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PROJECTE LINGÜÍSTIC 
ADDENDA PEC 

 

 

Context 
 
L’institut Lluís de Peguera es troba situat al mig de la ciutat, molt proper al barri 
antic. En relació a l’alumnat, el més remarcable és la seva diversitat cultural i 
social, a causa de la  immigració que va  arribar fa temps, sobretot  magribins,  
llatinoamericans, països de l’est  i xinesos, encara que també atenem  ètnies 
del nostre país i   població autòctona. És un centre amb tradició a la ciutat, ja 
que va començar a funcionar el 1927.  
 
Té 16 grups d’ESO, 12 grups de Batxillerat diürn i 4 de nocturn. El nombre 
d’alumnes és al voltant de 1000 i uns 83 professors/es.  

 

Objectius lligats al PEC  

1. Millorar continuadament els resultats  acadèmics. 
2. Mantenir la cohesió social. 
3. Mantenir el bon estat  del centre. 

 
Principis del Projecte Lingüístic 

1. La llengua d’ús i de comunicació oral i escrita  interna i externa del 
centre  és la catalana. 

2. La llengua d’aprenentatge és la catalana. 
3. S’imparteixen altres llengües, segons el currículum establert.  
4. Es garanteix que al final de l’ESO, tot l’alumnat tindrà domini oral i escrit 

de la llengua catalana i castellana. 
5. Es potenciaran les llengües anglesa i francesa com a primeres i segones 

llengües estrangeres d’aprenentatge. 
6. Es respectaran totes les llengües estrangeres que utilitzi l’alumnat i les 

seves famílies.  
7. L’organització disposarà de mitjans per a traduir llengües estrangeres, si 

és el cas. 
8. La diversitat lingüística i cultural és un valor pel centre.  
9. S’atendrà  l’alumnat i les famílies en totes les llengües que comprengui 

el professorat. Si cal es buscarà suport lingüïstic extern.  
10. En aquests moments al centre hi ha aquesta diversitat lingüística: català, 

castellà, anglès, francès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès, georgià, 
àrab, urdú, xinès mandarí i xinés cantonès, panjabi, berber, amazic, 
wòlof, mandinka, ghanès, camerunès, en què  l’alumnat i les seves 
famílies  es poden expressar. 

mailto:iespeguera@%20xtec.


 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament                                                              
 Institut Lluís de Peguera   
  
 Plaça d’Espanya, 2 
 08242 Manresa 
 Tel. 93 877 36 37 
 iespeguera@ xtec.cat 
 https://moodle.inspeguera.cat 

 

 

 
11. L’AMPA ofereix reforç i ampliació de francès, anglès i àrab. Altres 

llengües si hi ha un grup suficient de famílies que ho demanen.  
12. S’organitzen activitats i intercanvis de llengües.  
13. Funciona una aula d’acollida per atendre unes hores a l’alumnat 

estranger. 
14. El centre compta amb recursos per atendre les necessitats específiques 

del seu alumnat. 
15. Les bases fonamentals  i l’organització estan descrites en el PEC i altres 

documents de centre.  
 
 
Manresa, setembre  2018 
 
 
 
 

ADDENDA PLA LINGÜÍSTIC   
 
 
Objectiu global 

1. Millora de resultats acadèmics:  
 
«Programa GEP (Generació Plurilingüe): #OMG! 
Millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu 
creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar 
amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa 
GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a 
les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres 
educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic 
plurilingüe propi.» 
 

 
Manresa, setembre 2019  
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