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0. INTRODUCCIÓ
Un dels documents cabdals en el funcionament d’un centre educatiu és
el projecte lingüístic (PL). I sobretot en la Mallorca del segle XXI, on la
llengua pròpia malda per trobar el seu espai i adaptar-se a un nou
context, en què l’anglès i les tecnologies de la comunicació i de la
informació cerquen ocupar el seu espai.
En el nostre cas, el darrer projecte es va elaborar i aprovar durant el curs
2009-2010. Per tant, era necessari redactar-ne un de nou a fi d’adaptarse a la nova realitat.
Seguint en gran part les indicacions de l'Administració pel que fa a la
confecció d'un PL, i per tal de copsar la realitat sociolingüística del
nostre IES, la primera passa que s'havia de fer era passar una enquesta
als nostres estudiants, l'element essencial de tota la comunitat escolar.
Amb els resultats obtinguts, s’ha analitzat i valorat la situació actual del
nostre IES, i en els punts 2 i 3 d’aquest document es fa una descripció del
que es fa i s’ha fet fins ara en el tractament de les llengües. Finalment, i
un cop discutit en diferents àmbits, la darrera part del PL està dedicada
a presentar allò que pretén dur a terme sobre aquesta qüestió durant els
cursos vinents.
En total, ha estat una feina de dos anys escolars, que ha necessitat la
col·laboració de tots els membres de la comunitat escolar i que ha
implicat la participació directa dels diferents òrgans col·legiats i de
coordinació.

3

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

1. PUNT DE PARTENÇA. L'ENQUESTA
1.1. RECOLLIDA DE DADES
El qüestionari va ser dissenyat entre l’octubre i el novembre del 2015,
pels membres de la comissió lingüística i de la comissió pedagògica. Un
cop enllestit, es va informar els tutors del protocol que es faria servir
perquè els alumnes contestassin virtualment les preguntes, en un
moment de l’hora de tutoria durant el mes de desembre.
L’enquesta està dividida en cinc parts: presentació, usos, competències,
valoració de les llengües i observacions [vegeu annex 1]. La gran
majoria de les preguntes tenien una resposta tancada per facilitar la
recollida de la informació. Hi ha hagut algunes qüestions que han estat
contestades per alguns alumnes, sobretot perquè no sabien què dir o
perquè simplement no s’adeia a la seva realitat.
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1.2. ANÀLISI DE RESULTATS DE L’ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA
Aquesta fase del projecte lingüístic serveix per a copsar la realitat
sociolingüística del nostre centre i veure’n les mancances i les
necessitats.

A. PRESENTACIÓ
A.1. Nivell d’estudis que fas enguany

El nombre total d’alumnes d’ESO, batxillerat i formació professional que
varen contestar el qüestionari (961) és inferior a la xifra d’alumnes
matriculats al centre (1200), i això és perquè o bé no es va poder passar
l’enquesta en alguns grups (n’hi ha 38 en total) o bé perquè hi havia
alumnes absents. Per tipus d’estudis, d’allà on més dades s’han obtingut
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han estat, a parts iguals, del batxillerat, amb 370 alumnes, que
representen el 43 %; i d’ESO, que representa el 42,6%, amb 367 alumnes.
A.2. Quina és la lletra del teu grup?
Aquesta opció servia únicament per facilitar la comprovació de la
recollida de dades. No té efectes en el resultat de l’enquesta.
A.3. A quin centre vas fer 6è de Primària?
Les dades obtingudes en aquesta pregunta ens ha permès treure
diverses gràfiques.
a) Centres des d’on han arribat més alumnes

Els resultats d’aquesta pregunta ens referma una informació que ja
sabíem: el centre de Primària d’on provenen majoritàriament els nostres
alumnes és el CEIP Miquel Costa i Llobera, amb un 28% (139 alumnes),
seguit a força distància pel CEIP Felip Bauçà, 11% (55 alumnes) i CEIP de
Pràctiques, 10% (50 alumnes). Cal tenir en compte, tanmateix, que en
primeres posicions es troben els centres adscrits.
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b) Lloc de procedència del centre de Primària

La gràfica és clara: gairebé el 80% dels alumnes han estudiat Primària en
un centre de Palma.
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c) Lloc de procedència del centre de Primària (sense Palma)

Si desglossam la procedència dels alumnes que han anat a una escola
que és de Palma, tenim un ventall enorme d’opcions. Les primeres de la
llista són de municipis propers a Palma: Esporles, Bunyola, Marratxí,
Calvià i Sóller. Cal fer notar, també, la diversitat de llocs no europeus on
els nostres alumnes varen cursar la Primària.
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d) Tipus de centre de Primària de procedència

Un 72,7% del nostre alumnat procedeix d’un centre públic, un 24,8%
d’un centre concertat i un 2,5% de centres de fora de Mallorca.
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e) Centres de primària segons adscripció

En un 63% procedeixen de centres adscrits i un 37% de centres no
adscrits.
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A.4. Només si ets alumne de batxillerat o d’FP, respon: Centre on feres 4t
d’ESO o equivalent?
a) Nom del centre on obtingueres el títol de Secundària o equivalent

En aquests nivells, tenim 139 alumnes de l’IES Josep M. Llompart (27,5%).
Aquest percentatge fa palès que als ensenyaments postobligatoris
només un de cada quatre alumnes és nostre. Això s’explica per
l’amplitud de la nostra oferta educativa i el nombre de grups de
batxillerat.
Dels qui feren 4t d’ESO a un altre centre, destaca el grup que ve de l’IES
Josep Font i Trias d’Esporles amb 47 alumnes, que representen un 9,3%
de l’alumnat. Segueixen per nombre d’alumnes que vénen, però a
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molta distància, l’IES Joan M. Thomàs, el CC Sant Rafel, el col·legi Pius XII
i l’IES Madina Mayurqa.
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b) Lloc de centre de Secundària de procedència

Per procedència geogràfica, Palma és aquí també el municipi on es
troben la gran majoria de centres on els nostres alumnes han obtingut el
títol de Secundària.
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c) Tipologia de centre de Secundària de procedència

Un 27,6% han fet la Secundària obligatòria al Llompart, un 42,5% a un
altre IES i un 28% a un col·legi concertat. El percentatge restant es
reparteix entre els qui l’han feta a un centre d’adults o fora de Mallorca.
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d) Recompte de procedència (sense Palma)

En el gràfic es veu clarament que després de Palma, el grup més
nombrós d’alumnes que hi ha procedeix de l’IES d’Esporles, a
continuació, a molta distància, hi ha els qui vénen de Marratxí,
Llucmajor, Calvià i, més pocs, Sta. Maria, Santanyí i Sóller.
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A.5. On vas néixer?

La majoria dels nostres alumnes són nascuts a les Illes Balears. Si hi afegim
10 alumnes que han nascut a Catalunya o al País Valencià, ens queda
un 80,6% d’alumnes han nascut a un territori de parla catalana. El 19,4%
restant ha nascut fora de l’àmbit lingüístic català, sigui dins l’estat
espanyol o a fora, en el cas dels immigrants.
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b) Lloc de naixement

Si obviam ara els alumnes nascuts en terres de parla catalana, veim que
el primer lloc en la quantificació de la procedència dels nostres alumnes
és l’Argentina, seguit d’Espanya (zona no catalanoparlant), l’Equador,
Bolívia i, després, Alemanya, Bulgària, Colòmbia, Rússia i l’Uruguai. Per
darrere hi ha una gran varietat d’estats com Romania, Xile o la Xina. És
pertinent fer notar, i doncs, que la majoria d’aquest grup prové d’un
país castellanoparlant.
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A.6. Quant de temps fa que vius a Mallorca?

Un 80,5% dels nostres alumnes han viscut sempre a Mallorca, un 17% fa
més de tres anys que hi viu i només un 2,6% fa menys de tres anys que
viu a l’illa.
Pensam que aquestes són dades a tenir molt en compte ja que aquest
resultat tan contundent d’un 80’5% d’alumnes que sempre ha viscut a
Mallorca i que, per tant, ha rebut ensenyament del català a tota la seva
escolarització s’ha de traduir en un domini de la nostra llengua tant a
nivell oral com escrit, cosa que, com veurem més endavant, no
succeeix realment en molts d’alumnes de famílies no catalanoparlants.
Per això, cal plantejar estratègies i recursos per millorar la competència
en llengua catalana, sobretot a nivell oral.
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B. USOS
B.1. a) En quina llengua parles habitualment amb ton pare o el teu tutor
legal?
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Pel que fa als usos lingüístics, hem cregut interessant destriar la llengua
d’ús amb el pare de la llengua d’ús amb la mare, tot i que en els
resultats hem vist que no hi ha diferències significatives. Un 61% dels
nostres alumnes manifesten que la llengua d’ús habitual amb son pare o
tutor legal és el castellà, enfront d’un 32,3% que afirma que és el català.
Un percentatge ínfim afirma que usa (indistintament) totes dues llengües
i la resta utilitza una altra llengua (búlgar, àrab i alemany principalment).
B.2. A) Llengua de relació amb la mare
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En el cas de la llengua de relació amb la mare, veim que el castellà
baixa a un 60,3% mentre que el català puja al 33,5%. Un percentatge
minúscul diu que usa amb sa mare (indistintament) totes dues llengües i
la resta usa una altra llengua distinta del català o castellà (búlgar, àrab i
anglès són les llengües més representades).
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B.3. En quina llengua parles habitualment amb els teus germans?

Aquí disminueix, respecte a l’ús que es fa amb els pares, tant el
percentatge dels qui usen el català (27,3%) com dels qui usen el castellà
(55,4%) amb els germans i augmenta fins a un 9,1% el percentatge dels
qui diuen que parlen en totes dues llengües (català i castellà) amb els
germans. La resta, o bé no té germans o parla amb els germans altres
llengües (anglès i búlgar principalment).
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B.4. En quina llengua parles habitualment amb els altres amb els altres
familiars (padrins, concos, cosins…)?

Amb altres familiars puja al 34,5% el percentatge d’alumnes que
manifesta que usa el castellà per parlar-hi i, en canvi, baixa l’ús del
castellà a un 54,9% enfront del 61 i del 60,3% que l’usaven per parlar
amb son pare i sa mare respectivament. Un 5% afirma que usa les dues
llengües per relacionar-se amb els parens.
Com a resum, podem destacar que, si bé en tots els casos (pare, mare i
altres familiars) la llengua més usada és el castellà, el català augmenta
en la relació amb els germans i amb els parents. El percentatge restant
(5,6%) es reparteix en altres llengües segons el lloc de procedència
familiar de l’alumnat (anglès, búlgar, alemany,etc.)
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B.5. En quina llengua parles habitualment amb els teus amics?

Les respostes a aquesta pregunta ens fan constatar que l’escola no pot
ser, de cap de les maneres, l’únic espai de socialització en català, ja
que veim com els nostres joves, tot i ser catalanoparlants o capaços
d’usar indistintament les dues llengües perquè així ens han dit que ho fan
en l’àmbit familiar, es decanten d’una manera aclaparadora per l’ús
del castellà amb els amics, fins i tot si els amics són catalanoparlants. Els
resultats són prou eloqüents: un 35,5% afirma que sempre parla el
castellà amb els seus amics i només un 2,7% afirma que parla sempre el
català amb els amics. En aquesta pregunta hi havia la possibilitat de
marcar una resposta més matisada i contestar quina llengua usaves
majoritàriament i no de forma exclusiva. En aquest cas es redueix la
diferència entre l’una i l’altra: un 43,3% d’alumnesdiu que usa
majoritàriament el castellà enfront d’un 18,5% que diu que parla amb els
amics majoritàriament en català.
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B.6. Quina llengua es parla dins l’aula?
Pel que fa a la llengua d’ensenyament, les dades canvien radicalment.
A la pregunta de “Quina llengua es parla dins l’aula?”, pregunta
pensada per valorar la percepció d’ús lingüístic que tenen els alumnes
en cada assignatura i que inclou llibre de text, explicacions, treballs de
classe, exàmens, respostes a interpel·lacions del professorat, etc.), el
resultat és contundent: sempre en català o majoritàriament en català.
Vegem-ho per blocs d’assignatures.

Ciències socials, història, geografia, art
Sempre en català 56,8% enfront d’un 4,7% de sempre en castellà. Un
31,1% responen que majoritàriament en català enfront del 7,4% que
contesta majoritàriament en castellà. Si sumam els “sempre en català” i
els “majoritàriament en català” surt un 87,9% (656 alumnes) enfront del
12,1% (90 alumnes) que contesten que és el castellà la llengua usada
sempre o majoritàriament a les classes d’aquestes assignatures.
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Ciències naturals, física, química, biologia
Un 50,6% d’alumnes siu que aquestes assignatures es fan sempre en
català, un 32% diu que majoritàriament en català mentre que hi ha un
10,4% diu que es fan majoritàriament en castellà i només un 7% contesta
que aquestes assignatures es fan sempre en castellà.

Matemàtiques
El 54,9% de l’alumnat contesta que aquesta assignatura es fa sempre en
català i el 26,5% diu que majoritàriament es fa en català. Sumant tots
dos percentatges ens surt que 81’40% dels alumnes enquestats
manifesten que el català és la llengua usada en aquesta assignatura. En
canvi, un 10,9% d’alumnes diu que a la classe de matemàtiques es parla
majoritàriament en castellà i un 7’7 afirma que es parla sempre en
castellà; sumant els dos percentatges surt que un 18,6% (116 alumnes)
considera que en aquesta assignatura s’usa el castellà.
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Dibuix, plàstica, dibuix tècnic, dibuix artístic,...
A la pregunta de “Quina llengua es parla dins l’aula?” en aquestes
assignatures d’Arts plàstiques, un 51,4% (312 alumnes) responen que
sempre s’hi parla el català i un 31,3% (190 alumnes) que s,hi parla
majoritàriament en català. Per altra part, un 10% (61 alumnes) considera
que a l’aula d’assignatures plàstiques es parla majoritàriament en
castellà i un 7,2% contesta que sempre s’hi parla en castellà.

Música
De l’alumnat que cursa assignatures musicals, 281 alumnes (un 54,5%)
han dit que es fan sempre en català, enfront de 36 alumnes, un 7%, que
afirma que sempre s’hi parla en castellà. És significatiu el percentatge
de 29,7% (153 alumnes) que diuen que majoritàriament s’utilitza el
català a l’aula enfront del 8,9% que diu que s’hi usa majoritàriament el
castellà.
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Tecnologia, informàtica
Un 46,1% d’alumnes contesta que a les aules de Tecnologia i Informàtica
s’usa sempre el català (237 alumnes); a aquest percentatge podem
sumar els 31,1% dels qui diuen que s’usa majoritàriament el català (160
alumnes) i ens dóna un 77,2% d’ús del català. Quant a l’ús del castellà
en aquestes assignatures, el 9,1% (47 alumnes) afirma que sempre s’usa
el castellà i un 13,6% diu que es parla majoritàriament el castellà (70
alumnes). Sumant aquests darrers percentatges, ens surt que un 22,7%
de l’alumnat considera que en aquestes assignatures s’usa sempre o de
forma majoritària el castellà.

Filosofia, ètica
Els qui contesten que en aquestes assignatures es parla el català sempre
o majoritàriament arriba al 75,7%, mentre que els qui diuen que a l’aula
es parla majoritàriament o sempre en castellà són el 24,3%.
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Educació física
Com veim a la gràfica, el 42,5% d’alumnes han marcat que a les classes
d’Educació física sempre es parla en català, un 21,5% diuen que es
parla majoritàriament en català, un 11,8% que s’hi parla majoritàriament
en castellà i sun significatiu 24,3% sempre en castellà.

Tutoria
Finalment, hem inclòs també en l’enquesta les activitats de tutoria i els
resultats han estat que, en el parer dels alumnes, el català és la llengua
majoritària a tutoria, 79,1% dels enquestats, i l’ús des castellà té un
percentatge del 20’9%.
Si feim una comparativa entre els resultats de les dues darreres
preguntes (Quina llengua uses amb els amics? i Quina llengua es parla
dins l’aula?), veim tot d’una que el castellà és encara avui la llengua de
relació majoritària entre el grup d’amics, la qual cosa ens fa pensar que
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els prejudicis que arrossegam de generacions anterios no estan prou
superats i que això és així encara que la llengua majoritària d’ús a
l’escola és el català. En totes les assignatures, la percepció dels alumnes
respecte a la llengua que es parla dins l’aula es decanta clarament pel
català. Les assignatures de l’àmbit de les Ciències socials, Música,
Plàstica, Ciències naturals i Matemàtiques superen el 80% en l’ús del
català, concretament les de Ciències socials estan al 87,9%. No hi ha
cap assignatura en què el resultat hagi estat inferior al 50%. L’assignatura
on els alumnes consideren que es parla menys el català és a Educació
física (64%).
(col·locar-los per ordre de major a menor)
Ciències socials: 87’9%
Informàtica i Tecnologia: 77,2%
Ciències Naturals: 82,6%
Matemàtiques: 81,4%
Filosofia i Ètica: 75,7%
Plàstica 82,7%
Música 84,2%
Educació física: 64%
Tutoria 79,1%
La conclusió és evident: hem de pensar i concretar estratègies per
superar els prejudicis lingüístics en les relacions interpersonals dels
alumnes sobretot amb els companys de classe i grup d’amics. Cal que
donin una oportunitat al català com a llengua d’ús amb els amics i per
fer noves coneixences.
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B.7. Pensa en tots els anys que has anat a escola. Sense comptar les
classes de català, castellà i anglès, en quina llengua t’han fet les classes
a l’escola de Primària on anaves?

Després d’escatir l’ús real aproximat del català en el centre, hem volgut
saber en quina llengua van ser escolaritzats els nostres alumnes durant
l’ensenyament primari. El resultat es decanta clarament a favor del
català: el 71,1% dels enquestat diuen que rebien les classes en català, el
22,5% en les dues llengües i només un 6,4% afirma que les rebia en
castellà o que el castellà era la llengua més usada.
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B.8. Quina llengua uses segons l’àmbit?

Llibres: un 79,2% responen que llegeixen en castellà, un 17,5% contesten
que llegeixen sobretot en català i un 3,3% diuen que solen llegir en altres
llengües.
Revistes, diaris: el resultat és més contundent aen favor del castellà, un
91,6 % afirma que quan llegeixen revistes, diaris, etc. ho fan en castellà
majoritàriament, només un 4,4% es decanta per llegir-los en català i un
3,9% afirma que ho fa en altres llengües.
Música: escolten majoritàriament música en català el 6% dels alumnes,
mentre que ho fan majoritàriament en castellà el 35,2% i l’apartat
d’altres llengües puja fins al 58,8%. Això vol dir que la major part del
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consum musical que fan els nostres alumnes és, segurament, en anglès.
Tanmateix no ens sorprèn ja que l’oferta i la difusió de les produccions
musicals en anglès són immenses.

Ràdio: escolten ràdio sobretot en català el 4,2% dels enquestats, mentre
que els qui diuen que escolten la ràdio sobretot en castellà són el 85,4%.
Els qui diuen que escolten ràdio en altres llengües si mateix ariben al
10,5%.
TV: pel que fa a la TV, la visió de programes en català és del 3,5%
(inferior que el de la ràdio), en canvi puja el percentatge, un 87,6%, dels
qui diuen que miren sobretot programes de televisió en castellà. En
comparació amb la ràdio, baixa també el percentatge dels qui veuen
TV en altres llengües fins al 8,9%, que correspon a 77 alumnes.
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Cinema: el cinema és l’àmbit d’ús on la presència del català és més
escassa, gairebé anecdòtica dins al punt que només el 0,9%, 8 alumnes,
manifesten que veuen pel·lícules en català sobretot. El 89,5% les miren
en castellà i un 9,5% (82 alumnes) diu que les msira en un altre idioma.
No ens han sorprès els resultats ja que ¿ com es pot veure cinema en
català? si pràcticament no s’estrena a Balears cap pel·lícula en versió
original catalana, són molt poques les pel·lícules que es fan en versió
original en català i, per acabar-ho d’arrodonir, tampoc no es poden
veure pel·lícules en català a la televisió, llevat de a TV3 i a IB3 des de fa
poc.

34

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Internet, xarxes socials, telèfon mòbil (whatsapp, sms…): en aquests
àmbits d’ús, la situació millora quant a l’ús del català. El 16,1% de
l’alumnat enquestat manifesten utilitzar el català o majoritàriament el
català en l’ús del telèfon mòbil en les seves diverses possibilitats (parlar,
enviar whatsapps, sms, etc.). És el percentatge més alt d’ús després de
la lectura de llibres, que recordem era del 17,5%, però queda molt lluny
del 78,4% que s’inclina pel castellà a l’hora d’usar el mòbil.
Pel que fa a les xarxes socials, el 9,2% afirma que utilitza majoritàriament
el català enfront del 83,6% que diu que usa majoritàriament el català i
un 7,2% (62 alumnes) que diuen que usen una altra llengua. L’ús del
català a internet és del 6,4%, el del castellà un 81,1% i d’altres llengües
del 12,5%.
Per tant, en l’ús de les noves tecnologies, allà on l’ús del català és més
alt i on es redueix la diferència respecte al castellà és en l’ús del telèfon
mòbil possiblement perquè s´’hi estableixen relacions més personals, més
directes i immediates, no tan condicionades per la pressió social que
s’exerceix des de plataformes informàtiques d’implantació global com
és internet i les xarxes socials.
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C. COMPETÈNCIES

En els apartats C.1., C.2., C.3. i C.4.volíem avaluar principalment tres
coses:
1. La percepció dels alumnes respecte al concepte de llengua
pròpia. Per això els demanàrem “Quina és la teva llengua?”;
férem una pregunta molt senzilla, molt directa, en què els alumnes
havien de decidir quina consideraven, quina sentien que era la
seva llengua. El 42,7% s’inclina per dir que la seva llengua és el
castellà, el 20,4% contestaren que era el català i un 31,7%
digueren que consideraven la seva llengua tant el català com el
castellà. Finalment, el 5,2% té per llengua pròpia una llengua
estrangera, sobretot el búlgar, l’anglès, l’alemany i l’àrab.
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2. El concepte de llengua materna. A la pregunta “Quina llengua
vas parlar primer a casa quan eres petit?”, el 34% contesta que va
ser el català i el 57,4% el castellà. Resulta curiosa la diferència
prou important entre els percentatges d’aquesta pregunta i de
l’anterior. Un 20,4% afirma que la seva llengua és el català i un 34%
diu que la primera llengua que va aprendre a casa va ser el
català. La pregunta és òbvia: què se n’ha fet, del 13,6% d’infants
que va aprendre primer a parlar el català, però ara no el
consideren la seva llengua?
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3. Els prejudicis lingüístics. Les preguntes per avaluar això són també
molt directes i tancades:


Quan qualcú et parla en català, contestes en …? Un 81,8%
diu que contesta en català i només un 18,2% respon que
contesta en castellà si li parlen en català.



Quan qualcú et parla en castellà, contestes en…? El resultat
és aclaparador, un 96,9% diu, que si li parlen en castellà,
contesta en castellà, només el 3,1% contesta en català.

Aquestes respostes demostren la urgència de treballar, tot el professorat,
no només el de català, per superar el prejudici lingüístic que encara
perdura. A Mallorca, no és que el jovent no s’usi la llengua catalana sinó
que molts de joves, d’entrada, parlen en castellà amb els desconeguts
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o en els primers contactes amb una altra persona, encara que gairebé
sempre l’altra persona és catalanoparlant o bilingüe.
En els apartats següents (del C.5. al C.7) , la nostra intenció ha estat
copsar quina consideració tenen els alumnes del seu nivell de
coneixement del català i del castellà. Hi hem afegit també l’anglès per
tenir informació de primera mà de les possibilitats reals, i no suposades,
de poder fer assignatures no lingüístiques en anglès, al marge de
maniobres polítiques que res tenien a veure en l’interès d’augmentar la
competència en llegua anglesa. Passam a comentar els resultats.
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C.5. Competències del català

a. Entenc el català
Un 66,2% dels alumnes (570 alumnes) enquestats afirmen que entenen el
català perfectament, completament, ja que en una puntuació d’1 a 10
on 1 volia dir “no l’entenc” i 10 “l’entenc totalment”, han triat la
puntuació de 10. A aquesta xifra podem sumar els qui han qualificat
amb un 9 o un 8 la seva competència comprensiva del català, un 18,1 i
un 9,4% respectivament. Per tant, el percentatge dels qui consideren
que entenen molt o perfectament el català és del 93,70%. A més, només
hi ha un alumne que ha triat un 1 com a puntuació, és a dir, que
considera que no entén el català.
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b. Sé parlar en català
Un 47,5% (409 alumnes) diuen que saben parlar perfectament el català,
un 19% ha qualificat amb un 9 la seva capacitat de parlar el català i un
13,4 % l’ha qualificada amb un 8. Per tant, podem concloure que el
79,90% dels nostres alumnes considera que sap parlar perfectament o
molt bé la llengua catalana. Encara hi podríem afegir els qui han
qualificat la seva competència amb un 7 , són el 8,8%. L’alumnat que
s’ha suspès en competència comprensiva del català representa el 2,5%
(s’han qualificat amb puntuacions de l’1 al 4).
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c. Sé llegar en català
El 59,6% dels alumnes que contestaren l’enquesta consideren que saben
llegir perfectament en català (han triat la puntuació de 10). Fixem-nos
que aquest percentatge és superior als qui deien que sabien parlar
perfectament el català (47,5%). A aquest percentatge, sumam, com
hem fet abans, els qui han qualificat la seva competència lectora en
llengua catalana amb un 8 o 9, un 10,7 i un 19,6 respectivament; això
ens dóna que el 90% dels alumnes consideren que saben llegir molt bé i
bé en català. Només 9 alumnes de 861 han triat qualificacions
“suspeses”, és a dir, troben que no saben llegir en català o ho fan amb
moltes dificultats (l’1,2%).
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d. Sé escriure en català
Quan passam a la competència escrita, els percentatges baixen, els
alumnes són més exigents en les seves qualificacions. Només el 29,4%
(253 alumnes) ha triat el 10 per puntuar la seva capacitat escrita en
català. Això a banda, augmenta el percentatge, respecte a l’apartat
anterior, en les puntuacions de 9 (20,8%), 8 (19,3%) i 7 (12,3%). De tota
manera, creim molt positiu que el 81,8% consideri que la seva
competència escrita en llengua catalana està en el notable o
l’excel·lent.
Pel que fa als que se suspenen en competència escrita en català, són
51 alumnes, un 5,9 % del total de 861 alumnes.
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C.6. Competències del castellà

a. Entenc el castellà
Els alumnes que han triat la qualificació de 10, manifestant així que
consideren que saben parlar perfectament el castellà, són 748, el 86,9%.
A aquest percentatge podem afegir els qui han triat la puntuació de 7,8
i 9, 107 alumnes (12,4%). Fixem-nos que només hi ha 2 alumnes que
s’hagin suspès en comprensió oral del castellà i només quatrte que
s’han qualificat amb un 5 o un 6.
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b. Sé parlar en castellà
Un 79,4% d’alumnes trien el 10 per manifestar que consideren que parlen
perfectament el castellà (recordem que en el cas del català, el
percentatge era del 47,5). Si aquí afegim els qui s’han puntuat amb un 9
(14,3%) i un 8 (3,6%) tenim que el 97,3% dels alumnes consideren que
saben parlar perfectament o bastant bé el castellà ( era un 79,90% en el
cas del català). Tenim molta feina a fer per aconseguir igualar els
resultats de les dues llengües oficials de les Illes Balears, tal com marca la
llei i, més sis tenim en compte, la llengua pròpia és la perjudicada.
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c. Sé llegar en castellà
El 83,3% de l’alumnat es posa un 10 a l’hora de puntuar la seva
competència lectora en castellà (recordem que en català era un
59,6%). L’11,6% (100 alumnes) ha triat el 9 i el 3,1% ha triat el 8 (27
alumnes). En canvi, en la franja de puntuacions suspeses, només hi ha
dos alumnes que manifesten que no saben llegir en castellà.
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d. Sé escriure en castellà
El 54,8% dels nostres alumnes troba que escriu perfectament en castellà
(en català el percentatge només és del 29,4) i els qui han triat el 8 i el 9
sumen el 36,8%, sumant els dos percentatges tenim que el 91,6% dels
alumnes del nostre centre creuen que tenen un nivell de notable o
excel·lent a l’hora d’escriure en castellà, mentre que amb les mateixes
puntuacions el resulutat en català és del 69,5%. Els qui diuen que no el
saben escriure o ho fan amb moltes dificultats són 10 alumnes (l’1,1%)
(recordem que en català eren 51 alumnes).
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C.7. Competències de l’anglès

a. Entenc l’anglès
En el cas de l’anglès, les puntuacions triades majoritàriament estan a la
zona intermèdia, del 5 al 9. Només 77 alumnes, un 8,9%, considera que
entén perfectament l’anglès, però 120 alumnes, el 13,9% , puntuen la
seva competència comprensiva amb un 9. El 36% estan en el 7 i el 8, i hi
ha un 14,9 que troba que suspèn en comprensió de l’anglès.
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b. Sé parlar l’anglès
Continuam a la zona intermèdia de puntuacions. El percentatge més
alt, el 16,4% puntua amb un 5 la seva capacitat de parlar l’anglès, però
és significatiu que hi hagi un 16% que puntua amb un 7. Un 14,6% ha triat
el 6 per puntuar-se i volem destacar que 117 alumnes, el 13,6 dels
enquestats han puntuat amb un 8 la seva capacitat de parlar l’anglès.
En els extrems tenim un 25,6% que s’ha autosuspès triant la puntuació de
l’1 al 4, encara que la més nombrosa és la de 4, amb el 9,9%, i els qui
consideren que tenen una bona competència oral i l’han puntuada
amb un 9 (7,3%) i amb un 10 (6,5%).
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c. Sé llegir l’anglès
En aquest apartat, els resultats són molt millors. La majoria dels nostres
alumnes consideren que saben llegir l’anglès bastant bé. Fixem-nos que
els percentatges més alts corresponen a la puntuació de 8 (17,1%) i de 9
(17%) i que el tercer percentatge més alt és el que correspon als
alumnes que consideren que el llegeixen molt bé i es posen un 10 (el
13,2%). També ens hem de fixar que les puntuacions suspeses tenen un
percentatge molt baix que va de l’1,9 al 6%.
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d. Sé escriure l’anglès
La percepció dels alumnes sobre la seva competència escrita en anglès
se situa en uns percentatges també bastant alts que després no es
corresponen amb els resultats acadèmics de l’assignatura. S’hauria de
valorar què entenen ells quan se’ls demana el grau d’aquesta
capacitat: si no fan faltes d’ortografia o si saben redactar qualsevol
tipus de text. Vegem que 133 alumnes, el 15,4%, es puntua amb un 8 i
que el percentatge següent del 14,8 el trobam tant en el 6 com en el 7.
És destacable que hi hagi 170 alumnes que consideren que saben
escriure molt bé l’anglès (han triat un 9 o un 10 per qualificar-se), així
com també és preocupant que hi hagi hagut 31 alumnes que hagin triat
la puntuació d’1 per qualificar la seva competència escrita, volent dir
que no saben escriure gens en anglès.
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C. 8. Estudi d’una llengua fora de l’institut
Aquí no hi ha hagut cap sorpresa: la llengua més estudiada fora del
centre és l’anglès, així ens ho ha dit el 65,8% de l’alumnat; cal suposar
que aquests alumnes, tenim tant els qui van a repàs d’anglès perquè ho
necessiten per aprovar l’assignatura o intentar corregir les mancances
que tenen, com els qui no ho necessiten per aprovar, però que volen
millorar el seu nivell. El segon lloc l’ocupa el 19,2% que diu que estudia
una altra llengua que no és ni l’anglès, ni l’alemany ni el francès. Ens ha
sorprès aquest percentatge tan alt (corresponent a 81 alumnes) i que
segurament, per altres dades que hem obtingut, abraça tot un conjunt
variat de llengües de procedència de les famílies, com ara l’àrab, el
búlgar, el rus i el xinès. En tercer lloc, tenim els qui estudien l’alemany (36
alumnes, 8,6%) i el francès (6,4%, 27 alumnes).
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C.9. Tens el costum de mirar sèries i pel·lícules en versió original?
Un 35,3% (304 alumnes) diuen que no, però consideram molt significatiu
que el 39,7% contesti que de vegades ho fa. Sobretot ens ha sorprès que
el 25 % dels alumnes enquestats hagin respost afirmativament.
C.10. I en versió original subtitulada?
El percentatge més alt, del 37,5%, diu que de vegades ho fa; el 32,3%
(278 alumnes) no ho fa mai, però també ens ha sorprès que el 30,2% de
l’alumnat digui que té el costum de mirar sèries o pel•lícules en versió
original subtitulada. Tanmateix, consideram que el plantejament
d’aquestes dues qüestions ha estat errònia; és probable que a l’hora de
contestar la pregunta C9, alguns alumnes hagin sobreentès que la
subtitulació ja quedava implícita en l’enunciat.
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D. VALORACIÓ DE LES LLENGÜES

D.1.a. Crec que sé prou català per fer-lo servir en la majoria de
situacions
El 49,6% dels alumnes enquestats han manifestat que consideren que
saben prou català per fer-lo servir en la majoria de situacions de la seva
vida i un 25,6% estan d’acord amb l’afirmació. Per tant, entre els uns i els
altres, un 75,20% es consideren amb prou competència lingüística en
català per fer-lo servir en els diferents usos socials. Només un 8,30%
afirma que no sap prou català per a fer-lo servir.
D.1.b. Em trob incòmode parlant en català
Si en la pregunta anterior ens referíem a la competència lingüística, a
partir d’aquí volíem escatir les actituds. La majoria d’alumnes varen
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contestar que es troben còmodes parlant en català, el 58% contestaren
que estaven totalment en desacord o en desacord amb el fet de
trobar-se incòmodes parlant en català, mentre que el 13,1 % manifestà
que hi estava d’acord i el 9,4%, totalment d’acord. Sumant aquests dos
percentatges, hi ha que el 22,50% dels nostres alumnes es troba
incòmode o molt incòmode parlant en català; aquest percentatge és
preocupant perquè contradiu, en certa manera, el percentatge que
surt a la pregunta de si sabien parlar en català on només el 2,5% va dir
que considerava que no sabia parlar en català. Ens demanam què
passa amb el 20% restant. Hem de suposar que no es troba còmode
parlant en català no perquè no en sàpiga sinó per una qüestió
d’actidud lingüística?
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D.1.c. Estic còmode parlant en català
Entre els qui diuen estar d’acord o totalment d’acord amb aquesta
afirmació, arribam al 55,3%. Cal recordar que, fent la pregunta a
l’inrevés (apartat anterior) sortia que el 58% no es trobaven incòmodes
parlant en català. La diferència de gairebé tres punts no la trobam
significativa. En l’altre extrem de la gràfica tenim el 21,3% d’alumnes
que afirmen que no es troben còmodes parlant en català, coincideix
pràcticament amb el 22,5% que ens sortia a la pregunta anterior. Hem
de concloure, doncs, que els resultats són fiables i que hi ha un 23,3%
que no es pronuncia clarament en un sentit o en un altre. Caldrà
plantejar-se què hem de fer perquè el 44,70% dels nostres alumnes pugui
sentir-se còmode usant la llengua vehicular del centre.
D.1.d. Em trob còmode parlant en català amb persones que parlen
castellà
Aquí els resultats han estat aclaparadors: el 58’6% dels alumnes han
contestat que no es troben còmodes parlant en català a persones que
els parlen en castellà. Aquests resultats contrasten molt amb els de la
pregunta anterior on la majoria dels alumnes, el 55,30%, afirmava que se
sentia còmode parlant en català; ara s’han girat les tornes, els prejudicis
lingüístics es mantenen ben vius. Els alumnes no són conscients que no
canviar de llengua i usar el català amb altres persones que l’entenen,
però que no l’usen, és un dret i una actitud que ajuda a prestigiar la
llengua i a fer-la més necessària, per tant, més útil i, sobretot, ajuda al fet
que aquells que no tenen prou domini del català oral, l’adquireixin.
Només el 17’40% d’alumnat ha contestat que se sent molt còmode o
bastant còmode utilitzant el català amb els qui parlen en castellà.
Veurem més endavant que els resultats són bastants diferents quan la
pregunta es refereix a la comoditat dels qui parlen en castellà amb
persones que els parlen en català (38,80%).
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D.2.a. Crec que sé prou castellà per fer-lo servir en la majoria de
situacions
Resultat claríssim: el 76,3% de l’alumnat està totalment d’acord amb
l’afirmació. Recordem que en el cas del català, estàvem en el 49,6%. A
més, hi podríem afegir el 14,1% que està d’acord amb l’afirmació; això
ens dóna un 90,40% d’alumnes que afirmen que tenen bons
coneixements de castellà per fer-lo servir en la majoria de situacions. En
català el resultat baixava fins al 75,20%. Veient això, és imprescindible
augmentar la presència del català en totes les assignatures i insistir en
l’expressió oral perquè els mateixos alumnes manifesten que saben més
castellà que català. Recordem que la Llei de Normalització Lingüística
exigeix que, en acabar l’ensenyament obligatori, els alumnes han de
tenir els mateixos coneixements de català i de castellà. Tenim molta
feina a fer.
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A l’altra banda de la gràfica tenim aquest 4,30% que diu que no sap
prou castellà. També es podria analitzar per quin motiu: actitud o
alumne nouvingut? Hem de destacar que en el punt mitjà de la gràfica
només hi ha el 5,3%, mentre que en el cas de la pregunta del català el
percentatge puja al 16,5%.
D.2.b. Em trob incòmode parlant en castellà
Només l’11,50% manifesta que es troba incòmode parlant en castellà i
un 7,1 no es pronuncia. Tanmateix, no deixa de ser una dada
sorprenent. En canvi, el 66,2% i el 15,2% respectivament, diuen que es
troben còmodes parlant en castellà, això és un 81’40% en front del 58%
dels qui han dit que es troben còmodes parlant en català.
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D.2.c. Estic còmode parlant en castellà
La resposta és coherent amb l’anterior: el 83,10 % es troba còmode
parlant en castellà. Només el 4,70% s’hi troba incòmode. Fixem-nos que
en el cas del català (apartat D.1.c.) el percentatge baixa al 55,30, però
també és molt preocupant que hi hagi un 21,30 % que no es troben
còmodes parlant en català enfront del 4,7%, que se senten incòmodes
parlant en castellà. També volem fixar-nos en la part central de la taula:
en el cas del castellà a només és el 7,3% que no es manifesten
clarament, però en el cas del català el percentatge puja al 23,3.
D.2.d. Em trob còmode parlant en castellà amb persones que parlen
català
El 33,80% contesta afirmativament, mentre que el 43,30% hi estan
totalment en desacord o en desacord amb l’afirmació, és a dir, no es
troben còmodes utilitzant el castellà per parlar amb persones que els
parlen en català. Hi ha un significatiu 22,9 que no es decideix clarament.
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D.3.a. Creus que saps prou anglès per cursar, com a mínim, una
assignatura no lingüística en aquest idioma sense dificultats
El 41,90% dels enquestats responen que sí tenen prou coneixement de
l’anglès per fer assignatures en anglès. Aquest resultat ens ha sobtat molt
perquè no consona gens amb les qualificacions de l’assignatura
d’anglès ni amb el que han contestat els alumnes a l’apartat c7.a, on
se’ls demanava que qualificassin la seva comprensió de l’anglès en una
escala de l’1 al 10 i on només el 22,80% ha dit que entén perfectament
l’anglès (qualificacions de 9 i 10). A més, hi ha el 28,7 que no sap si té
prou coneixements d’anglès per a fer-ho i el 29,40 reconeix que no té
prou nivell d’anglès per cursar una o més assignatures en anglès.
La mateixa incongruència la trobam si analitzam les altres competències
en llengua anglesa. El 21,10 deia que sabia parlar bé o molt bé l’anglès,
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aquí podríem sumar el percentatge dels qui qualificaren amb un 8 la
seva competència d’expressió oral en anglès i arribaríem al 34,70%, molt
lluny del 41,90% que han contestat que saben prou anglès per seguir
una assignatura no lingüística en aquesta llengua. Pitjor encara és el
percentatge si es tracta de l’expressió escrita (vegeu gràfic C7.d).
Tanmateix, és difícil que els alumnes tenguin una opinió fonamentada
d’aquesta qüestió si no l’han experimentada abans.
D.3.b. Creus que saps prou anglès per trescar per internet
El 55’60% no té cap problema amb l’ús de l’anglès a internet, un 25,3%
no es defineix clarament, no està ni d’acord ni en desacord amb
l’afirmació de l’enunciat i només el 19,10 té dificultats amb l’anglès a les
xarxes socials, programaris, etc.
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D.3.c. … per moure una conversa amb algú
El 42’90% dels alumnes afirmen que sí. No obstant això, sorprèn que hi
hagi un 29,3% que no ho tenen clar i que hi hagi un 27’7% que reconeix
que no pot tenir una conversa en anglès.
D.3.d. … per atendre turistes en una feina
El 42’60% consideren que saben prou anglès per atendre turistes en una
feina i només el 26’70 considera que no té prou coneixements per a ferho. Sorprèn una altra vegada que l’opció de resposta més triada sigui,
amb el 30’7, la dels qui no ho tenen clar, no estan ni d’acord ni en
desacord amb la pregunta que es fa.
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D4. Com trobes d’important conèixer el català?
El 63’30 considera que el català és bastant o molt important (tria de 7 a
10). Sols el 28,6% el considera molt important, qualificant-lo amb un 10.
Trobam molt preocupant i decebedor que hi hagi un 17% que consideri
que és poc important (tria d’1 a 4), però encara és més greu que hi hagi
al centre 53 alumnes, el 6,2%, que diguin que no és gens important. Molt
malament anam si la llengua pròpia de les Illes i llengua oficial pot esser
considerada gens important per 53 alumnes després de 30 anys de Llei
de Normalització Lingüística. Molta feina tenim si volem que la nostra
tengui el prestigi suficient com per veure-la necessària.
D5. Com trobes d’important conèixer el castellà?
Resultat aclaparador: les qualificacions entre 7 i 10 fan un percentatge
del 96,7. La tria de l’1 al 4 representa el 0’4%, hi ha 3 alumnes que han dit
que no és gens important (en el cas del català eren 53). Està clar que el
castellà no està ni discriminat, ni en perill d’extinció, com diuen alguns
demagogs i que necessitam polítiques de discriminació positiva cap al
català per assolir la tan predicada igualtat entre les dues llengües.
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D6. Com trobes d’important conèixer l’anglès?
Els nostres alumnes el troben més important que el castellà. Fixem-nos
que la resposta molt important (qualificada amb un 10) tenia el 61,9%.
En el cas de l’anglès, el percentatge puja al 77,5%, si bé, sumant, com
hem fet abans, les qualificacions entre 7 i 10 ens dóna un 96’5%, només
dues dècimes per davall del castellà.
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D7. Quina altra llengua trobes que és important de conèixer?
Clarament l’alemany en primer lloc, després el xinès i en tercer lloc el
francès.
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E. OBSERVACIONS

Al final de l’enquesta, vàrem deixar un apartat obert perquè, tots els
alumnes que ho volguessin, hi poguessin dir la seva. La majoria no va fer
cap comentari. De les observacions, deixant a part les bromes, n’hem
fet una classificació atenent a les idees exposades:

E.1. Observacions referides a la mateixa enquesta

Les opinions són diverses:
-

Manifestar que no està adaptada als alumnes d’FP.

-

Manifestar que a la pregunta B6 s’han contestat coses que no

consonaven amb la realitat perquè no tot l’alumnat fa totes les
optatives o perquè aquesta pregunta no es podia deixar en blanc.
-

Considerar que és positiu que s’hagi fet l’enquesta per conèixer

l’opinió dels alumnes.

E.2. Valoracions sobre el català

Es valora l’aprenentatge del català perquè és una llengua més que
s’aprèn i això es considera positiu, però n’hi ha que manifesten que té
poca utilitat, perquè té un domini lingüístic reduït, sobretot a l’hora de
trobar feina o anar a l’estranger, i es compara amb la utilitat de l’anglès
i el castellà.
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E.3. Valoracions sobre l’aprenentatge de l’anglès

Bastants troben que l’anglès és molt important per trobar feina i que, en
canvi, el nivell d’anglès que es fa i s’exigeix a l’assignatura de Llengua
anglesa és molt baix, tant en general a les Illes com, en concret, al
nostre centre. També diuen que el grau d’exigència a l’ESO hauria de
ser més alt perquè es nota molt el pas al Batxillerat.
E.4. Observacions que expressen actituds extremistes en contra del
català
Qualcuns diuen allò de “demasiado catalán en el instituto” i “estamos
en España”. Gairebé tots estan escrits en castellà i , en aquest grup,
incloem també aquells que diuen que els castellanoparlants no haurien
d’estar obligats a aprendre el català perquè la seva família parla
castellà i això els fa més difícil aprendre el català (els catalanoparlants
hem après prou bé el castellà, sense tenir família castellanoparlant i no
hem mort en l’intent, si se’ns permet la ironia) i sobretot perquè “no me
va a servir y es una pérdida de tiempo” o “porque estamos en España”,
identificant Espanya amb l’Espanya castellana i excloent.
5.

Observacions que tracten mallorquí i català com a llengües

diferents.
Aquí podem afegir tots els comentaris on es manifesten opinions, sovint
utilitzant paraules gruixades, en contra dels professors de l’institut, sense
anomenar-los, i en contra de les classes de català i la presència del
català al centre.
6.

Observacions que consideren que s’han de tractar per igual les

dues llengües oficials, que s’han de conèixer bé, i que s’ha de potenciar
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l’anglès. També n’hi ha que diuen que estan conformes que s’estudiï el
català perquè és la llengua del territori.

2. TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES AL CENTRE
Per començar a parlar d'aquesta qüestió, cal tenir una imatge fixa de
l'ús que es fa de les llengües oficials i estrangeres en el moment actual.

2.1.

DISTRIBUCIÓ DE LES LLENGÜES D’ENSENYAMENT

El curs 2016-2017 hi ha un ús majoritari del català com a llengua
d'ensenyament i de relació entre professors i alumnes. A l'annex 2 hi ha
les graelles amb la distribució actual de les llengües oficials a tots els
nivells.
A l’ESO, totes les assignatures es fan en català, excepte Educació física,
perquè normalment és la llengua preferent d’alguns dels membres
d’aquest departament. També s’ha de dir que una de les places és
ocupada cada any per un interí diferent. D’altra banda, Valors ètics sol
emprar el castellà, també depenent del professor.
A més a més, a 3r i a 4t d’ESO hi ha el cas de Cultura clàssica, i a 4t
d’ESO, Arts escèniques i dansa, assignatures específiques que es fan en
castellà.
A 1r de Batxillerat, la gran majoria de les assignatures de totes les
modalitats de Batxillerat es fan en català;

les excepcions són dues

assignatures específiques de quatre hores setmanals cadascuna que es
fan en castellà: Economia i Tecnologia industrial. També alguns grups
fan la Cultura audiovisual i la Filosofia en castellà.
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A 2n de Batxillerat, es fan en castellà Economia, Tecnologia industrial,
Tècniques d’expressió graficoplàstica i Fonaments de l’administració i
gestió. A més, alguns grups, depenent del professor que tenen, fan les
assignatures de Cultura audiovisual II i Fonaments de l’art II en castellà.
Pel que fa als cicles formatius, totes les assignatures es fan en català.
Tanmateix, per imperatiu legal, hi ha unes hores a primer i segon del
cicle superior d’Imatge per al diagnòstic que fan servir l’anglès.
En conclusió, es pot dir que la llengua d’ensenyament més emprada és
el català però sempre acaba depenent del professor a qui se li ha
assignat una matèria o un mòdul.

2.2.

METODOLOGIES D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES
LLENGÜES

En el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una llengua, sigui la pròpia
o una d’estrangera, són diversos els mètodes que es poden aplicar,
sempre tenint en compte el perfil dels alumnes, el seu coneixement oral i
escrit de les competències lingüístiques, el context sociocultural i l’oferta
educativa del centre. Per això, cal veure el que diuen les programacions
dels departaments sobre aquest tema.
Si bé és cert que el català és la llengua vehicular del nostre IES, i de la
gran majoria de les assignatures i mòduls que s’hi imparteixen, al dia a
dia veim que el coneixement i l’ús d’aquesta llengua no és el que hauria
de ser: n’hi ha prou de veure els resultats de l’assignatura de català en
tots els nivells o de passejar-se pels passadissos i pel pati, on el castellà és
la llengua més sentida.

69

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Pel que fa a les llengües estrangeres, la realitat òbviament no és la
mateixa. El francès i l’alemany s’ofereixen com a assignatures
específiques, i per tant el nombre d’alumnes i d’hores setmanals
d’aquests dos idiomes no és comparable al de l’anglès.
Quant a aquest idioma, obligatori per a tots els alumnes de tots els nivells
d’ESO i batxillerat, si bé és veritat que no s'empra com a llengua
d'ensenyament a cap assignatura (llevat d'alguns mòduls d'FP), cal fer
notar que és una llengua que està cada vegada més present de
manera transversal en totes les matèries (i en l’entorn real i virtual) per
mor de les tecnologies i la globalització.
Cal esmentar també el seguit d’activitats escolars i extraescolars que es
fan durant el curs tant del català (voluntariat, sant Jordi,...) com dels tres
idiomes estrangers (tallers, programes d’intercanvi, EOI) per augmentarne el coneixement i fomentar-ne l’ús.

2.3.

PLA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSITIC I CULTURAL

El centre disposa d’un Pla d’acolliment lingüístic i cultural per als alumnes
nouvinguts, els objectius del qual són:
Per a tota la comunitat educativa:
a)Assumir, com a centre, els canvis que comporta la interacció cultural
amb alumnes procedents d'altres països.
b) Aconseguir que el nou alumnat comprengui el funcionament del
centre i s'hi adapti en relació amb els companys i professorat.
c) Reconèixer la identitat, la història educativa que duu implícit
l'alumnat nouvingut, ja que són el punt de partida per aplicar estratègies
d'ensenyament adequades.
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d) Potenciar un sentiment de pertinença a una nova comunitat, amb
una llengua pròpia, per tal d'aconseguir un procés educatiu de tot
l'alumnat i una societat que practiqui els valors de convivència i
d'interculturalitat.
e) Actuar de forma global com a centre davant l'arribada d'alumnat
estranger. Els equips docents, el Departament d'Orientació, el claustre,
l'equip directiu, fins i tot, el Consell Escolar queden implicats en l'anàlisi
de la nova situació.
Per als responsables del programa:
1.- Proposar els alumnes susceptibles de ser atesos.
2.-Realitzar les funcions tutorials d’aquest alumnat
3.- Aconseguir la integració de l’alumne/a i de la seva família en l’àmbit
escolar.
4.- Fer un seguiment de l’alumne: planificar i desplegar mesures per al
tractament educatiu.
5.- Informació ,col·laboració i coordinació amb la resta del professorat,
així com aclariment (sempre que sigui possible) dels dubtes que es
puguin plantejar la resta de l’equip educatiu, especialment a l’hora de
fer les adequacions curriculars pertinents i per a una correcta avaluació
en cada una de les àrees.”
L’aplicació de mesures organitzatives i estratègies didàctiques per
atendre els alumnes nouvinguts són les següents:
a) Aula d’acollida
Hem de tenir en compte que els agrupaments per a l'alumnat
d'incorporació tardana responen al criteri de fer una Aula d'acolliment
per als alumnes de procedència romànica, el responsable de la qual
abans era un professor del Departament de Llengua Catalana i el Taller
de Llengua i Cultura per a alumnes procedents de països de llengües no
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romàniques, el responsable del qual era un professor del Departament
d'Orientació. Aquest curs es farà una única aula d’Acollida per a tots els
alumnes nouvinguts. La responsable és una professora del D.O. S’acollirà
a tots els alumnes de les diverses procedències i nivells educatius dins
d’un únic grup. Tot aquell alumnat que arribi des de mitjan segon
trimestre fins a final de curs, necessita seguir rebent aquest suport el
proper curs.
b) Agrupaments flexibles de llengua catalana
A més de les hores de l'aula d'acollida, els alumnes nouvinguts que
cursen primer i segon d’ESO, reben el suport del nivell 1 dels
agrupaments flexibles de Llengua Catalana, que imparteix la professora
de PALIC.
c) Compatibilitat amb l'horari d'Alter
En aquests moments del curs, un alumne nouvingut de poques
setmanes, té suport de Llengua Catalana quan la professora de PALIC
imparteix aquesta matèria als alumnes del programa ALTER.
L’organització actual del PALIC no permet contemplar l’horari que seria
més adient per a cada un dels alumnes. El fet de pertànyer a diferents
nivells i grups d’ESO, impossibilita que els alumnes surtin dels seus grupclasse al moment de unes assignatures concretes, per assistir a l’aula de
PALIC. Malgrat tot això, la flexibilitat del programa permetrà que a
mesura i en aquells moments que es consideri necessari per a una millor
evolució del procés d’ensenyament aprenentatge de cada un dels
alumnes, surtin unes determinades hores per tornar al seu grup de
referència.
La metodologia d’ensenyament de llengües que es fa servir amb els
nouvinguts és la immersió lingüística. Les poques hores dedicades al
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programa impossibiliten la utilització de més. “Les característiques
pròpies d’aquest programa permeten el desenvolupament d’una
metodologia activa i alhora engrescadora. La utilització dels diferents
recursos orals i escrits permetrà la interacció continua entre professoralumne i alumne-professor i alumne-alumne. En un primer moment la
iniciativa partirà del docent; a mesura que vagin passant les sessions,
aquesta dinàmica anirà canviant. La incorporació de nous alumnes al
llarg del curs serà considerat un element enriquidor dins del procés
d’ensenyament-aprenentatge de tots els alumnes “
La professora de l’aula d’acollida és l’AD (mestra) del departament
d’orientació, la qual féu al seu moment els cursos de formació
relacionats amb aquesta tasca:
-“Taller de tractament de llengües”
-“Programes Immersió al segle XXI”
-“Teatre .Curs de dramatització”
-“Formació bàsica inicial pels membres del DO”
És evident que qualsevol tasca realitzada dina l’àmbit d’Acolliment
Lingüístic i cultural, sempre és millorable. Aquest programa s’ha anat
adaptant a les necessitats al llarg dels cursos. Últimament la realitat
d’una menor arribada d’alumnat nouvingut ha esdevingut amb una
reducció de les hores dedicades al programa.

3. ÚS DE LA LLENGUA CATALANA AL CENTRE
Des de sempre, el català és la llengua vehicular de la gestió de l’Institut
Josep Maria Llompart i de tota la documentació administrativa, tant per
a la comunicació interna com per a l’externa. Els equipaments i els
suports informàtics són en català, tant la pàgina web com el facebook i
el twitter.
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Quant a l’ús que fa el professorat de les diferents matèries en la cerca
d’informació per distribuir als alumnes, depèn molt de si el professor és
catalanoparlant o castellanoparlant. En el primer cas, i sempre que hi
hagi a disposició material en català, aquesta és la llengua utilitzada. En
canvi, el professorat castellanoparlant passa informació en castellà i, de
vegades, en català si els criteris del Departament corresponent ho
tenen establert així. En definitiva, la llengua del material complementari
triat depèn de la voluntat del professorat.
En la tria de la llengua per relacionar-se amb els alumnes, torna a ser
fonamental la llengua d’ús habitual del professor. Si el professorat és
castellanoparlant, s’adreça normalment als alumnes en castellà i molt
poques vegades ho fa en català, encara que els alumnes siguin
catalanoparlants. Si el professor és catalanoparlant, normalment
s’adreça en català als alumnes, però si els alumnes castellanoparlants li
parlen en castellà, sol canviar de llengua immediatament, això fa que
els alumnes (tots, catalanoparlats i castellanoparlants) associïn de
manera,

gairebé

inconscient,

el

castellà

com

la

llengua

de

comunicació amb el professorat. Per treballar les actituds lingüístiques
de l’alumnat és molt important que els professors es mantenguin ferms
en l’ús del català. En les comunicacions escrites, el català és més
present i exàmens, treballs i altres tasques escrites solen presentar-se en
català, a excepció, tal com férem constar en l’anàlisi de la realitat
lingüística del centre, d’algunes assignatures. Vegeu graella.

.

Pel que fa a l’ús del català com a llengua de relació entre els alumnes,
normalment només és llengua habitual de relació entre els alumnes
catalanoparlants perquè quan un alumne catalanoparlant ha de parlar
amb un de castellanoparlant canvia de llengua i utilitza el castellà. Fins i
tot, veim que alumnes, fills de matrimonis mixtos, que solen tenir un bon
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domini del català oral, parlen entre si i amb els catalanoparlants en
castellà, sovint l’explicació que et donen quan els fas notar l’absurditat
del seu comportament, és que es coneixen de fa anys i que es
conegueren en castellà o que ni s’adonen que canvien de llengua.
El centre du a terme un gran nombre d’activitats per dinamitzar l’ús de
la llengua catalana entre els membres de la comunitat educativa,
sobretot entre els alumnes. El català és la llengua preferent en

les

activitats extraescolars i complementàries, tant dins el centre com a
fora. Al mateix temps, des de la Comissió de normalització lingüística
s’impulsa l’activitat de “Parelles lingüístiques” per fomentar l’ús oral del
català que es fa els dimecres durant el primer esplai. Els objectius
d’aquesta activitat són:
 Fomentar la idea de voluntariat lingüístic entre els alumnes
catalanoparlants i que prenguin consciència del valor de la
llengua pròpia com a eina de relació i d’integració en el
nostre país.
 Facilitar l’aprenentatge del català oral (augment del cabal
lèxic, correcció de vicis de pronúncia, millorar la fluïdesa en
l’expressió de textos orals conversacionals) als nouvinguts i
als qui duen ja temps aquí, o que fins i tot han nascut aquí,
però que l’escolarització no els ha bastat per ser capaços
d’expressar-se oralment en català.
 Fer conèixer els aspectes més rellevants de la cultura
mallorquina,

amb

l’audició

de

cançons

populars,

l’explicació de les festes més significatives del nostre
calendari i de les tradicions que duen aparellades: Nadal,
sant Antoni, carnestoltes, Pasqua i sant Jordi, l’elaboració
de gloses i de manualitats que s’hi relacionen…
Enguany, a més, com que celebram el 25è aniversari de l’institut, els
departaments han fet un esforç extraordinari a muntar tot un seguit
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d’activitats, conferències i tallers, amb la col•laboració de professorat i
especialistes de primer nivell, gairebé totes són en català, tant per als
alumnes com per a les seves famílies i públic en general.
Pel que fa a l’alumnat nouvingut, l’institut disposa d’un Pla d’acolliment
lingüístic i cultural.
La retolació i els cartells informatius del centre són en català i la
biblioteca disposa d’un fons considerable d’obres de consulta en
català, i també en castellà, tot i que s’hauria d’augmentar el fons de
llibres de lectura i facilitar-ne el préstec, però, per a això, és necessari
que hi hagi una persona o persones que controlin d’una manera molt
eficaç el retorn dels llibres deixats i que s’establesqui un sistema per
garantir-lo fent pagar, per exemple, un dipòsit que es retornaria quan el
llibre deixat tornàs a la biblioteca. Si no es prenen mesures,
desapareixen els llibres i controlar tot el procés suposa temps i esforç
que cap professor no pot assumir si no té hores per encarregar-se’n.
El català és la llengua normal del centre en tots els àmbits excepte en la
relació dels alumnes amb els seus companys i, en part, en les
comunicacions orals espontànies dels alumnes amb els professors i
viceversa. Per tant, haurem d’incidir en aquests dos àmbits i vetlar
perquè tant el professorat (sobretot interí i professorat nou que véngui
amb plaça definitiva) com el personal de consergeria, secretaria i el qui
desenvolupi activitats extraescolars tant les organitzades per l’Apima
com les organitzades pels departaments dins i fora del centre tenguin
competència lingüística real en les dues llengües oficials, català i
castellà, i no només en castellà com passa sovint.
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4. OBJECTIUS PER ALS PROPERS ANYS
Comptat i debatut, allò que es proposa fer els propers anys és continuar
amb la mateixa línia d’actuació, sense pràcticament cap canvi en
l’oferta educativa pel que fa a les llengües d’ensenyament, i amb els
esforços centrats en la promoció del coneixement i ús de la llengua i la
cultura pròpies. Per tant, i amb el que s’ha dit en els dos apartats
anteriors, els objectius d’aquest projecte lingüístic són:
1. Mantenir la situació d’ús de la llengua catalana en tots els àmbits en
què és exclusiva (documentació acadèmica i administrativa, suport
informàtic, web, facebook, twitter, retolació i avisos…).
2. El català serà la llengua dels llibres de text i del material
complementari de totes les assignatures i de tots els mòduls, a
excepció de les matèries lingüístiques i dels mòduls que s’hagin de fer
en anglès.
3. El català serà la llengua acadèmica de totes les assignatures i de tots
els mòduls, a excepció de les matèries lingüístiques i dels mòduls que
s’hagin de fer en anglès. En l’ensenyament de les llengües
estrangeres s’ha d’establir el català com a llengua de referència per
a explicacions, treballs de vocabulari i qualsevol activitat que no es
faci en la llengua estrangera. Per fer possible això, calen tres coses:
a. Que l’equip directiu del centre informi i recordi a principi de cada
curs i sempre que calgui, que la llengua vehicular del centre és el
català i de quina manera es concreta això.
b. Que els departaments didàctics es comprometin a utilitzar el
català com a llengua vehicular d’ensenyament en les respectives
assignatures i mòduls.
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c. Que l’Administració competent adopti mesures per evitar que
vénguin a fer feina al centre professors sense la titulació de
català requerida.
4. Tots els departaments didàctics, coordinacions i comissions han de
promoure durant el curs activitats, dins o fora del centre, que tengui
com a un dels seus objectius fomentar el coneixement, la valoració i
el respecte dels aspectes bàsics per treballar la llengua catalana
(coneixement i ús oral i escrit, actituds i prejudicis lingüístics), la
cultura, la història i el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears.
Aquestes activitats s’han d’incloure en la programació anual i/o en la
memòria del departament, on s’ha d’especificar quins aspectes s’hi
tractaran.
5. Potenciar la comissió de normalització lingüística (CNL) que, a més
de disposar de més hores, hauria d’incloure professorat d’altres
departaments i no només del de català.
6. Potenciar l’activitat de parelles lingüístiques amb l’aportació de
recursos materials per part de la Conselleria i la presència de més
professorat.
7. Potenciar el Pla d’acollida lingüística i cultural en els termes explicats
en l’apartat corresponent.
8. Procurar que les activitats per als alumnes programades per l’AMIPA
o qualsevol entitat o organització de fora del centre es facin
preferentment en català.
9. Fomentar el coneixement de les llengües estrangeres en tots els
àmbits i nivells a partir d’activitats curriculars, complementàries i
extraescolars, com ara la participació en programes internacionals i
els viatges d’intercanvi. Pel que fa, en concret, a l’anglès, i a banda
de les hores que per llei s’han d’impartir en aquest idioma en alguns
mòduls dels cicles formatius de grau superior, es faran, a partir del
curs 2017-2018, 40 hores de les 235 hores del mòdul ‘Atenció Sanitària
Inicial en situacions d'emergència’ del cicle formatiu emergències
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sanitàries (presencial), per tal que els alumnes puguin incorporar i
normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals
habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral.
10. Augmentar, amb una partida econòmica anual, el fons de llibres,
publicacions periòdiques i recursos digitals, sobretot de llibres de
lectura adequats per a l’edat dels alumnes i de clàssics de la
literatura, publicats en les diferents llengües que s’estudien a l’institut.
11. Participar en cursos de formació que organitzin les administracions
públiques

o entitats

especialitzades

sobre coneixement, ús

i

dinamització de la llengua catalana amb l'objectiu de treballar les
actituds lingüístiques entre tots els membres de la comunitat escolar.
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5. APLICACIÓ I AVALUACIÓ
Aquest PL, que fa part del projecte educatiu de centre, ha de ser
desenvolupat en els propers quatre o cinc cursos a través dels objectius
específics que es concretaran cada any a la programació general
anual (que inclou les programacions didàctiques dels departaments), i
també ha de ser anualment avaluat per part la comissió de
normalització lingüística, la comissió pedagògica, el claustre, el consell
escolar, la junta de delegats i l’equip directiu.
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ANNEX 1

ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA DE
L'ALUMNAT DE L'IES JOSEP M. LLOMPART
Municipi: PALMA
* Necessari

A) Presentació
A.1.Nivell d'estudis que fas enguany *
Marqueu només un oval.









Primer d'ESO
Segon d'ESO
Tercer d'ESO
Quart d'ESO
Primer de batxillerat
Segon de batxillerat
Cicle formatiu d'FP d'arts gràfiques
Cicle formatiu d'FP de sanitat

A.2. Quina és la lletra del teu grup? (FP no contesta) *
Marqueu només un oval.









A
B
C
D
E
F
G
H

A.3. A quin centre vas fer 6è de Primària? *
Marqueu només un oval.






CEIP Miquel Costa i Llobera
CEIP de Pràctiques
CEIP Felip Bauçà
CEIP Cas Capiscol
CEIP Son Ferriol
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CEIP Establiments
CEIP Son Oliva
CEIP Es Secar de la Real
Altres:

A.4. Només si ets alumne de batxillerat o d'FP, respon: Centre on feres el
4t d'ESO o equivalent?
Marqueu només un oval.








IES Josep M. Llompart
IES Joan M. Thomàs
IES Madina Mayurqa
IES Josep Font i Trias
CC Pius XII
CC Sant Rafel
Altres:

A.5. On vas néixer? *
Marqueu només un oval.
 a les Illes Balears
 a Catalunya o al País Valencià
 Altres:
A.6. Quant de temps fa que vius a Mallorca? *
Marqueu només un oval.
 Hi he viscut sempre
 Fa més de tres anys que hi visc
 Fa menys de tres anys que hi visc

B) Usos
B.1. En quina llengua parles habitualment amb ton pare o el teu tutor
legal?
Marqueu només un oval.
 en català
 en castellà
 Altres:
B.2. En quina llengua parles habitualment amb ta mare o el teu tutor
legal?
Marqueu només un oval.
 en català
 en castellà
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 Altres:
B.3. En quina llengua parles habitualment amb els teus germans?
Marqueu només un oval.





en català
en castellà
en català i en castellà
Altres:

B.4. En quina llengua parles habitualment amb els altres familiars
(padrins, concos, cosins,...)?
Marqueu només un oval.
 en català
 en castellà
 Altres:
B.5. En quina llengua parles habitualment amb els teus amics? *
Marqueu només un oval.





sempre en català
majoritàriament en català
majoritàriament en castellà
sempre en castellà

B.6. Quina llengua es parla dins l'aula?
Marqueu només un oval per fila.
sempre
sempre
majoritàriament majoritàriament
en
en
en català
en castellà
català...
castella
ciències
socials,
història,
geografia, art,
ciències
naturals, física,
química,
biologia
matemàtiques
dibuix,
plàstica,
dibuix tècnic,
dibuix
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sempre
sempre
majoritàriament majoritàriament
en
en
en català
en castellà
català...
castella
artístic,...
música
tecnologia,
informàtica
filosofia, ètica
educació
física
tutoria
B7. Pensa en tots els anys que has anat a escola. Sense comptar les
classes de català, castellà i anglès, en quina llengua t'han fet les classes
a l'escola de primària on anaves? *
Marqueu només un oval.
 Només o sobretot en català
 Igual en català que en castellà
 Només o sobretot en castellà
B8. Quina llengua uses segons l'àmbit: *
Marqueu només un oval per fila.
Majoritàriament Majoritàriament
Altres
català
castellà
Llibres
Revistes, diaris
Música
Ràdio
TV
Cinema
Internet
Xarxes socials
Telèfon mòbil,
whatsapp, sms

C) Competències
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C1. Quina és la teva llengua *
Marqueu només un oval.





Català
Castellà
Català/Castellà
Altres:

C2. Quina llengua vas parlar primer a casa quan eres petit? *
Marqueu només un oval.
 Català
 Castellà
 Altres:
C3. Quan algú et parla en català, contestes en *
Marqueu només un oval.
 Català
 Castellà
C4. Quan algú et parla en castellà, contestes en *
Marqueu només un oval.
 Català
 Castellà
C5. Puntua de 1 a 10 la teva capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure
el català *
1= molt malament; 10= molt bé
Marqueu només un oval per fila.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l'entenc
el sé
parlar
el sé
llegir
el sé
escriure
C6. Puntua de 1 a 10 la teva capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure
el castellà *
1= molt malament; 10= molt bé
Marqueu només un oval per fila.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l'entenc
el sé
parlar
el sé
llegir
el sé
escriure
C7. Puntua de 1 a 10 la teva capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure
l'anglès *
1= molt malament; 10= molt bé
Marqueu només un oval per fila.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l'entenc
el sé
parlar
el sé
llegir
el sé
escriure
C8. Si estudies una llengua fora de l'institut, digues quina
Marqueu només un oval.





anglès
alemany
francès
Altres:

C9. Tens el costum de mirar sèries o pel·lícules en versió original? *
Marqueu només un oval.
 Si
 No
 A vegades
C10. I en versió original subtitulada? *
Marqueu només un oval.
 Si
 No
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 A vegades

D. Valoració de les llengües
A continuació llegiràs unes frases sobre llengües. Digues si hi estàs
d'acord o en desacord.
D1. Català *
Marqueu només un oval per fila.
Ni acord
Totalment
Desacord ni
D'acord
desacord
desacord

Totalment
d'acord

Crec que
sé prou
català per
fer-lo servir
en la
majoria de
situacions
Em trob
incòmode
parlant en
català
Estic
còmode
parlant en
català
Em trob
còmode
parlant en
català amb
persones
que parlen
castellà
D2. Castellà *
Marqueu només un oval per fila.
Ni acord
Totalment
Desacord ni
D'acord
desacord
desacord

Totalment
d'acord

Crec que
sé prou
castellà per
fer-lo servir
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Ni acord
Totalment
Desacord ni
D'acord
desacord
desacord

Totalment
d'acord

en la
majoria de
situacions
Em trob
incòmode
parlant en
castellà
Estic
còmode
parlant en
castellà
Em trob
còmode
parlant en
castellà
amb
persones
que parlen
català
D3. Creus que saps prou anglès... *
Marqueu només un oval per fila.
Totalmen
Desacor
t
d
desacord

Ni acord
ni
desacor
d

D'acor
d

Totalment
d'acord

per cursar,
com a mínim,
una
assignatura
(no lingüística)
en aquest
idioma sense
dificultats.
per trescar per
internet
(pàgines web,
xarxes socials,
programaris,...
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Totalmen
Desacor
t
d
desacord

Ni acord
ni
desacor
d

D'acor
d

Totalment
d'acord

)
per moure
una conversa
informal amb
algú.
per atendre
turistes en una
feina.
D4. Com trobes d'important conèixer el català? *
Marqueu només un oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gens

Molt

D5. Com trobes d'important conèixer el castellà? *
Marqueu només un oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gens

Molt

D6. Com trobes d'important conèixer l'anglès? *
Marqueu només un oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gens

Molt

D7. Quina altra llengua trobes que és important de conèixer ?

E. OBSERVACIONS
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ANNEX 2
Distribució de llengües

18/01/2017

1r ESO
Hores CAT
ESP
ANG
Biologia i geologia
3
3
Física i química
0
Geografia i història
3
3
Educació física
2
2
Educació plàstica i visual
3
3
Matemàtiques
4
4
Música
3
3
Tecnologia
0
Religió/Valors ètics
1
1
Música
0
0
Cultura clàssica
0
Iniciació a l'activitat emprenedora
0
Llatí
0
Ciències aplicades a l'activitat professional
0
Economia
0
EPVA
0
TIC
0
Arts escèniques i dansa
0
Cultura científica
0
Tutoria
1
1

TOTAL

20

18

2

2n ESO
Hores CAT
ESP
ANG
0
3
3
3
3
2
2
0
4
4
0
3
3
1
1
2
2
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1

0

21

18

3

3r ESO
Hores CAT
ESP
ANG
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
4
4
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1

0

30

ESO

curs 2016-2017

26

4

4t ESO
Hores CAT
ESP
ANG
3
3
3
3
3
3
2
2
0
4
4
0
3
3
1
1
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

0

41

33

8

0

matèries troncals d'opció i optatives, enfosquides
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Distribució de llengües
Matèria/Mòdul
Hores
Economia
4
Tecnologia industrial
4
Cultural audiovisual
4
Fonaments de l'art II
0
Tecniques d'expressio graficoplastiques
Fonaments de l'administració i gestió

1r batx.
ESP
4
4
Alguns grups

Hores
4
4
4
4
4
4

2n batx.
ESP
4
4
Alguns grups
Alguns grups
4
4

CFGM
Hores CAT ESP

CFGS
Hores CAT ESP

ANG

Anatomia per la imatge
Tècniques de radiologia simple

TOTAL

Batx i CF

curs 2016-2017

ANG

3
2

12

8

0

0

24

16

0

0

0

0

0

0

5

3
2

0

0

5

La resta d'assignatures es fan en català
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A la reunió del Claustre del 13 d’abril de 2016 es va presentar aquesta
primera part del projecte, amb la projecció i l’explicació resumides de
les dades resultants de l’enquesta.
A la comissió pedagògica del 21 de juny de 2017 s’ha aprovat per
unanimitat.
Aprovat per claustre el 28 de juny de 2017
Ratificat pel consell escolar el 13 de juliol de 2017
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