llengua portuguesa
L’educació intercultural derivada de les classes de llengua de la nova ciutadania en horari
extraescolar no pot ser un simple “afegit” al programa d’instrucció, sinó que ha d’entendre’s com un
espai que comparteix valors i principis amb la resta del temps educatiu escolar.
La utilització de programes coordinats amb la resta del professorat del centre i la participació en
activitats culturals al llarg del curs han de permetre aprofitar els diversos sistemes de coneixement
i d’experiència. L’intercanvi de metodologies, recursos i experiències, tant del professorat com de
l’alumnat, han d’inculcar als educands l’entesa i la valoració del seu patrimoni cultural, el respecte
de la seva pròpia identitat cultural construïda en convivència, els seus idiomes familiars, d’entorn i
d’estudi, els seus valors personals i culturals, la identitat dels altres i la construcció col·lectiva d’un
futur a compartir.
El Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (Institut responsable de
l’Ensenyament del Portuguès a l’Estranger), a través del Consolat
General de Portugal a Barcelona, amb la col·laboració del Servei de
Llengües del Departament d’Ensenyament, ha dotat l’Institut Joan
Brudieu, en particular, i les escoles de la ciutat de la Seu d’Urgell, en general, des del curs 20082009, del recurs de classes de portuguès amb la finalitat de:
a)
b)

Facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves
competències transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc)
Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural,
amb principis de convivència i inclusió.

Dins l’horari escolar, les classes de Llengua i cultura portugueses s’han inclòs en la franja de
Matèries Optatives de tots els cursos de l’ESO.
Dins l’horari extraescolar, s’han establert diferents cursos de Llengua i cultura portuguesa adreçat
a la població de la Seu d’Urgell:
 Curs de Llengua i Cultura Portugueses
o Alumnat d'Infantil i Primària
 Curs de Llengua i Cultura Portugueses: INICIACIÓ
o Adults, a partir de 14 anys [de parla catalana i castellana]
 Curs de Llengua i Cultura Portugueses: CONTINUACIÓ
o Adults a partir de 14 anys [de parla catalana i castellana]
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ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
A. Plurilingüisme al centre educatiu
El Projecte Lingüístic de les escoles i instituts té com a finalitat educativa desenvolupar les accions
integrades en el tractament de les diverses llengües del centre. El domini de la llengua catalana en
acabar cada una de les etapes d'escolarització, és un objectiu que ofereix a l'alumnat la possibilitat
d'establir les bases dels usos lingüístics per a la convivència i dels aprenentatges acadèmics de les
llengües al llarg de la vida.
L'institut ha participat en el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) amb l'objectiu
d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la
presa de decisions en l’àmbit laboral. El centre dissenya activitats d’ensenyament i aprenentatge
que incorporen la utilització de la llengua anglesa en crèdits o mòduls que no són pròpiament de
llengua anglesa, en almenys un dels crèdits o mòduls del cicle formatiu.

B. Alumnat nouvingut
L’alumnat nouvingut té garantit en el nostre centre una atenció individualitzada intensiva a l’aula
d’acollida per aprendre la llengua catalana i per assegurar-ne la seva correcta integració. Des de la
coordinació pedagògica del centre s’avaluen regularment els resultats i se’n fa el seguiment
individualitzat de l’alumnat (veure Pla d’Acollida del centre).
El Pla d’Acollida i d’Integració de l’alumnat nouvingut té com a objectius:
- Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents
d’altres països.
- Aconseguir que l’alumnat nou comprengui el funcionament del Centre, i s’hi adapti juntament amb
els companys i professors/es.
- Aconseguir que l’alumnat nouvingut pugui utilitzar en un breu espai de temps un nivell bàsic de la
llengua vehicular del centre.
Aquest Pla d’Acollida és el conjunt de les actuacions que el nostre Centre educatiu posa en marxa
per tal de facilitar l’adaptació de tot aquell alumnat que arriba de nou al Centre. Les diferents
actuacions han de portar a terme un procés d’adaptació escolar de l’alumnat i d’aprenentatge de la
llengua vehicular del centre, si és necessari.
Aquesta acollida es realitzarà tenint en compte la llengua o llegües d’origen, les condicions escolars
de l’alumne/a i les condicions socioeconòmiques de la família, les quals poden ser molt diverses.
Pla Individualitzat
L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs escolar,
amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos d’escolarització
previs i especialment el fet de compartir el temps escolar entre l’aula d’acollida o altres estructures
de suport i l’aula ordinària, fa necessària moltes vegades l’elaboració d’un pla individualitzat.
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Aquest document ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de l’alumne/a
nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de
planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge, que li ha de
permetre incorporar-se plenament, al més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup classe
de referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat de l’alumnat i la corresponsabilitat
de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge.
Pel que fa a l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut, el català, com a llengua en què
s’imparteixen majoritàriament els continguts curriculars, és la llengua de la primera acollida i dels
recursos que s’hi relacionin. Per facilitar l’aprenentatge de la llengua és molt important que a les
classes ordinàries a les quals assisteixi l’alumne, amb el seu grup de referència, el professorat
mantingui uns usos lingüístics favorables a la llengua catalana, per tal de mantenir la coherència i
la continuïtat de tot allò que l’alumne estigui aprenent a l’aula d’acollida. També és important
treballar amb el conjunt del grup classe en què es troba aquest alumne nouvingut dos aspectes: la
importància del manteniment de la llengua catalana com a forma de facilitar l’aprenentatge entre
iguals i la importància de valorar el bagatge lingüístic i cultural del nou alumne (fent conèixer, per
exemple, aspectes de la llengua o de les llengües que parla aquest alumnat al conjunt de la classe).

C. Projecció externa del centre
El centre té una pàgina web (www.insjoanbrudieu.cat) que li permet la comunicació amb tota la
comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies:
documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, participació en
projectes,…La web és en llengua catalana, tot i que hi ha escrits en altres llengües si corresponen
a activitats fetes en altres llengües curriculars. En aquesta web també s’hi poden trobar els enllaços
als diversos blocs dels departaments i àrees de coordinació del centre.

D. Intercanvis i mobilitat
El centre participa en diverses modalitats d’intercanvi que tenen, entre d’altres objectius, millorar
l’ús de la llengua, en aquest cas la llengua catalana, la llengua anglesa i la llengua francesa. Així el
nostre centre organitza al llarg de l’educació secundària i el batxillerat els intercanvis escolars
següents:
•
•
•

En el primer cicle d’ESO (1r) l’alumnat participa des del curs 2009-10 en un intercanvi amb
un institut de les Illes Balears, l’institut Santanyí (Santanyí - Mallorca).
Des del curs 2010-11, els alumnes de francès (3r ESO) són receptors de la visita d’alumnes
i professors del Collège Georges Clemenceau, de Cerizay, i realitzen activitats de manera
conjunta.
Des del curs 2005-2006, i fins a finals del curs 2007-2008, l’Institut ha participat en un Projecte
Comènius conjuntament amb l’institut «Christelijke Scholengemeenschap “Comenius
College”» de Capelle aan den Ijssel a Holanda, a pocs quilòmetres de Rotterdam; i l’institut
«Dozsa Gyorgy Gazdasdgi Muszaki Szakkozepiskola es Szakiskola» de Kalocsa, situada
a la meitat sud d’Hongria, amb el projecte comú, EUCIFF, és a dir «European Investigation
For the Future», amb la finalitat de conèixer i donar a conèixer la realitat de tres regions
petites europees mitjançant l'estudi de temes tan diversos com la cultura, l'esport, la religió,
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l'oci, la gastronomia, etc.
Des del curs 2008-2009, l’Institut participa en un Projecte de col·laboració amb l’institut
«Christelijke Scholengemeenschap “Comenius College”» de Capelle aan den Ijssel a
Holanda, a pocs quilòmetres de Rotterdam. El projecte, que es desenvolupa durant dos anys
acadèmics, té l’objectiu de conèixer les diferents realitats europees a l’alumnat participant.
El projecte de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu es vertebra al voltant de l’estudi de l’obra
El diari, d’Anna Franck, mentre que el de l’alumnat d’Holanda es vertebra al voltant de l’obra
L’ombra del vent, de Carlos Ruíz Zafón.
A partir del curs 2010-2011, l’Institut ha demanat reiniciar un nou projecte Comenius bilateral,
tot i que a hores d’ara la petició es troba en reserva.
Al llarg dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 s’han fet intercanvis d’alumnat amb Holanda, fora
del conveni Comenius. El curs 2012-2013, induït per la crisi econòmica s’ha suspès de
manera bilateral l’intercanvi amb Holanda.
A partir del curs 2013-2014, l'Institut Joan Brudieu, conjuntament amb l'Institut Aubenç, el
Col·legi La Salle, i els Serveis Educatius de l'Alt Urgell, participa en un nou Programa
d'Aprenentatge Permanent "Comenius Regio" que s'ha adjudicat al Projecte3E i a
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. El tema del projecte Comenius és "Emprenedoria, Educació
i Empresa" i hi participen, a part dels centres de Formació Professional de l'Alt Urgell, dos
centres de la província italiana de Torí, a la regió del Piemont: l'Istituto di Istruzione Superiore
Statale "Luigi Des Ambrois", d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en piemontès], i el
Consorzio Formont per la formazione professionale delle attività di montagna, de Venaria
Reale.
A partir del curs 2015-2016 s’han iniciat intercanvis bilaterals amb l'Istituto di Istruzione
Superiore Statale "Luigi Des Ambrois", d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en
piemontès] al batxillerat i a la formació professional, tenint com a llengua vehicular l’anglès.
Des del curs 2016-2017, existeixen intercanvis d’alumnat d’FP per tal de realitzar la Formació
en Centres de Treball (FCT) amb l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Luigi Des
Ambrois", d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en piemontès] emmarcats en el Programa
“Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments
d’FP”. Concretament, al curs 2016-2017 es realitzen Estades de pràctiques en empreses
a l'estranger per a l'alumnat de cicles formatius [Erasmus+ (VET) «Euroinvoc 2016»]: 3
alumnes al curs 2016-2017, 32 dies al mes de març (30 d’FCT i 2 de viatges); i Estades en
Institucions a l'estranger per a l'alumnat de cicles formatius: 7 alumnes, 1 setmana, a finals
de març
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E. Distribució horària setmanal de les llengües a l’Institut

Català Castellà
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BTX
2n BTX
Lit. catalana
Lit. castellana
Lit. universal
CFM SMX
CFM GAD
CFM CAI+APD
CFS ASIX / DAW
CFS EDI
CAS

3h
3h
3h
3h
2h
2h
4h
-4h
-----3h

3h
3h
3h
3h
2h
2h
-4h
------3h

Anglès Francès Francès Portuguès
1LE
1 LE
2 LE
MO
3h
3h
-2h
4h
3h
2h
2h
3h
3h
2h
2h
3h
3h
-4h
3h
3h
--3h
3h
--------------3h
---3h
---3h
-----------4h
----

Projecte de Llengües estrangeres a 1r ESO:

•

1LE i 2LE: Des del curs 2017-2018 l’Institut opta per una distribució diferenciada de les hores
oficials de Llengua estrangera (les 3h de 1LE i les 2h de 2LE) per tal que tot l’alumnat que
entra a Secundària pugui fer, almenys, 2 hores de Llengua anglesa i 2 hores de Llengua
francesa. Per a la cinquena hora, l’alumnat s’agruparia a partir de la seva adscripció a l’hora
de la matrícula a la llengua que ha triat com a 1LE. En aquesta hora, l’alumnat amb més
dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental, aliè a la matèria de Llengua
estrangera.
És a partir de 2n d’ESO que l’alumnat triaria si opta per a la possibilitat de fer Francès com a
1LE o com a 2LE.
Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4
1 LE
Llengua anglesa (A)
1 LE
Llengua francesa (F)

A
F

A
F

F
A

F
A

Hora 5

A+
F+

Reforç

•

Projecte de Llengües estrangeres a 2 ESO:
•
•

A partir del curs 2018-2019, hi ha 3 grups oficials, que internament es converteixen en 4 grups
en totes les matèries.
A 2n d’ESO, l’alumnat segueix impartint dues llengües: Francès i Anglès. A diferència de 1r
d’ESO, l’alumnat ha de triar quina és la seva 1LE i imparteix 4h. L’altra llengua esdevé 2LE, a
raó de 2h setmanals, en la franja de les optatives. En aquesta franja de 2h, l’alumnat amb més
dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental, aliè a la matèria de Llengua
estrangera.
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Hora 5

Hora 6

F
A

F
A

Reforç

Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4
1 LE
Llengua anglesa (A)
1 LE
Llengua francesa (F)

PLC

Reforç

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
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REFERENTS NORMATIUS
El projecte lingüístic s’ha d’ajustar al que estableix el Títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació i l’article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

A. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
TÍTOL II: Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya
Article 9
Règim lingüístic
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per
les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.
2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de l’ensenyament de
les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la regulació
del marc horari.
Article 10
Dret i deure de conèixer les llengües oficials
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en
finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.
2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües
oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als
alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que
els permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les
activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el
coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions
acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal
del centre.
3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els
ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han de garantir que els
alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àmbit
professional respectius.
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret i el compliment del deure
de conèixer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de l’Estatut, una
oferta suficient d’ensenyament del català.
Article 11
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a
llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text,
i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han
d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura
castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur
llengua habitual.
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4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o
els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el
moment de la matrícula, i d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs
fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.
Article 12
Llengües estrangeres
1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una
llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar,
llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del Departament, quina
llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a
segona.
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres
activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix
autorització del Departament.
Article 13
Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i del personal
d’administració i serveis
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han
d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials,
de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la funció
docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el
català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit general del centre.
2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència
lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines didàctiques que
facilitin l’ensenyament del català i en català.
3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis dels centres
educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de ferne un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d’establir els
mecanismes i les condicions que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i
del castellà del personal no docent de l’Administració educativa.
Article 14
Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part
del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al
centre.
2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües
en el centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents:
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant
globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis
escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.
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Article 15
Programes d’immersió lingüística
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor
de cohesió social, ha d’implantar estratègies educatives d’immersió lingüística que n’assegurin
l’ús intensiu com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició d’aquestes
estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels
alumnes i el procés d’ensenyament del castellà.
2. Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels programes d’immersió
lingüística, tenint en compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’hagin d’impartir
al llarg de l’etapa.
Article 16
El català, llengua oficial de l’Administració educativa a Catalunya
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració educativa.
2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català tant en les relacions
internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya
i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El català ha
d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel
Departament.
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer normalment en
català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.
4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que
estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes
a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic
català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà.
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de persones
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text original en català,
que serà sempre la versió preferent.

B. DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Article 5
Contingut
1. El projecte educatiu de cada centre recull i, si escau, desenvolupa el caràcter propi del centre
definit per la titularitat. El caràcter propi ha de respectar els principis rectors del sistema
educatiu i per als centres de titularitat pública, el caràcter propi és el definit a l’article 93 de la
Llei d’educació. A més, el projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els aspectes que
s’indiquen a continuació, amb les precisions que s’estableixen en aquest Decret:
[...]
e) El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn
i d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte
lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull
els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua
vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa
als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les
associacions de mares i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre
l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix,
determina quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a
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segones. Quan, d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts
curriculars en alguna de les llengües estrangeres, ha d’obtenir autorització del
Departament d’Educació.
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