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0. Control de canvis 

Juny 21:  

- S’introdueix el control de canvis.  

- Es modifica la integració del programa “English Tools” a l’escola. 

- S’elimina la informació referent als cursos d’anglès organitzats amb el programa “English 
Tools”. 

- Inclusió d’algunes referències al mòdul d’Anglès del CFGM 
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1. Introducció  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i, a l'article 14, determina que els 
centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del 
projecte educatiu, un projecte lingüístic (PLC) que emmarqui el tractament de les llengües al 
centre.  

És així com, en el context multilingüe i intercultural de la nostra societat, el PLC s’ha d’entendre 
com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en 
un centre educatiu tenint en compte  tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre. A 
grans trets,  el Projecte Lingüístic de l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) s’estructura en dos 
àmbits: l’humà i de serveis -inclou la gestió i administració del centre- i el pedagògic. 

L’objectiu fonamental del projecte educatiu i lingüístic és aconseguir que tot l’alumnat gaudeixi de 
competències comunicatives sòlides i versàtils per encarar el seu futur professional amb garanties, 
de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 
comprendre i emetre missatges orals i escrits, de caire professional i tècnic específic del seu 
àmbit professional en anglès. En aquest sentit, les línies de treball d’aquest document estan 
dirigides a establir els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 
llengües a la realitat sociolingüística globalment i individual, d’acord amb la realitat 
socioeconòmica i de mobilitat professional, sociocultural, sociolingüística i curricular, i el projecte 
social plurilingüe i multicultural de la Unió Europea. 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre queda sotmès a la normativa vigent i serà susceptible de 
modificació a través de la revisió periòdica del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i de la resta de 
documents normatius i estratègics.  
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2. Anàlisi del context  

EMAV, com a escola pública de titularitat municipal del Consorci d'Educació de Barcelona, 
participa activament en la formació de professionals en el camp de la comunicació audiovisual 
entesa en el seu sentit més ampli (vídeo, televisió, ràdio, cinema, interactius, so, espectacles, 
videojocs,... en formen part). Es tracta doncs d’un sector professional sotmès a constant evolució 
tecnològica i alhora requereix un elevat grau d'especialització que implica estar al dia de 
programari informàtic amb noves versions, documentació i manuals d’equips sovint en anglès. 
D'altra banda, el treball en equip és essencial en aquesta professió, motiu pel qual la comunicació 
esdevé un factor clau. El fet d’esdevenir un centre de referència per la seva especialització en 
només Cicles Formatius de la família d’Imatge i So ha fet que tradicionalment l’alumnat provingui 
en un elevat grau de tot Catalunya, també per haver tingut la seva seu durant pràcticament 
quaranta anys ubicat a Ciutat Vella, molt a prop de plaça Catalunya, centre neuràlgic del país a 
nivell de comunicacions. 

Ara bé, a partir del curs 2019/20, EMAV ha traslladat la seva activitat al recinte fabril recuperat de 
Can Batlló al districte de Sants-Montjuïc, amb noves instal·lacions i la possibilitat de créixer amb 
nous projectes de formació. Pel que fa a l’entorn lingüístic i el perfil de l’alumnat no ha suposat 
cap canvi significatiu, ja que la nova ubicació al barri de la Bordeta és contigua a plaça Espanya, 
nus important també de transports públics. 

Majoritàriament, l'alumnat del centre parla el català i el castellà com a llengües maternes 
indistintament, per tant, els fan servir tant a classe com fora de l’aula. Com que impartim estudis 
post obligatoris, són alumnes que ja han rebut, com a mínim, l’educació primària i/o secundària en 
català; a excepció de l’alumnat nouvingut, que en el nostre centre, suposa una minoria molt poc 
significativa percentualment que gairebé mai ha necessitat mesures de suport lingüístic.  

Finalment pel que fa a l’entorn laboral, EMAV detecta la necessitat del coneixement de l’anglès 
com a instrument important per la seva futura projecció laboral i mobilitat professional. En aquest 
sentit,  ens trobem amb nivells desiguals dins un mateix grup (de 30) alumnes, en la seva majoria 
tenen un bon nivell (sovint millor fins i tot que el del nostre claustre) del seu recent pas per 
Batxillerat; en canvi els qui provenen d’altres vies d’accés presenten majors dificultats, 
especialment en la comprensió i expressió orals.  

La implantació del CFGM de Video Discjòquei el curs 21-22, suposa un repte nou en molts 
aspectes, dins el projecte educatiu d’EMAV, també pel que fa a la impartició de llengua estrangera. 
El nou professorat que s’incorpori haurà de tenir el títol B1 d’anglès per tal de poder defensar amb 
credibilitat i agilitat el mòdul específic de llengua anglesa planificat per als estudis de cicle mitjà.  
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3. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge  

 

3.1. Àmbit humà i de serveis  

Com a escola catalana vinculada al territori, vetllem per a què la llengua catalana esdevingui la 
llengua de cohesió i integració de totes les persones del centre i, per tant, assoleixi la categoria 
de llengua vehicular en els àmbits acadèmic i de relació (comunicació i convivència). La llengua 
catalana serà, normalment i de manera predominant, la llengua de comunicació oral i escrita dels 
membres de la comunitat educativa. Es dinamitza l’ús del català en els diferents àmbits de 
convivència: claustres, premis, mostres i espectacles de l’escola, festes assenyalades... 

Al mateix temps l’alumnat podrà fer ús en tot moment de qualsevol de les llengües oficials.  

 

3.1.1. Professorat  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà la llengua preferentment emprada com a 
llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu sense perdre de vista l’interès general del 
ple domini i llibertat en l’ús de les llengües amb què convivim en la nostra realitat més immediata 
(catalana i castellana). Tal i com estableix la norma, els centres d’ensenyament de qualsevol grau 
han de fer del català el vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant 
les internes com les externes (article 20.2 de la Llei 1/1998).  En el nostre cas, un 19% del 
professorat del nostre claustre disposa de titulacions oficials de català, que acrediten un nivell 
superior al C, exigit per accedir a la funció pública.  

 

3.1.2. Personal no docent  

El personal no docent s’adreçarà, d’entrada, en català a l’alumnat i a les persones que atenguin 
administrativament, sense per això deixar de canviar d’idioma al castellà si l’usuari del servei ho 
necessita o a altres llengües, si les coneix, per facilitar l’entesa.  

 

3.2. Projecció interna  

La retolació del centre, la documentació administrativa, els instruments de gestió (horaris, 
normativa, programacions...), les actes i els avisos, els comunicats als taulers d’anuncis són 
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documents interns de centre que per part de l’escola s’elaboraran i difondran en llengua catalana. 
Per altra banda, els taulells d’anuncis destinats a l’alumnat i a les cartelleres de despatxos 
s’emprarà la llengua que consideri oportuna cada usuari en cada moment.  

 

3.3. Projecció externa  

El documents amb què es regeix el centre i que impregnen la vida de l’institut estan en llengua 
catalana; es difonen, revisen i s’actualitzen periòdicament, i sobretot es tenen en compte en les 
actuacions quotidianes. A més d’aquest PLC, l’institut disposa de diferents documents que recullen 
la nostra filosofia i manera de fer, tots ells redactats en català. Aquests documents de centre son: 
PEC (Projecte educatiu de centre) i PLC, PAT (Pla d’Acció Tutorial), PCC (Projecte Curricular de 
Centre), NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), Pla d’Emergència de centre, 
Projecte de direcció,... 

Tota la documentació elaborada des de secretaria, direcció o qualsevol departament, tant si té una 
projecció interna com externa, es redacta en primera instància en català i es tradueix de manera 
total o parcial si algú ho sol·licita. La correspondència oficial, els certificats acadèmics, informes i 
comunicacions escrites en general, són documents de projecció externa del centre en els quals la 
llengua emprada predominantment serà el català, sempre que vagi adreçada a l’àmbit territorial on 
el català sigui llengua oficial. Això no obstant, no impedeix que l’usuari pugui demanar-ho en una 
versió traduïda al castellà en tot moment. 

 

3.4. Àmbit de govern institucional  

El català acostuma a ser la llengua d’ús habitual a les reunions i les actuacions del centre i de 
relació amb el consell escolar i institucions oficials de la Generalitat.   

 

3.5. Àmbit pedagògic  

La llengua catalana serà tractada com a llengua vehicular preferent. En aquest sentit, el material 
didàctic creat o adaptat pel professorat de l’escola en els mòduls de cada cicle hauria de ser en la 
seva majoria en català. Tenint en compte també la progressiva incorporació en el procés 
d’ensenyament aprenentatge -sempre que sigui possible- de la llengua estrangera (anglesa) a nivell 
curricular i d’itinerari vital. 
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Els criteris per a la selecció de materials els estableixen puntualment els departaments i/o els 
equips docents en funció de les necessitats immediates, fent una anàlisi del plantejament 
metodològic que proposem per a cada curs i atorgant-li una coherència al llarg dels cursos. En la 
tria del programari que s’instal·la i treballa cada curs als ordinadors del centre, es donarà 
preferència a la versió més instaurada en l’àmbit laboral per damunt del criteri de la llengua amb 
què està disponible o per damunt de criteris d’estalvi (entre software lliure o sota llicència, per 
exemple). 

Sí que es tindrà en compte la necessitat de disposar de material pedagògic en català a l’hora 
d’adquirir o sol·licitar material bibliogràfic, audiovisual o informàtic d’ús general o consulta 
(sempre que n’hi hagi existències al mercat).  

Amb les noves adquisicions per al fons de la mediateca del centre se seguirà el criteri d’adquirir 
obres en versió original, quan es tracti d’obres escrites en català o en castellà, i de donar 
preferència a les versions catalanes per a les obres originades en doble versió o per a les 
traduccions i subtitulacions. 

 

3. 6. Activitats fora del centre  

L’organització i la gestió de les activitats i visites es realitza en català majoritàriament, excepte en 
els casos de programes d’intercanvi internacional (com és el cas del projecte Erasmus+). Pel que 
fa a les sortides i  visites es prioritzarà l’idioma de l’activitat en català, castellà o anglès, en funció 
del/la  ponent/guia/conferenciant facilitant la seva llibertat d’elecció per a què ho faci de la manera 
que es senti més còmode.  

 

3. 7. Plurilingüisme al centre educatiu i alumnat nouvingut 

Considerem que l’aprenentatge de llengües és responsabilitat del professorat de totes les àrees. El 
conjunt del claustre n’és força conscient i actua en conseqüència. Per tal que l’alumnat assoleixi el 
nivell d’expressió i comprensió tan en català com en castellà concretats en els criteris del projecte 
lingüístic de centre, l’equip docent aplicarà a l'aula metodologies que estimulin la correcta 
expressió oral i escrita. L’objectiu final és que els alumnes assoleixin entre les capacitats clau del 
seu perfil professional  el mateix nivell de fluïdesa i coneixement de les dues llengües oficials.  

Com que tots els alumnes venen de centres diferents, el traspàs d’informació no és àgil de manera 
que durant les primeres setmanes de curs detectem alumnat amb problemes i tractem si cal 
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implementar mesures individualitzades per aquests casos en una reunió d’equip docent a meitat 
del primer trimestre.  A nivell de diagnosi i en línies molt generals, detectem que entre l’alumnat 
que accedeix als nostres estudis, el nivell escrit és molt desigual, però les principals dificultats 
sorgeixen sobretot per expressar-se oralment en públic amb qualsevol llengua i amb un registre 
professional. Tot l’alumnat pot fer ús indistintament del català i el castellà en les activitats 
acadèmiques i avaluables durant el transcurs de la seva vida escolar al nostre centre.  

L’atenció a la diversitat es considera un principi d’aplicació general. L’equip docent del centre 
treballa per avançar en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció adequada de la diversitat de 
l’alumnat, que en cap cas s’identifica únicament amb l’atenció a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials (NEE) que també. 

La informació que es transmet als alumnes nouvinguts en un primer moment és en llengua 
catalana a través de la Guia de l’alumne. Ara bé, aquesta informació que transmet el tutor en el 
moment de l’acollida el primer dia de presentacions, es fa també de manera individualitzada, a 
posteriori, i és traduïda oral o per escrit a d’altres llengües quan l’alumne/a ho demani, sigui 
necessari i fins i tot, si s’escau, contactant amb mediadors interculturals.  

Pel grau d’estudis que impartim (secundària post obligatòria) no és gens habitual que els alumnes 
nouvinguts desconeguin el català i/o el castellà, però si es dona el cas fan la matèria a l'aula 
ordinària ja que el seu aprenentatge a curt o mig termini està assegurat gràcies a la immersió 
lingüística social.  

Als alumnes nouvinguts que només parlen una única llengua estrangera se’ls dona un període 
d’adaptació les primeres setmanes per veure com conviuen i es relacionen, necessitats que 
presenten, etcètera. Quan es dona aquesta situació, el seu tutor/a comunica el cas a l’equip docent 
i aquest du a terme les mesures corresponents decidides en la reunió abans esmentada. Com 
poden ser, si cal,  donar més temps per la realització dels exàmens (enunciats amb versions 
traduïdes), reservar-los seients de la primera fila de l’aula, se’ls repeteixen les instruccions dels 
exercicis, etc. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat es coordinen en dos àmbits: reunions de 
coordinació d’equip docent i sessions d’ avaluació.  
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4. Tractament de les llengües estrangeres  

A EMAV es considera important impulsar l’ús de l’anglès pel context professional actual on és 
fonamental disposar de coneixements de la llengua anglesa per tal de facilitar la inserció laboral 
alhora que som conscients que l’anglès és la llengua que es fa servir com a eina comunicativa 
comuna compartida en equips de treball d’àmbit internacional. És per aquest motiu que com a 
escola creiem que cal vetllar per facilitar-ne el seu aprenentatge, reforç o consolidació.  

Els Cicle de Grau Mig (CFGM) de Video Discjòquei incorpora a les orientacions curriculars un 
mòdul de 99 hores d’anglès tècnic, amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua 
anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral. I també 
preveu la incorporació de la llengua anglesa en algun altre mòdul, com fem també als CFGS.  

En aquest sentit, els currículums de formació professional de grau superior instauren que el 
resultat d’aprenentatge (RA) que cal assolir és que l’alumnat interpreti informació professional en 
llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, 
informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals i que 
aquest RA s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu. 

El problema amb què ens enfrontem, però, és que no disposem d’una dotació de professorat 
especialista d’anglès, malgrat que al curs 2019/20 el 38% del nostre claustre ja té acreditat el B2 o 
una titulació de nivell superior en llengua anglesa, no és suficient. Per tal d’atendre les necessitats 
del GM sí que comptarem amb professorat que tingui el títol específic per a poder impartir el 
mòdul d’anglès tècnic.   

Per suplir, doncs, la mancança de professorat preparat per a impartir mòduls en anglès a GS, ja fa 
uns cursos que, com a escola, destinem una partida pressupostària pròpia del centre per disposar 
d’un professor expert especialista en formar a professionals del sector audiovisual en anglès i que 
participa com a suport a l’aula unes quantes sessions per a cada curs i grup i que també prepara 
materials específics d’ensenyament aprenentatge.  

Aquesta col·laboració s’inclou en el si del mòdul de FOL, obligatori en tots els estudis de Formació 
Professional per tal de donar eines a l’alumne/a per desenvolupar la seva futura activitat 
professional amb materials elaborats i pensats expressament en anglès; en aquestes sessions amb 
el professor de suport (anglès nadiu) s’utilitza aquesta llengua com l’habitual i vehicular en les 
interaccions amb els alumnes, vetllant sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se 
senti segur i estimulat per utilitzar-la.  
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Els resultats d’aprenentatge d’anglès es treballen simultàniament amb els de formació i orientació 
laboral però no és un mòdul creat expressament amb hores de lliure disposició i de manera 
aïllada d’anglès, a més a més, el professorat del departament de FOL es coordina per garantir 
l’equitat entre cicles diferents mitjançant reunions periòdiques.   

Per altra banda, com que la llengua oral també té una especial rellevància en l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres, els discursos orals utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle i objecte 
d’aprenentatge, és per això que el centre posa un auxiliar de conversa en contacte amb l’alumnat  
per facilitar aquest aprenentatge dintre del programa “English Tools”. L’experiència amb aquest 
assessor lingüístic a l’aula en dos dels cicles s’inicia el curs 2019/20 com a prova pilot amb 
estratègies d’immersió en la llengua de forma que pugui oferir situacions d’ús real i contacte 
exclusiu amb aquesta.  

Des del curs 2020/21 la experiència amb assessors lingüístics dintre del mòdul de FOL s’ha 
implementat dintre de tres cicles diferents durant el tot el curs, permetent millorar la expressió oral 
i escrita dels alumnes. 

Des de l’escola, la persona coordinadora lingüística ofereix de manera regular a l’alumnat 
informació sobre l’oferta i com accedir a títols oficials de llengües estrangeres i programes de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). 

Finalment, cal dir que EMAV també treballa per facilitar el subtitulat dels treballs finals (mòduls de 
projectes) en versió anglesa per a una major difusió per festivals internacionals i una major 
projecció dels resultats. 

EMAV disposa també de Carta Universitària Europea ERASMUS i de la figura d’el/la coordinador/a 
de mobilitat i cooperació internacional, que és la persona responsable de coordinació, consulta i 
assessorament en matèria de polítiques i actuacions en l’àmbit de la mobilitat internacional per tal 
d’ampliar de manera immersiva a un país estranger el domini de la llengua anglesa. 

 
Les seves funcions són:  

- Promoure i proposar convenis d'intercanvi i mobilitat dels ensenyaments del centre. 
Col•laborar en la recepció de visites institucionals entre el centres estrangers i del propi 
centre. 

- Actuar com interlocutors en les qüestions relatives a la gestió dels intercanvis de mobilitat 
entre centres.  
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- Orientar tant els estudiants propis com els que pot rebre el centre sobre qüestions 
docents. 

- Seleccionar els estudiants propis que han presentat una sol•licitud de participació en 
programes de mobilitat d'acord amb els criteris establerts.  

- Atendre les incidències que es produeixin, com ara renúncies, pròrrogues, incompliments, 
ampliacions o d'altres.  

Finalment en el sí del programa Erasmus+  es duen a terme entrevistes a segon curs en anglès als 
candidats que volen guanyar una de les beques per determinar el seu nivell i possibilitats 
d’aprofitament real,  entre altres aspectes.  

En paral·lel, s’incentiva la preparació del professorat que hi tingui interès a la participació en la 
implantació de l’anglès ajudant-lo a impartir continguts mitjançant la metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). Aquest docent hauria d’acreditar el nivell B2 i tenir formació 
en CLIL. 
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5. Aprenentatge de les dues llengües oficials 

Una de les competències bàsiques que ha de desenvolupar l’alumnat és la competència 
comunicativa lingüística (i també audiovisual) òptima. És per això que en el desenvolupament de 
les activitats escolars el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, 
exposar i dialogar. Un bon domini de l’expressió és bàsic per saber expressar de forma raonada i 
coherent les opinions. L’escola ha de garantir que l’alumnat tingui un domini ple del català i el 
castellà, llengües ambdues oficials a Catalunya.  

A partir d'unes bones interaccions orals és com s'aprèn a llegir i a comprendre millor els textos (i a 
escriure i reflexionar i revisar com s'escriu) i s'aprèn a pensar. En això juguen un paper clau les 
preguntes, les que fa el professorat i les que han d'aprendre a formular els alumnes. És necessari 
que el professorat orienti els alumnes perquè l'ús de les habilitats de la llengua parlada generi 
l'hàbit de fer reflexionar sobre com es fan les coses.  

Com a competència més pròpia de l’àmbit de llengües, la competència oral facilita l'elaboració i 
expressió d'idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. La 
considerem en totes les 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.  

El professorat, sigui de la matèria que sigui, ha d'esforçar-se per adreçar-se als alumnes en llengua 
catalana per tal què aquells que puguin tenir menys possibilitat en el seu entorn lingüístic més 
immediat la puguin practicar, fet més habitual que el cas contrari, que no entenguin o parlin el 
castellà. Cal aprofitar també per reforçar el treball dels diversos registres de la llengua oral (fent 
especial incís en el formal i professional) des de totes les àrees del currículum.  

La competència comunicativa escrita 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. Els processos 
de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus de text i el contingut que 
s’hi vehicula, són processos que s’aprenen en la lectura i escriptura de textos de qualsevol matèria 
o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina 
d’entendre’s a si mateix i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència, i també que és 
una font de descoberta i de plaer personal.  

En el centre, per altre costat, s’utilitzen la llengua oral i la llengua escrita com a suports per 
analitzar i reflexionar. Es planifiquen activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita 
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és inherent (lectura expressiva, dramatitzacions, entrevistes, presentacions, pitchings (venda de 
producte), …).  

Aquest projecte lingüístic en cap cas es pot prendre com una obligació que menyscabi el dret 
individual de cada membre de la comunitat educativa a utilitzar qualsevol de les llengües oficials a 
Catalunya.  


