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Seguint el Pla de Normalització Lingüística de l’IES Sineu, aprovat durant el
curs 2001-2002, aquest curs ens marcam els següents objectius ordenats per àmbits:
1) OBJECTIUS:
Àmbit docent
- Implicar el professorat nou en l’ús normal de la llengua,
- Aconseguir un bon ús de la llengua per part dels docents,
- Arribar a acords entre els diferents departaments de llengua per coordinar esforços
encaminats a assolir un bon aprenentatge en matèria lingüística.

Àmbit organitzatiu
- Augmentar la implicació del professorat i de l’alumnat en la normalització lingüística.
Àmbit administratiu
- Aconseguir un bon ús de la llengua en els documents del centre.
Àmbit de relació
- Aconseguir que bona part dels alumnes normalitzi el seu nom,
- Informar sobre els esdeveniments relacionats amb la llengua,
- Informar sobre els diferents concursos en què s’usi la llengua catalana (periodístics,
literaris...).
Àmbit d’activitats complementàries i extraescolars
- Prioritzar l’ús de la llengua catalana en les activitats extraescolars que no siguin
organitzades pels departaments de castellà i de llengües estrangeres,
- Mantenir que la revista del centre (“Què més vols?”) sigui en català, exceptuant
possibles col·laboracions dels departaments de castellà, de llengües estrangeres i de
llengües clàssiques,
Promoure la lectura de premsa en català,
- Aconseguir que el català sigui la llengua majoritària a les cançons de la megafonia del
centre.

2. ACTIVITATS I ESTRATÈGIES
Àmbit docent
- Donar la informació al professorat nou que la llengua catalana és la vehicular del
centre (el coordinador lingüístic, l’equip directiu i els caps de departament),
- Assessorar el professorat sobre possibles dubtes en l’ús de la llengua catalana (el
coordinador lingüístic i el departament de català),
- Proposar reunions interdepartamentals per coordinar els diferents departaments
lingüístics (el coordinador lingüístic).
Àmbit organitzatiu
- Mantenir i ampliar un grup de dinamitzadors lingüístics (alumnat i professorat),
- Formar un grup de voluntaris lingüístics per ajudar els nouvinguts.
Àmbit administratiu
- Assessorar el professorat i el personal no docent del centre perquè l’ús de la llengua en
els documents sigui l’adequat.
Àmbit de relació
Realitzar una campanya informativa perquè l’alumnat normalitzi el seu nom (el
coordinador lingüístic i el departament de català);
Acabar d’analitzar i de valorar amb detall l’enquesta sociolingüística realitzada
el curs passat;
Mantenir relacions amb institucions favorables a la normalització lingüística
com els Joves de Mallorca per la Llengua, els Músics per la Llengua i l’Obra
Cultural Balear;

- Mantenir el fet que un membre dels dinamitzadors de la llengua sigui el representant
al centre dels Joves de Mallorca per la Llengua;
- Organitzar xerrades dels Joves de Mallorca per la Llengua a l’institut;
- Mantenir i actualitzar el Racó de la Llengua creat fa dos cursos (el coordinador
lingüístic, la comissió de normalització, els voluntaris i els dinamitzadors i el
departament de català);

- Exposar al Racó de la Llengua tota aquella informació referida a concursos en què
s’usi el català ( el coordinador lingüístic i el departament de català), així com les
notícies d’interès lingüístic.
Àmbit d’activitats complementàries
- Prioritzar l’ús de la llengua catalana en les activitats extraescolars que no siguin
organitzades pels departaments de castellà i de llengües estrangeres;
- Organitzar un certamen de literatura, premsa i còmic.

3. AVALUACIÓ
L’avaluació serà continua i formativa i s’anirà fent a cada reunió de la comissió de
normalització. També els grups de voluntaris i dinamitzadors aniran reflexionant sobre
l’eficàcia de les seves actuacions.
Al final del curs s’analitzarà el resultat global en la corresponent memòria.

