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Avaluació del desenvolupament 
del projecte lingüístic de centre 

-Que resta, mare, d águell temps, que resta ?. .. 
L a  Reina aquí, sense dir mot, plorava; 
i fent signe llavors a safifilla 
li va  mostrar una arpa. 

MIQUEL COSTA I LLOBERA, 1876 

C o n c e ~ t e  i caracter 

{@ n primer lloc cal partir d'una concepció 
de l'avaluació que la considera com un 
element coadjuvador de la qualitat de l'e- 
ducació i de la seva eficacia, i com un fac- 

tor subsidiari que requereix una analisi coherent amb els 
projectes educatius l'eficacia dels quals vol determinar. 

Des d'aquesta perspectiva, podem definir l'avaluació 
del prcjecte lingüístic com la rejexió que fa referincia al 
procés de recollida i anklisi d'infornzació sobre elpla de nor- 
malització lingüística i sobre el tractament de les llengües en 
el centre escolar a f i  i efecte de descriure l'estat i elgrau de 
normalització lingüística, com tanzbé del domini i 6s de les 
llengües en el centre escolar, per efectuar una comparació 
amb els objectius que es volien aconseguir, per tal de formu- 
la?- una valoració crítica, sobre la qual deduir solzlcions de 
millorament de la normalització lingüística i del tractament 
de les llengües en el centre educatiu. 

Coherentment amb aquesta definició, el caracter i la 
funcionalitat de l'avaluació delprojecte lingüístic del centre 
han de ser de: 

1. Globals. El projecte lingüístic ha d'abastar tots els 
ambits possibles de formapl-ogressiva, tots els objectius en 
els sectors possibles adequats a la situació sociolirzgüísstica 
dels professors, dels alumnes i del context. Aquests ob- 
jectius possibles de forma progressiva en tots els sectors 
o ambits del centre escolar seran el referent permanent 
d'avaluació de la normalització lingüística i del tracta- 
ment de les llengües. 

2. Contínui. L'avaluació del projecte lingüístic ha de 
considerar-se unida de forma indeslligable a tots els al- 
tres processos del centre, de forma tal que la recollida de 
dades sobre el pla de normalització lingüística i sobre el 
tractament de les llengües sigui contínua i permanent. 

3. Formatius. L'avaluació del projecte lingüístic ha de 
servir per regular, orientar (o reorientar) i planificar (o 
replanificar) el plans de normalització lingüística i de 
tractament de les llengües del centre. Es a dir, els resul- 
tats de la reflexió sobre les dades recollides i analitzades 
han de portar a la presa de decisions de millora de la pla- 
nificació, de la gestió, dels processos i dels resultats de 
~ior~rialització lingüística i de tractament de les Ilengües. 

-- 

Caracter i funcionalitat de I'avaluació del projecte lingüístic de centre 
-- 

En tots els ambits possibles progressivament 1 
Objectius a cada ambit adequats a la situoció sociolinguística 
Objectius com a referent permanent d'avaluació (NUTL): 

- Assoliment - N o  assoliment 
- Domini  - N o  domini 
- Ús - N o  ús 
- Favorabilitat - Desfavorabilitat 

lndeslligable dels processos del centre 
Recollida permanent d'informació 

3. Formatius Planificador, orientador i regulador de NLITL 
Millorament de planificació, gestió, processos i resultats de N U T L  



Per que s'ha d'avaluar el projecte lingüístic 
de centre? 

El projecte lingüístic de centre, corn a element del 
projecte educatiu, recull els aspectes relatius a l'ensenjta- 
ment i al tractament de les llengües curriculars -criteris 
didactics, l'opció lingüística, les llengües estrangeres-; i 
els aspectes de la normalització linguística de léscola - 
incrementar la presencia de la llengua catalana en tots 
els ambits d'ús, interns i externs, tant al nivell oral com a 
l'escrit, especialment en els actes administratius, cultu- 
rals i socials. Com a tal, no té finalitat en si mateix, sinó 
que és un instrument que ha de garantir que s'han de dur a 
bon terme la planzficació i la gestió establertes en els aspec- 
tes de tractament de les llengües curriculars i de norma- 
lització lingüística. 

Com a eina de planificació i de gestió cal avaluar el 
projecte lingüístic a fi de: 

1. Comprovar l'eficacia de la planificació i de la gestió 
de la normalització lingüística -grau de presencia i ús 
de la llengua catalana en la vida de l'escola- i del trac- 
tament de les llengües vehiculars de l'ensenyament, com 
també dels trets d'identitat lingüística del centre -la 
definició de les llengües vehiculars de l'ensenyament i 
del centre en els seus actes. 

2. Descriure la situació real de la qualitat de la norma- 
lització lingüística i del tractament de les llengües, ana- 
litzar i interpretar aquesta situació, i valorar-la. 

3. Rejexionar sobre la valoració feta i, considerant el 
marc legal vigent, plantejar alternatives ipropostes de mi- 
llora del pla de normalització lingüística i del tractament 
curricular de les llengües, formulant objectius de canvi o 
de continuitat, concretant l'estrategia que permetra in- 
tervenir en els processos. 

Elements que s'han d'avaluar en el projecte 
lingüístic del centre 

Els elements que han de ser objecte d'avaluació en el 
projecte lingüístic són els següents (figura 3): 

1. Objectius i metes plantejats, a mitja i curt termini, 
de normalització lingüística en els diferent ambits del 
centre, i de tractament de les llepgües curriculars i de 
comunicació del centre escolar. Es a dir, grau d'assoli- 
ment de l'úsprogressiu de la llengua catalana corn a Uen- 
gua vehicular d'ensenyament i corn a llengua de comu- 
nicació de l'establiment educatiu, en harmonia amb la 
llengua castellana i amb les llengües estrangeres. 

2. Activitats i estrategies a través de les quals hom 
havia planificat la manera d'aconseguir la normalització 
progressiva del centre i el tractament de les llengües des 
dels vessants curricular i de comunicació. 

3. Recursos nzaterials -pedagogics, organitzatius, 
economics ...- dedicats a la manera d'aconseguir la 
normalització dels imbits escolars i la implantació pro- 

Figura 2. 
Motius per avaluar el projecte lingüístic de centre 

l .  Per comprovar ['eficacia de: 
la planificació i gestió lingüística 
el tractament de les llengues (TL) 

1 els trets d'identitat lingüistics/opció linguistica: 

1 - Llengua vehicular d'ensenyament (LVE) 
I - Llennua vehicular de comunicació (LVC) (ús) 

1 2. Per descriurelvalorar 

1 la qualitat i el grau de la N L  

I el tractament de les Ilengües curriculars 

1 3. Per reflexionarlplantejar alternatives i propostes de millora de: 
la normalització lingüística 
el tractament de les Ilengües 

Figura 3 
Elements d'avaluació en el PLC Objectius de NLITL 

Activitats i estrategies 
Recursos materials 
Recursos humans 
Espais i ambits 
Temporització 
Resultats 

gressiva de la llengua catalana corn a llengua vehicular 
de l'ensenyament i corn a llengua de comunicació del 
centre. 

4. Recursos humans que donen suport i es fan respon- 
sables de l'execució de les activitats per assolir els objec- 
tius de normalització lingüística i de tractament de les 
Uengües en el centre. 

5. Espais i ambits o sectors on s'apliquen la normalit- 
zació lingüística i el tractament de les llengües curricu- 
lars i de comunicació. 

6. Temporització dedicada a la gestió de la normalit- 
zació lingüística i a la implementació progressiva de la 
llengua catalana corn a llengua de l'ensenyament i de 
comunicació. 

7. Resultats assolits del pla de normalització lingüísti- 
ca i del pla de tractament de les llengües curriculars i de 
comunicació. 

Tots aquests elements requereixen l'avaluació cor- 
rectora i milloradora del procés. 

~ m b i t s  on ha d'avaluar-se el projecte 
lingüístic de centre 

El projecte lingüístic de centre ha de ser avaluat en 
aquells sectors del centre escolar on s'hagin planificat i 
gestionat objectius de normalització lingüística o de 
tractament de les llengües. Cada un d'aquests sectors o 
ambits d'aplicació és subdividit en subanzbits d'aplicació i 
degestió, i, en cada un d'aquests hi prenem en considera- 



ció indicadors que delimiten aspectes essencials, la situa- Procediments d'avaluació del projecte 
ció dels quals volem descriure i valorar, a fi i efecte de lingüístic de centre 

Figura 4. On s'ha d'avaluar el PLC? 

~ m b i t  d'aplicació del PL 

l .  Elements contextualslmaterials 

2. Elements personals 

3. Projectes de gestió i regim de funcionament 

4. Organització i funcionament 

5 .  Processos didactics 

6. Resultats academics 

plantejar-ne la millora. Es tracta de recollir informació 
L'avaluació del projecte lingüístic de centre ha  de 

tant quantitativa com qualitativa i estimativa que per- 
centrar-se, d'una banda, en el grau d'assoliment dels ob- 

meti fer una analisi reflexiva partint d'aquests indica- jectius plantejats en els plans de normalització lingüísti- 
dors observables, previament definits. Així podrem fer, ca en els ambits o subambits d'aplicació on s'hagi de- 
no un estudi teoric, sinó un procés avaluador ordenat, senvolupat el projecte. 
funcional i practic que ens portara a resultats concrets i 

D'una altra banda, s'ha d'enfocar en la qualitat del 
operatius. 

tractament de les llengües en els projectes educatiu i cu- 

Subambit d'aplicació del PLC 

Instal~lacions 
Aula 

Equip directiu 
Professorat 
Alumnat 
Famílies 
Personal no docentipersonal d'administració i de serveis 

Projecte educatiu de centre (PEC) 
Projectes curriculars d'etapes (PCE) 
Programació general anual (PGA) 
Programa anual d'activitats complementaries i extraescolars 
Document d'organització del centre (D0C)lmemoria administrativa 
Memoria de final de curs 

Organs de govern col,legiats: 
- Consell escolar 
- Claustre de professors 

Organs de coordinació didactica: 
- Equips de cicle EllEP 
- Comissió coordinació pedagogica 
- Tutoria 
- Altres: 
- Activitats esportives 
- Activitats musicals 
- Activitats culturals 
- Biblioteca 
- Noves tecnologies 

Departaments didactics (ES) 
Serveis complementaris: 

- Menjador escolar 
- Transport escolar 

Comunitat educativa 

Relació dins I'aula i la tutoria 
Metodologia didactica 
Activitats didactiques 
Materials curriculars 
Recursos didactics 
Avaluació 

Domini de la competencia comunicativa 
Actitud envers les Ilengües 

Els ambits i subambits d'organització i funcionament rricular, en els proces&s d'ensenj~ament i aprenentatge, 
del centre que han de ser objecte d'aplicació del projecte com també en l'ús de les diferents llengües en l'ensenya- 
lingüístic són els que podem apreciar a la figura 4. ment i en la comunicació que el conformen, a través 



Foto:Torrello (Arxiu Diario de Mallorcaj 

dels indicadors fonamentals establerts a cada un dels 
ambits i subambits. 

Els procediments emprats per avaluar el projecte lin- 
güístic han de ser variats i estar en funció de I'ambit, 
subambits i indicadors de cada un d'aquests. Els proce- 
diments i tecniques fonamentals seran l'observnció, els 
qüestionaris, les proves de rendinzent acadinzic, les entre- 
vistes i les reunions (figura 5). 

Entre aquests procediments cal considerar com a fo- 
namental per obtenir dades pertinents i rellevants, sobre 
la normalització lingüística i sobre el tractament de les 
llengües curriculars i de comunicació, el de l'observació, 
amb la condició d'aplicar-se amb la mixima naturalitat, 
amb intencionalitat valoradora i amb sistematicitat -i 
no casualitat- del registre de les observacions. 

Entre les eines o els instruments d'avaluació que cal 
dissenyar per a l'observació cal triar, fonamentalment, 
entre els següents (figura 6): 

a. Llistes de control o guies dóbservació en les quals es 
registrara si és dóna o no una determinada conducta lin- 
güística esperada, o si s'ha assolit o no un determinat 
objectiu, i se n'indicara la freqüencia. 

b. Escales d'estimació o llistat de comportaments lin- 
güístics observats amb informació matisada d'intensitat, 
de durada i de freqüencia, emprant un registre numeric, 
grafic, verbal o descriptiu. 

c. Guies d'analisi de produccions del centre, com poden 
ser les analisis documentals de projectes de gestió o cur- 

Figura 5 

Procediments per avaluar el PLC Observació 

Questionaris 
Proves de rendiment 
acadernic 
Entrevistesireunions 

Figura 6 

Eines basiques d'observació 
sistematica en I'avaluació del PLC 

Llistes de control 
Guies d'observació 
Escales d'estimació 
Guies d'analisi de 
produccions o 
documentals 
Guies d'entrevistes 
Guies de reunions 
Altres 

riculars, programacions, documentació dels cicles o de- 
partaments, treballs de l'alumnat, treballs del professo- 
rat (diaris de classe, informes.. .), etc. 

d. Guies d'entrevistes i de reunions amb l'equip direc- 
tiu, professors, alumnes, cicles, departaments, etc. 

e. Altres, com les fitxes anecdotiques i els anecdotaris. 
Partint de la conveniencia d'avaluar amb diferents 

procediments i eines en funció dels trets de l'ainbit on 
s'aplica l'avaluació, i de la situació lingüística específica 
del centre, les eines més adients són les que consten re- 
flectides a la figura 7. 

Fases de I'avaluació del projecte lingüístic 

Així mateix, abans d'implemelitar o posar en marxa 
el projecte, cal efechiar una aualuació inicial des de 
l'analisi del context sociolingiiístic i de l'obligatorietat d'in- 
corporar progressivament la llengua catalana, propia de 
les Illes Balears, amb l'objectiu ineludible que ha d'acon- 
seguir-se al final de l'escolaritat obligatoria que coi~sis- 
teix en el domini oral i escrit de la llengua catalana i de la 
llengua castellana, el qual ha de comprovar-se amb una 
avaluaciójinal sunzntoria, passant per una avaluació con- 
tínua i integrada en la dinamica del centre escolar. 

La funció de l'avaluació inicial ha de ser, doncs, de 
diagnbstic de la situació de normalització lingüística del 
centre, per tal de determinar el grau de preparació i de 
possibilitat d'implementació del projecte o de la seva 
continuitat. Alhora ha de tenir -per no quedar aturats 
en el diagnostic, que és un prerequisit- una funció de 
pronbstic, per esbrinar o prevenir les dificultats o els en- 
certs previsibles d'acord amb la siniació sociolingüística 
de l'alumnat, del professorat, de l'entorn, del personal 
no docent i de les famílies. 

L'avaluació contínua ha de fer-se de forma integrada 
dins la dinimica del centre, tenint cura i esment dels 



Figura 7. Eines d'avaluació del PLC 

~ m b i t  

l .  Elements contextuals/materials 

2. Elements personals 

3, Projectes de gestió i regim de funcionament 

4. Organització i funcionament 

5. Processos didactics 

6. Resultats 

segons I'ambit 

lnstrument d'avaluació possible 

Guia d'observació d'instal~lacions 
Guia d'observació d'aules 

Guia de reunions: - de I'equip directiu 
- de professors 
- de pareslmares 
- d'alumnes 

Questionaris: - de I'equip directiu 
- de professorat 
- d'alumnes 
- de families 
- de personal no  d ~ c e n t l ~ e r s o n a l  

d'administració i serveis 

Entrevistes 

Guia d'analisi documental: - de PEC 
- de PC 
- de PGA 
- del pla d'activitats extraescolars i 

complementaries 
- del DOClmemoria administrativa 
- de la memoria final 

Guia de reunions: - d'equip directiu 
- de professors 
- de pareslmares 
- d'alumnes 

Guia de reunions: - del consell escolar 
- del claustre 
- dels organs de coordinació didactica 
- dels departaments 

Qüestionaris: - d'equip directiu 
- de comunitat educativa 

Analisi documental: - del PC 
- dels cicles 
- dels departaments 
- dels treballs del professorat (programació 

d'aula, diari del mestre, etc.) 
- dels treballs de I'alumnat 

Llista de control a I'aula, 
al pati, a les activitats complementaries 
i extraescolars 
Qüestionaris: - a professors 

- a alumnes 

Guia d'analisi documental: - document d'organització pedagogica 

(DOC)  
- actes d'avaluació 
- treballs d'alumnes 

Proves de rendiment academic: - de criteri 
- normatives 

Qüestionaris: - equip directiu 
- alumnes 
- professors 

Guia de reunionslentrevistes: - professors 
- paredmares 

Escales d'actitud envers les Ilengües 



processos progressius amb caracter retroahmentador. Es 
tracta, doncs, de revisionsperiodiyues amb la perspectiva 
de la qualitat de l'ensenyament i de la «vida» del centre. 

E n  darrer terme, l'avaluaciójnal sumatoria determi- 
nara les decisions terminals d'encerts i fracasos, és a dir, 
acreditara el que s'ha aconseguit o assolit, el que és en 
vies d'aconseguir-se i el que no s'ha aconseguit ni assolit 
amb una reflexió sobre possibles causes. Es tracta de 
controlar si s'han assolit els mínims planificats en la 
perspectiva de l'objectiu ineludible fixat per la Llei de 
normalització lingüística: el domini oral i escrit de les 
llengües catalana i castellana. Aquest resultat de la fun- 
ció de control s'ha d'incloure a la memoria de final de 
curs. Aixo no obstant, ha de tenir, sobretot, funció ret1.o- 
alimentadora i s'ha de constituir en el nou element de 
planificació/gestió de la normalització lingüística i del 
tractament de les llengües dins el centre escolar. 

Naturalment, els resultats de l'avaluació, amb criteri 
pragmatic i funcional, determinaran dferents situacions 
escolars que requeriran propostes de nzillora o d'intervenció 
diferenciades en funció del grau de normalització lin- 
güística assolit i del nivel1 de tractament de les llengues 
dut en el centre. Aquestes situacions escolars poden 
classificar-se segons el venta11 següent: 

A. Escoles amb projecte lingüístic en procés d'imple- 
meiltació: 

- Procés de normalització no iniciat. 
- Procés de normalització iniciat: insatisfactori/ satis- 

factori. 
B. Escoles amb projecte linguístic en procés d'evolució: 
- Procés amb evolució problematica/insatisfactoria. 
- PSOC~S amb evolució satisfactoria. 
C .  Escoles en procés avancat 
- Procés avancat en fase de tancament satisfactori. 
- Procés avanqat en fase de tancament problematic/ 

insatisfactori. 

tre de professors i els pares dels alumnes, i al consell esco- 
Agents d'avaluació del projecte lingüístic lar, brgan col.legiat de govern al qual en compet l'estu- 

~1 projecte lingüístic pot ser des de la p e r s  di, analisi i aprovació. E n  tot cas, sempre tenint en 
pectiva interna del centre i des del vescant extern o compte el caracter formatiu, auto es, formulant, si cal, el 
siextern de les administracions educatives. La perspecti- replantejamet i les vzesures necessaries per millorar. 
va ineludible de l~autoava(zlur~ó de/ cent,c. correspon a Des del vessant de l'hetzroavahació, l'agent avaluador 

l'eyu+ direcriu de l'escola segons les directrius del claus- és la inspecrióeducativa segons les directrius de les admi- 

Figura 9. 
Agents avaluadors del PLC 

Avaluació interna IAutoavaluació del centre Avaluació externa 1 Heteroavaluació quasiexterna 

Equip directiu Inspecció educativa 
Consell escolar Constatació de desequilibris en la competencia lingüística 

Caracter de control social institucional 
Caracter formatiu Caracter formatiu 
Mesures necessaries per millorar Mesures necessaries per millorar 

8 

Figura 
Fases dpavaluació del 

l .  Avaluació inicial 

2. Avaluació continua 

3. Avaluació final sumatoria 

projecte lingüístic de centre 

Element per iniciar la 
imp~ementacio~continuar la 
implementació 

Caracter de prerequisit: 
- Anolisi del context sociolinguístic 
- Obligatorietat: incorporació 

progressiva 
Funció de diagnostic: grau de 
preparaciólpossibilitatlineludible 
Funció de pronostic: encerts i 
dificultats previsibles 
Aclarimentldeterminació de la 
NL, opció lingüística, papers dels 
agents, globalitatlsectoriabilitat 

Integrada en la dinamica del 
centre 
Caracter progressiu processal 
Formativa i retroalimentadora 
Revisions periodiques 
Qualitat d'ensenyament i «vida)) 
del centre 

Decisions terminals de curs o 
període mitja o IIarg (encerts i 
fracasos) 
Acreditació de final de periode: 
- Objectiu ineludible LNL: 

domini oral i escrit de les 
Ilengües oficials 

Funció controladora dels minims 
assolits 
Funció retroolimentadora: nou 
element de planificació i gestió 
de NLlTL 
Constancia a la memoria final 



nistracions educatives competents. E n  aquest vessant, té 
caracter de control social institucional -retre'n compte- 
enfocat essencialment a la constatació de desequilibris 
significatius en la competencia lingüística d'alumnes en 
les llengües catalana i castellana. 1 evidentment, ha de 
tenir també el caracter formatiu o de replantejament 
que ofereixi mesures necessaries per millorar. 

I ningú sap, ai Déu!fins a quina hora 
dura el resso de l'arpa. 
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