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1. Justificació
D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del
projecte educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris
adoptats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de
comunicació del centre. Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a
desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic
i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària del centre.
La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera
múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que
s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el
procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber
aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a dir, la competència
comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament personal i curricular, i a
l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes. El Projecte
Educatiu del Centre hi dedica, mitjançant el Projecte Lingüístic, una atenció
especial.
Un model escolar plurilingüe

i multicultural implica un plantejament global,

organitzatiu, metodològic i d’avaluació en tots els cursos i nivells, i afecta la
totalitat del professorat del centre. Per tant, la implantació d’aquest model
requereix canvis organitzatius i metodològics de caràcter sistèmic amb l’objectiu
de millorar la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat, però també per
desenvolupar les competències clau (bàsiques, del pensament i personals),
fomentar el treball cooperatiu i globalitzat, i adquirir estratègies per a
l’aprenentatge autònom.
Per elaborar el projecte lingüístic el centre té en compte el seu context
sociolingüístic i el del seu entorn, el bagatge lingüístic del seu alumnat i les seves
necessitats individuals, els resultats de les avaluacions internes i externes, i la
competència lingüística del professorat.
La definició de l’estratègia i els acords presos per a dur-la a terme conformen el
Projecte Lingüístic de centre, que es concreta en els diferents plans anuals a
partir dels tres grans eixos de treball: el paper la llengua vehicular, el tractament
de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen
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repercussions lingüístiques. A més a més, com acord de claustre, el PLC serà
revisat cada dos cursos per tal de valorar l’acompliment de les propostes
establertes (punts forts i punts dèbils) i introduir els canvis de millora necessaris
en funció de la realitat i el context del moment.

2. Context sociolingüístic
2.1 Llengües d’origen de l’alumnat
L’institut Samuel Gili i Gaya és un centre públic de secundària i batxillerat situat
a la ciutat de Lleida, comarca del Segrià. El seu alumnat prové, majoritàriament,
de les escoles adscrites, en el cas d’ESO; en canvi, en el Batx. rep un nombre
considerable d’alumnes procedents d’altres centres de Lleida i rodalies que
s’inscriuen a la modalitat d’Arts Escèniques i al Batx. en francès, la resta, un
nombre importantíssim, són alumnes que continuen la seva escolarització
postobligatòria al centre.
La composició lingüística de l'alumnat del nostre centre és la següent:
● la majoria d’alumnes són catalanoparlants i tenen el català com a llengua
materna, i tots tenen un coneixement actiu de la llengua castellana.
●

un tant per cent minoritari són castellanoparlants (en aquest cas, molts
d’ells provinents de països llatinoamericans) i tenen el castellà com a
llengua materna, però molts són coneixedors passius de la llengua
catalana (llevat dels alumnes nouvinguts, d’incorporació tardana al nostre
sistema educatiu).

● un grup reduït de parlants d'altres llengües: romàniques (francès i
romanès) i no romàniques (àrab, xinès i rus, entre d’altres); en aquest cas
molts d’ells tenen un coneixement actiu, en sentit acadèmic, de la llengua
catalana i castellana (llevat dels alumnes nouvinguts, d’incorporació
tardana al nostre sistema educatiu)
Els alumnes que han estat escolaritzats en el nostre sistema educatiu en tots o
alguns anys de l’educació primària arriben al centre amb una bon nivell
competencial de les llengües oficials, català i castellà, i d’una llengua estrangera,
anglès. De manera que els resultats i les valoracions se situen per sobre la
mitjana de Catalunya.
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En aquest sentit, el centre vol garantir al final de l'ESO el manteniment i, si
s’escau, la millora d’aquests resultats acadèmics, interns i externs, en tot l’àmbit
lingüístic, tant a nivell oral com escrit.
Cal remarcar, també,

que el centre més enllà de l’àmbit acadèmic i

d’aprenentatge sistèmic de cadascuna de les llengües curriculars del centre,
fomenta, reconeix i cedeix espai, en diversos actes o activitats, a tota aquesta
pluralitat lingüística que el configura i el defineix. Al centre no es té prevista la
realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar (obertes al
conjunt de l’alumnat i les famílies), però fa pública l’oferta que el Departament
d’ensenyament ofereix a diferents centres de la ciutat. El que sí que fa el centre
és un ús simbòlic d’aquestes llengües d’origen presents al centre i s’utilitzen per
treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum (murals, exposicions,
retolació...). Es creu que, garantint la presència de les llengües maternes i de les
diferents cultures en els centres educatius, es reforcen els vincles afectius amb
l’alumnat i les famílies, i es potencien actituds positives d’empatia que
afavoreixen l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana.
2.2 Resultats acadèmics llengües curriculars.
Per valorar l’aprenentatge lingüístic del nostre alumnat en acabar l’ESO i el
Batxillerat ens remetem als resultats de les proves externes (competències
bàsiques de 4t d’ESO i PAU), que el curs 2020-2021, a l’igual que en els darrers
cursos acadèmics, ens situen per sobre la mitjana de Catalunya. Aquests
resultats seran revisats anualment i les propostes de millora que es plantegin es
faran explícites en les concrecions anuals de centre com a resposta a les
necessitats variables que sorgeixin.
2.3 Competència lingüística del professorat
Tot el personal docent té l’acreditació de coneixement de la llengua catalana
necessària que demana el Departament d’Educació per accedir al cos i exercir
la seva carrera professional.
A més, el català és, habitualment, la llengua de comunicació i de relació del
professorat, entre ells, amb l’alumnat i amb la resta de la comunitat educativa. I,
només en casos molt puntuals es fa ús del castellà o d’una altra llengua com a
eina de comunicació dins la comunitat educativa.
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2.4 Places docents amb perfil professional de l’àmbit lingüístic
2.4.1. Llocs de treball docent específic amb perfil professional lingüístic en
llengua estrangera: anglès (IAN)
Tenen com a missió augmentar la competència lingüística de l’alumnat en
llengua anglesa mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i
aprenentatge integrat de contingut i llengua.
Funcions:
⮚ Impartir la docència de matèries curriculars en llengua anglesa
⮚ Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera,
per realitzar una programació coordinada.
⮚ Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de l’anglès.
Són:
▪

FQ IAN (1)

▪

BG IAN (1)

▪

HIS IAN (1)

▪

MAT IAN (1)

3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
3.1 Context normatiu
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada
com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 defineix la llengua
catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus
nivells educatius. I la Llei d’educació fixa el règim lingüístic derivat de l’Estatut,
que en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic
del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del
català.
Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya,
garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en
iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer
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amb suficiència oral i escrita el català i el castellà a més de l’aranès, en el cas de
l’Aran.
La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu
aprenentatge com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una
aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a
mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que
estableix l’article 44.2 de l’Estatut.
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix
que aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües mitjançant el
seu projecte lingüístic.
I, finalment, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un
conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat
d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en
l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida
adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya situa la llengua al centre
de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al desenvolupament
personal, social, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia
d’equitat i de cohesió social.

L’actual PLC de l’INS Samuel Gili i Gaya s’ha redactat tenint en compte el
DECRET LLEI 6/2022 de 30 maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a
l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels
centres educatiu.

3.2 Un model plurilingüe i intercultural
El concepte de plurilingüisme, d’acord amb els documents del Consell d’Europa,
s’entén des d’una triple perspectiva:
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❖ com una capacitat, que tenen tots els parlants d’utilitzar i
aprendre, de manera autònoma o mitjançant l’ensenyament, més
d’una llengua
❖ com una habilitat, que té qualsevol persona d’utilitzar els seus
coneixements parcials de diverses llengües i la seva experiència
de diverses cultures, per comunicar-se i participar en activitats
interculturals
❖ com una actitud de tolerància cap a l’acceptació de la diversitat
Aquest concepte es reforça i s’estructura a través de la llengua d’escolarització,
en el nostre context, el català. I es concreta en el repertori de llengües que
l’alumnat pot usar.
Ser plurilingüe no vol dir dominar totalment un gran nombre de llengües, sinó
adquirir l’habilitat d’utilitzar més d’una varietat lingüística amb diferents graus de
coneixement i per a diferents propòsits.
En aquest aspecte el PLC de l’Institut Samuel Gili i Gaya vol:
⮚ Promoure un ensenyament en què l’alumnat desenvolupi un grau
de domini heterogeni, com més elevat millor, de les llengües i
adquireixi competències interculturals.
⮚ Dissenyar un model educatiu de centre que faci possible que tots
els alumnes, independentment de l’origen familiar, en acabar els
estudis, coneguin i usin les dues llengües oficials i tinguin
coneixements amplis, com a mínim, d’una llengua estrangera.
⮚ Respectar les llengües del seu alumnat, perquè

fer l’esforç

d’aprendre i usar, encara que només sigui parcialment, altres
llengües són condicions prèvies per a l’exercici d’una ciutadania
democràtica, atès que són l’expressió de l’acceptació de la
diferència lingüística.
L’assoliment d’aquests objectius serà òptim en la mesura que l’alumnat pugui fer
ús de diferents idiomes com a vehicle per a l’adquisició de nous coneixements;
la competència lingüística és, doncs, plenament transversal.
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3.3 Tractament integrat de les llengües
L’INS Samuel Gili i Gaya aposta per un tractament integrat de les llengües (TIL)
i ha concretat aquesta aposta amb:
❖ la unificació dels Departaments de llengua catalana i llengua
castellana en un sol Departament d’àmbit lingüístic (curs 2020-21).
❖ la consolidació en un únic departament de les llengües
estrangeres: anglès i francès.
❖ la creació d’una Comissió de llengües i Pla lector per coordinar
aspectes relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge de les
llengües i la lectura al centre.
El nostre model educatiu recollit en el nostre PLC té com a objectius:
⮚ Consolidar el paper de la llengua catalana com a llengua de
referència del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de
l’alumnat. En aquest sentit caldrà:
▪

Crear models d’adopció de la llengua catalana, dins i
fora de les aules, per a aquells alumnes que en tenen
una competència passiva.

▪

Generar necessitats d’ús per fer del català una
llengua viva.

▪

Fer una aposta sòlida per canviar usos, en cas que
es produís un retrocés que posés en perill l’ús de la
llengua, a través de campanyes que permetessin
canviar aquestes voluntats.

*Totes aquestes actuacions es concretaran en els plans anuals com a resposta
a les necessitats que vagin sorgint.

⮚ Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural
que garanteixi, en acabar l’educació obligatòria i el Batxillerat, un
bon domini de les llengües oficials, català, castellà i un grau de
competència plenament satisfactori en una o dues llengües
estrangeres, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe
i multicultural.
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⮚ Coordinar l’ensenyament de totes les llengües per augmentar la
coherència i la sinergia entre la llengua vehicular, les llengües de
d’aprenentatge i les llengües estrangeres, i focalitzar la dimensió
lingüística de totes les matèries.
⮚ Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva
competència plurilingüe per processar informació vehiculada en
diferents llengües amb l’objectiu de construir coneixement nou.
⮚ Garantir la coherència entre les diferents etapes educatives.
⮚ Fer presents en el centre les llengües i cultures dels alumnes
d’origen estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el
valor cultural i econòmic, i promoure’n la integració educativa.
⮚ Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu
repertori individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi
crítica i l’acció social i per actuar de manera ètica i responsable en
qüestions d’importància local o global.
Tenint en compte aquests objectius, l’INS Samuel Gili i Gaya adopta els següents
compromisos:
● La llengua catalana és la llengua de referència i la llengua normalment
emprada en els àmbits docent, administratiu i de comunicació, i constitueix
l’eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
● Les llengües curriculars (català, castellà, anglès i francès) es tracten com
a llengües d’aprenentatge i com a vehiculadores de continguts durant el
temps lectiu.
● Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i
de les famílies d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a
través de la sensibilització, el respecte, el reconeixement i l’obertura cap
a l’aprenentatge de totes les llengües.
● L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es
desenvolupa en llengua catalana d’acord amb les mesures específiques
següents: pla d’acollida, aula d’acollida i suport lingüístic i social. Aquests
alumnes disposen d’un pla individualitzat que adapta el currículum a les
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seves necessitats immediates d’aprenentatge i que avalua els seus
processos d’aprenentatge amb relació als objectius fixats en aquest pla.
● Per a la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es
planifiquen les mesures i suports i es determina en el pla individualitzat
quins seran els criteris mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la
competència lingüística i comunicativa.
3.4 Criteris organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües
Per tal de gestionar i impulsar les diverses actuacions i fer-ne un seguiment
s’ha creat una Comissió de llengües formada per Coordinador LIC
✔ Cap del Departament d’àmbit lingüístic, català i castellà
✔ Professora d’anglès i professora de francès (una ha de ser el cap de
departament)
✔ Representant de l’equip directiu
✔ Responsable de biblioteca del centre
Aquesta Comissió, que es reuneix setmanalment en horari lectiu, s’encarrega
de formular propostes i d’avaluar totes les intervencions i actuacions fetes en
relació als usos lingüístics del centre i, també, gestiona, organitza i dinamitza
el Pla lector.

4. Les llengües curriculars del centre: tractament i gestió
acadèmica.
4.1. Departament d’àmbit lingüístic: català i castellà
El curs 2020-21 es van unificar els departaments de català i castellà per tal de
coordinar i

dinamitzar models i metodologies d’ensenyament-aprenentatge

compartides, actualitzar les programacions, sobretot, en totes aquelles
estructures lingüístiques comunes, i delimitar i aplicar uns criteris d’avaluació
unificats i consensuats.
4.1.1 La comunicació oral
La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar
missatges orals tenint present la situació comunicativa. Escoltar i parlar, en la
major part dels casos s’associen, perquè es produeixen en un context
d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament emissors i receptors.
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Hi actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o
conversar.
La comprensió de textos orals és un dels procediments que l’alumnat practica
més sovint en situacions habituals, formals i no formals, i que també utilitza per
aconseguir aprenentatges. A més, la competència oral constitueix un factor
d’integració social, ja que facilita, mitjançant els intercanvis amb els altres,
l’elaboració i l’expressió d’idees, opinions i sentiments, i la construcció del propi
pensament.
Preparem l’alumnat per als dos tipus de discursos existents: el discurs produït
per una sola persona, com en el cas d’una xerrada, una ponència o un recital de
poesia, i per al discurs plurigestionat, és a dir, quan hi intervenen diferents
persones que intercanvien contínuament els papers d’emissor i receptor del
missatge.
Es treballa habitualment i de manera sistemàtica la llengua oral, en tots els
cursos i en ambdues llengües, a través de les diverses modalitats de textos orals
(entrevista, conversa, dramatització, argumentació ...) i tenint en compte els
diferents registres de la llengua. I es fa extensiu aquest treball a totes les altres
matèries curriculars.
En el cas del català es pren com a referència la variant dialectal de la zona, nordoccidental- com a punt de partida de l'ensenyament-aprenentatge, i
progressivament s'assoleix el coneixement acadèmic de la resta de variants
geogràfiques. Tanmateix, es respecta sempre la procedència geogràfica del
parlant a l’hora d’expressar-se, evidentment, i, també, d’aplicar coneixements
específics de llengua (Ex. fonètica al Batx.).
Pel que fa al castellà es respecta la procedència geogràfica de l’alumnat i es fa
inclusiva aquesta

diversitat dialectal a l’aula i en tota la gestió curricular i

acadèmica. (Ex. l’alumnat nouvingut hispanoamericà).
4.1.2. La comunicació escrita
L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que
permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Implica
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un suport i un sistema de representació gràfica del llenguatge que té la qualitat
de fixar el missatge i mantenir-lo.
L’aprenentatge de l’escriptura es planteja gairebé sempre i sobretot en els cursos
inicials a partir de textos significatius o propers als alumnes. I es fa partint del
modelatge del professorat ja que l’ensenyant pot modelar les habilitats, les
estratègies i els coneixements que es necessiten perquè l’alumne esdevingui
competent.
En aquest sentit, ser competent vol dir:
⮚ dedicar temps a pensar abans d’escriure
⮚ planificar formulant els objectius
⮚ generar i organitzar idees
⮚ seleccionar la informació interessant i la més rellevant per
començar a produir
⮚ redactar el text
⮚ revisar en funció de la situació comunicativa, del context, del
destinatari, de l’objectiu que es tingui i de les convencions i normes
gramaticals
Cal fer un èmfasi especial en la coordinació entre ambdues llengües, català i
castellà, en les programacions dels diferents cursos per tal d’evitar la repetició
de continguts en les estructures lingüístiques comunes (Ex. gèneres literaris i
tipologia textual...) i la planificació i consens dels criteris avaluatius. A més, el
propòsit de fer extensiva la didàctica de l’escriptura a les diferents àrees
curriculars: funcionalitat de l’escriptura, el procés de composició d’un text, les
propietats textuals i la reflexió sobre la llengua, l’escriptura creativa i literària...
Per tant, tenim en compte la competència d’escriptura per:
⮚ augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat i així, afavorir
l’èxit educatiu
⮚ valorar l’escriptura com a eina de construcció de coneixement
i d’aprenentatge
⮚ reconèixer l’escriptura com una estratègia transversal per a la
millora del rendiment escolar a totes les àrees curriculars
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⮚ fomentar l’hàbit de l’escriptura personal i del plaer d’escriure per
gaudir i créixer
⮚ identificar el valor de la competència escrita per iniciar el
recorregut cap a la participació en els diversos àmbits de
l’activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic, al llarg de
la vida
⮚ incorporar la literatura com a referent d’expressió escrita
Es treballa l’escriptura en diferents formats i suports, paper i digital, textos
continus i discontinus, i sempre de manera coherent, cohesionada i d’acord amb
les convencions de cada llengua.
Pel que fa a la comprensió lectora es treballen diferents estratègies en ambdues
llengües:
⮚

Activar els coneixements previs

⮚

Solucionar aspectes de vocabulari

⮚

Inferir

⮚

Captar les idees principals

⮚

Resumir

⮚

Estructurar el text

⮚

Formular hipòtesis

⮚

Ensenyar a elaborar preguntes pertinents sobre un text

⮚

...

Totes les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius
clars que es comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen mecanismes de revisió
contínua per millorar cadascuna de les dues habilitats: comprendre i escriure. A
més, des del Departament es pretén corregir la tendència a responsabilitzar
únicament al professorat d’àmbit lingüístic del domini escrit de la llengua.
4.1.3 Relació llengua oral i llengua escrita
Per aconseguir una seqüenciació lògica de les competències lingüístiques
comunes, per evitar repeticions innecessàries i per assolir un major rendiment,
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és imprescindible una bona coordinació entre tot el professorat del centre,
especialment en les quatre habilitats: lectura, escriptura, expressió oral i
comprensió oral. En aquest sentit, també cal tenir en compte les diverses
necessitats i habilitats de l’alumnat en cada moment. Així mateix, les activitats
que es promouen des d’altres àmbits, com la biblioteca o la utilització de les TIC,
són un bon suport per a la consecució dels objectius dels departaments de
llengües. El professorat de llengua és el responsable bàsic per incentivar
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, però la resta de professorat ha de
col·laborar-hi de manera activa i constant.
4.1.4 Les competències lingüístiques en les diferents matèries
Correspon als diferents departaments de llengües la concreció de les
competències bàsiques de l’àmbit lingüístic, així com la definició sistemàtica dels
objectius. També n’ han d’assegurar al llarg de tot l’ensenyament secundari la
continuïtat i la coherència, i han d’establir les estratègies metodològiques que es
portin a terme per aconseguir-ho, tenint en compte les orientacions que puguin
aportar els diferents equips docents o el claustre en qüestions de coordinació i
consens sobre principis metodològics.
És imprescindible un seguiment d’abast general, des de totes les àrees i en tots
els nivells, per tal que s’assoleixi la competència lingüística. Per tant, tot el
professorat ha de ser conscient de la necessitat del desenvolupament i de
l’assoliment de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat i ha
de col·laborar-hi positivament per tal que es puguin aconseguir.
La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, per això cal
incentivar actuacions, des de totes les àrees curriculars,

en què ambdues

habilitats es complementin. En l’àmbit oral, és important la realització de lectures
en veu alta, de debats a partir d’una lectura seleccionada prèviament... de forma
que es fomenti la participació de l’alumnat en l’ús de les llengües. En l’àmbit
escrit, cal exigir al màxim la correcció ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs
de l’alumnat, en funció del seu nivell i del seu pla de treball personalitzat.
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Per tal de transmetre la importància que l’expressió oral i escrita tenen en totes
les matèries, des de la coordinació lingüística del centre s’han unificat uns criteris
bàsics i s’han explicat a l’equip docent.
Expressió oral:
• Dicció: vocalització clara, entonació adequada, volum i velocitat que facilitin la
comprensió.
• Aspectes lèxics i semàntics: grau adequat de formalitat i concreció lingüística,
vocabulari ric i precís, ús de llenguatge respectuós.
• Aspectes pragmàtics: Contacte ocular amb l’audiència, postura corporal
adequada a la situació, respecte pel torn de paraula.
Expressió escrita:
• Aspectes formals: lletra llegible, marges, polidesa.
• Organització de les idees: expressió clara de les idees, separació en paràgrafs.
• Estructuració del text segons la tipologia textual.
• Aspectes lèxics, ortogràfics i gramaticals: vocabulari ric i precís, frases ben
construïdes.
• Correcció lingüística (ús correcte de les majúscules, bona ortografia, respecte
per les normes ortogràfiques...).
A més, l’equip docent de cada curs ha d’elaborar orientacions i pautes que, a
través de la valoració contínua i adequada de l’alumnat, doni resposta a les
possibles problemàtiques que hi pugui haver a nivell lingüístic i que garanteixi el
traspàs d’informació adequat sobre els protocols o valors que cal transmetre i
treballar.
Cal que, des de qualsevol àrea i amb els materials didàctics i d’avaluació
corresponents, l’expressió oral i escrita es produeixi en la llengua vehicular del
centre, el català; tot i que, de vegades el seu ús cedeix el terreny a altres
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llengües, especialment el castellà, l’anglès o el francès, però també a les
respectives llengües d’origen dels alumnes procedents d’altres països. Per
aquest motiu l’equip docent ha de vetllar per la bona selecció i el bon ús de les
metodologies emprades, i per la correcta transmissió de la informació.
4.1.5 L’atenció a la diversitat
El centre, amb l'assessorament dels serveis educatius, ha definit els mecanismes
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l'alumnat,
d'acord amb les orientacions del Departament d'Educació. Aquests mecanismes
i estratègies es debaten en espais de reflexió i coordinació: reunió de tutors,
equips docents, CAD... on es prenen decisions col·legiades per garantir la millora
del rendiment acadèmic

i la cohesió social d’aquest alumnat. Totes les

propostes acordades queden reflectides en el Plans individuals i es fan
extensives a tot l’equip docent.
En aquesta atenció a la diversitat, s’atendran especialment les necessitats
lingüístiques de l’alumnat i es potenciarà el desenvolupament de la comprensió
oral i lectora i de l’expressió oral i escrita. A nivell d’ensenyament-aprenentatge
de les llengües curriculars, català i castellà, disposem dels recursos adaptats
segons les necessitats detectades.
● Per als alumnes amb necessitats d’aprenentatge i suport cognitiu:
● Reforços en matèries instrumentals, dins i fora de l’aula, per a 1r i 2n
d’ESO
● Aula oberta, grup classe, per a 3r i 4t d’ESO
● Per a alumnes amb trastorns del llenguatge i dislèxia:
⮚ Donar una sola instrucció cada cop
⮚ Adequar la quantitat i el grau de dificultat dels deures
⮚ Evitar que l’alumne hagi de copiar enunciats o informació escrita
(pissarra, llibre de text)
⮚ Evitar les preguntes dictades
⮚ Reduir

les

activitats

imprescindibles

repetitives

i/o

complementàries

no
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⮚ Fer-li reflexions i/o correccions sobre treballs o exàmens de manera
oral preferentment
⮚ Permetre algunes interferències entre castellà i català sense
penalització
⮚ Evitar la correcció sistemàtica de totes les errades de l’escriptura
A l’hora d’avaluar-los:
⮚ Possibilitar, depenent del curs i l’alumne, de plantejar proves
complementàries i/o alternatives a la prova escrita: prova oral,
prova tipus test, canviat format (enunciats més curts, destacar
paraules clau, augment mida lletra...)
⮚ Considerar el quadern de treball com a eina d’avaluació
⮚ Eliminar continguts ja aprovats
⮚ Proporcionar temps addicional i/o reduir el nombre de preguntes
⮚ Aplicar un descompte per faltes ortogràfiques específic

en la

puntuació o resultat final: amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO es
consensuen les errades que es tindran en compte i s’amplien
progressivament, i amb els de 3r, 4t i batx. només es penalitzen
un terç de totes les errades comeses.
● Per als alumnes amb TDH i TDA
⮚ Donar missatges clars, curts i determinats
⮚ Controlar el seu material de treball que,

de vegades, serà

personalitzat i adaptat a les seves capacitats i possibilitats
⮚ Flexibilitzar els terminis de lliurament de tasques
⮚ Valorar més la part més creativa i imaginativa que la correcció
lingüística
I a l’hora d’avaluar:
⮚ Possibilitar, depenent del curs i l’alumne, de plantejar proves
complementàries i/o alternatives a la prova escrita: prova oral,
prova tipus test, canviat format (enunciats més curts, destacar
paraules clau, augment mida lletra...)
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⮚ Considerar el quadern de treball com a eina d’avaluació
⮚ Eliminar continguts ja aprovats
⮚ Proporcionar temps addicional i/o reduir el nombre de preguntes
● Per als alumnes amb altes capacitats:
⮚ Oferir reptes intel·lectuals a través de tasques d’ampliació que li
permetin aplicar el raonament simbòlic, el pensament abstracte i
creatiu
⮚ Realitzar activitats d’ampliació facilitant l’accés a materials i fonts
d’informació

perquè

aprofundeixin

autònomament

en

l’aprenentatge i autogestionin aquest procés d’aprenentatge
⮚ Fomentar l’aprenentatge cooperatiu per tal que

comparteixin

coneixements i n’esdevinguin transmissors
A l’hora d’avaluar:
⮚ Possibilitat que algunes de les proves avaluatives incloguin
tasques complementàries que permetin a l’alumnat excel·lir en
el seus aprenentatges
⮚ Considerar el quadern de treball, tasques d’ampliació, com una
eina d’avaluació important
4.1.6 L’alumnat nouvingut
L'acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en
funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la
comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana. En aquest sentit l'acollida
de l’alumnat nouvingut no ha de ser entesa com un fet puntual sinó com un
procés continu al llarg de tota l'etapa escolar.
L’acollida i la integració escolar de tots els alumnes ha de ser una de les primeres
responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels professionals
que hi treballen. Per aconseguir aquest objectiu com a centre ens correspon:
⮚ Proporcionar a les famílies la informació sobre el funcionament del centre,
tractament i ús de les llengües, recursos a l’abast, tant al centre com a
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l'entorn, possibilitat de sol·licitud d’ajuts, procés d’integració escolar i
social de l’alumnat al centre, assoliment dels aprenentatges…
⮚ Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les
necessitats de l’alumnat (físiques, afectives, emocionals, cognitives,
socials…).
⮚ Fer l’avaluació inicial de l’alumnat utilitzant la llengua familiar o
d’escolarització prèvia, en la mesura que sigui possible.
⮚ Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i al professorat en les reunions
d’equip docent.
⮚ Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels
processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i
proporcionar l’orientació escolar i/o laboral necessària.
És convenient que l’horari de l’aula d’acollida no interfereixi en les matèries que
l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys del grup classe ordinari a
què està adscrit des de la seva incorporació al centre, i que la durada de la seva
presència a l’aula d’acollida, en benefici de la seva progressiva incorporació al
grup classe que els correspon, vagi disminuint a mesura que avancin en els
aprenentatges. La interacció amb la resta d’alumnat del grup classe és
determinant per facilitar el seu procés de socialització. Cap alumne/a no ha
d’estar totes les hores lectives a l’aula d’acollida
Actualment el centre disposa d’una tutora d’aula d’acollida. Ella i la coordinadora
LIC del centre són les responsables de coordinar l'aplicació de metodologies per
a l'aprenentatge inicial de la llengua i col·laboren amb la resta de docents per
oferir estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes les àrees. A
més s’han establert criteris sobre quin ha de ser el tractament de les llengües
curriculars pel que fa a la seqüència d'aprenentatge d’aquest alumnat nouvingut,
que s'apliquen en funció de les possibilitats organitzatives de cada curs.
Es té en compte la diferència entre l'alumnat que desconeix les dues llengües
oficials i el que en desconeix només una com un dels criteris que ha de guiar
l'organització del currículum personalitzat de l'alumnat.
Els alumnes nouvinguts que s’incorporen al nostre sistema educatiu durant el
període d’escolarització de secundària obligatòria tenen garantit l’aprenentatge
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de la llengua catalana com a eina de comunicació bàsica i de cohesió social i
d’accés al coneixement a través de la seva estada temporal a l’aula d’acollida
(sempre que el Departament d’Educació doti el centre d’aquest recurs). I pel que
fa a la resta de llengües curriculars del centre, en el moment d’elaborar el seu
Pla individual es té en compte la procedència de l’alumnat i es garanteix, sempre
que és possible, la continuïtat d’escolarització d’aquella matèria de llengua en la
qual és competent. De manera que, l’alumnat castellanoparlant segueix la
matèria de llengua castellana en el grup ordinari, llevat que es tracti d’un alumne
amb necessitats educatives,

aleshores, seguint els criteris metodològics i

organitzatius i atès el seu Pla individual, assisteix a les classes de reforç de
llengua castellana o a l’aula oberta.
L’equip docent també ha d’establir quins són els criteris metodològics i els
materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer
moment, en col·laboració amb el tutor de l’aula d’acollida i de l’aula ordinària. El
conjunt del professorat ha d’adaptar les assignatures a l’alumnat nouvingut
d’acord amb la tipologia d’aquests alumnes i les estratègies que s’acordin amb
aquesta finalitat. Els alumnes de l’aula d’acollida tenen un pla individualitzat i en
els butlletins de qualificacions s’explicita que segueixen una adaptació curricular
i lingüística.
El professorat es dirigirà a l'alumnat nouvingut sempre en llengua catalana, com
a llengua vehicular, per tal d'integrar-lo al més aviat possible a la dinàmica del
centre.
4.1.7 Recursos i actuacions complementàries d’incentivació de l’ús de la llengua
La potenciació de l’assoliment de les competències de l’àmbit lingüístic ha de ser
una constant en el centre. Els recursos que s’hi aplicaran han de ser variats; a
més, han de provenir de les diverses àrees i hi han d’intervenir tots els elements
de la comunitat educativa. L'equip directiu, amb la coordinació LIC, ha de fer un
seguiment adequat de totes les accions que el centre durà a terme per tal de
potenciar l’ús del català com a llengua vehicular del centre i ha d’impulsar plans
que augmentin la competència comunicativa lingüística en qualsevol de les
llengües curriculars, amb la col·laboració de tot el claustre de professors. Es
tracta de definir línies d’actuació que s’aniran concretant cada curs en funció de
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les necessitats detectades: activitats de lectura vinculades amb l’espai de la
biblioteca, activitats extraescolars vinculades amb l’entorn i la ciutat (segons la
seva oferta cultural i educativa anual) , etc.
El Departament d’àmbit lingüístic, català i castellà, ha establert en les seves
programacions el següents recursos:
✔ Participació en els premis literaris de relats curts de la Cocacola per a l’alumnat de 2n d’ESO en llengua castellana i
catalana

✔ Participació en els premis periodístics Josep Pernau per a tot
l’alumnat del centre en la modalitat de carta al director i article
d’opinió
✔ Concurs literari de Sant Jordi (narrativa, poesia, assaig, teatre,
etc.) per a tots els cursos
✔ Projecte STIL (Tractament Integrat de les Llengües: català,
castellà, anglès i francès i de les ciències socials) per a
l’alumnat de 1r d’ESO. A l’entorn de la figura de Samuel Gili i
Gaya
✔ Participació en els dictats plurilingües de la UdL
✔ Participació en activitats d’entorn amb recitació o dramatització
de textos a càrrec dels alumnes de l’optativa de teatre de 4t
d’ESO i dels alumnes d’Arts Escèniques de Batx.
✔ Foment i participació a les tertúlies literàries dialògiques
✔ Xerrades literàries d’obres de lectura obligatòria per als
alumnes d’ESO i Batx. (internes i externes)
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✔ Representacions teatrals a càrrec dels alumnes de la modalitat
d’Arts Escèniques de 1r i 2n de Batx.
✔ Premis literaris en els quals participen voluntàriament alumnes
del centre: Premi Ficcions i Premi Sambori, Premios Literarios
Luís Landero ...
✔ Projecte Lingüístic Espaia’t (Educació 360º )4t d’ESO (català,
castellà i CS)
✔ Participació al concurs Jo tinc la paraula amb els alumnes
d’AA, per fomentar l’expressió oral i les competències digitals i
personals i socials.
✔ Foment de la lectura i l’expressió oral i escrita a partir d’una
selecció de lectures properes als interessos de l’alumnat.
Treballem per acostar les activitats de lectura a la realitat de
l’alumnat, potenciant la creativitat, la parla i l’ús de les TAC.
Aquestes són activitats relacionades amb la competència lingüística a les quals
el centre s’ha vinculat cada curs i que es poden anar reduint o ampliant segons
l’oferta cultural que ens arribi i que s’hauran d’incloure i definir en la programació
anual del Departament.
4.2 Departament d’àmbit de llengües estrangeres: anglès i francès.
L'anglès és la llengua estrangera que s'oferta com a primera llengua estrangera
en tots els cursos de l'ESO amb la distribució següent- tres classes setmanals a
1r, 3r i 4t d´ESO, i quatre a 2n ESO, tenint en compte que una d'aquestes és
una classe partida en la qual

es prioritzen pràctiques metodològiques

relacionades amb l'expressió oral i on és important que el nombre d'alumnes
sigui menor: speaking, anàlisi de llibres de lectura obligatoris, etc.
Pel que fa al batxillerat, l'anglès s´oferta com a primera llengua estrangera amb
una distribució setmanal de tres hores. Cal destacar que les hores partides
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sumen per fer un grup especial que prepara la certificació del First Certificate de
la Universitat de Cambridge.
Es proposen nombroses activitats per motivar, millorar i acreditar els nivells de
llengua anglesa i de coneixement de la cultura anglesa:
- Segon cicle d'ESO: Presentació als exàmens oficials de la EOI a 3r d´ESO i
4t d'ESO, assolint els nivells de B1 i B2 - tot això en el marc del Pla experimental
de LLengües.
- Batxillerat: Presentació al First Certificate de la University of Cambridge,
equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per les llengües.
- Intercanvi escolar amb el PIERSON COLLEGE de Hertogenbosch (Països
Baixos). Aquest intercanvi està adreçat a l’alumnat de 1r Batxillerat i es fa
extensible a l'alumnat de francès si hi ha places lliures.
- Sortida lingüística a Regne Unit. Fem una ministayde 8 dies de durada a Regne
Unit ( Hasting, Ramsgate) a principi de curs o durant el curs, depenent de les
circumstàncies. Els alumnes assisteixen a classes, conviuen amb famílies
angleses i realitzen vàries excursions culturals a Londres, Brighton o Canterbury.
-Sortides de caràcter lúdic al teatre, concerts, etc. en anglès.
- Workshops de cultura anglesa per apropar l'alumnat a diferents aspectes
culturals i d´actualitat en el món anglosaxó.
-Sol·licitud auxiliar conversa
El francès a l’ESO és la segona llengua estrangera. S’oferta al llarg de tota
l’etapa, a raó de:
-2h/setmana a 1r d’ESO
-2h/setmana a 2n i 3r d’ESO
-3h/setmana a 4t d’ESO
A Batxillerat, el francès pren una dimensió diferent. Som centre públic de
referència del Batxibac (Batxillerat català i francès); per tant, la Llengua Francesa
(matèria de 3h) és primera llengua estrangera i es cursen també les matèries de
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Literatura Francesa (2h), Història de França (2h), Intercanvi, Tutoria i la
realització del TdR i Teatre, en aquesta llengua.
A més a més, per a aquell alumnat que no forma part del programa Batxibac,
existeix la possibilitat de cursar francès com a 1a llengua estrangera. De la
mateixa manera, el francès es proposa com a segona llengua estrangera al
Batxillerat per a l'alumnat que cursa l’anglès com a primera llengua estrangera.
Es proposen nombroses activitats per motivar, millorar i acreditar els nivells de
llengua francesa i la cultura francòfona:
-Presentació als exàmens oficials DELF a 4t d’ESO i a Batxillerat, assolint el
nivell B2 del CECR en acabar el Batxibac
-Normalment, en condicions no COVID, es realitza un intercanvi amb un institut
francès. L’alumnat de 4t d’ESO hi pot participar, essent sobretot pensat per
l’alumnat de 1r Batxibac que és aquell que ha d’acreditar l’assignatura
“Échange”. Es realitza un “Carnet de voyage” que girarà entorn l’experiència
personal de l’intercanvi
-Participació en el Projecte Gopy (projecte transfronterer que impulsa l’alumnat
a creuar la frontera per buscar oportunitats: voluntariats, intercanvis i
experiències acadèmiques i/o professionals)
-Sortides al teatre en francès, activitats lúdiques a Barcelona (Scape rooms per
la ciutat, visites d’exposicions, …)
-Sempre que sigui possible, s’intentarà apropar els autors treballats a l’aula. Hem
pogut gaudir de la companyia virtual de Marc Levy i esperem que el curs vinent
s’hi puguin afegir d’altres autors francòfons
-Participació als concursos de declamació
-Participació al Concurs de traducció
-Participació al Concurs TdR de l’APFC
-Sol·licitud auxiliar conversa
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4.2.1 La comunicació oral
L'alumnat practica la comprensió oral en llengua estrangera, en situacions
habituals, formals i no formals, i també la utilitza per aconseguir aprenentatges.
A més, la competència oral en llengua estrangera constitueix un factor de
descoberta personal i del món, i de projecció internacional,

ja que facilita,

mitjançant els intercanvis amb els companys, l’elaboració i l’expressió d’idees,
opinions i sentiments, i la construcció del propi pensament.
Es treballa habitualment i de manera sistemàtica la comprensió i l’expressió oral
en tots els cursos, a través de les diverses modalitats de textos orals (entrevista,
conversa, dramatització, argumentació ...) i tenint en compte els diferents
registres de la llengua, adaptant-los a cada nivell. En anglès, es fa extensiu
aquest treball a totes les altres matèries curriculars que formen part del projecte
AICLE. En francès, en les matèries del Batxibac (veure apartat 4.2.4.).
4.2.2 La comunicació escrita
La comunicació escrita en llengua estrangera, abasta tant la comprensió com
l’expressió escrita. Des del Departament de Llengües estrangeres es planteja
l’aprenentatge de l’escriptura a partir de textos significatius o propers als
alumnes, reals o adaptats.
Com a protocol, demanem al nostre alumnat que organitzin les seves idees
abans d’escriure, que planifiquin els objectius, que seleccionin la informació i la
prioritzin; finalment, que redactin el text (segons la tipologia proposada) i que
revisin els errors sintàctics, morfològics, textuals, … abans de lliurar-lo.
A posteriori, el professorat de llengua estrangera realitza un retorn a l’alumnat de
cada producció escrita, insistint en els errors comesos i en la importància
d’assimilar-los per tal de millorar les properes produccions escrites.
És important la comunicació escrita en llengua estrangera per valorar l’escriptura
com a eina de construcció de coneixement i d’aprenentatge, per fomentar l’hàbit
de l’escriptura personal i del plaer d’escriure per gaudir i créixer, per identificar el
seu valor, per iniciar el recorregut cap a la participació en els diversos àmbits de
l’activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic, al llarg de la vida. I, finalment,
incorporem la literatura com a referent d’expressió escrita amb l’objectiu
d’acostar els textos literaris a l’aula.
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Es treballa l’escriptura en diferents formats i suports, paper i digital, textos
continus i discontinus, i sempre de manera coherent, cohesionada i d’acord amb
el nivell de l’alumnat.
Pel que fa a la comprensió lectora es treballen les mateixes estratègies que en
català i en castellà, és a dir:
⮚

Activar els coneixements previs

⮚

Solucionar aspectes de vocabulari

⮚

Inferir

⮚

Captar les idees principals

⮚

Resumir

⮚

Estructurar el text

⮚

Formular hipòtesis

⮚

Ensenyar a elaborar preguntes pertinents sobre un text

Totes les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius
clars que es comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen mecanismes de revisió
contínua per millorar cadascuna de les dues habilitats: comprendre i escriure.

4.2.3 Relació llengua oral i llengua escrita
En llengües estrangeres, és necessari un assoliment gradual i global de les
competències comunicatives, és a dir, l’alumnat, per tal de ser competencial, ha
d’assolir les quatre habilitats recolzant-se en l’ampliació dels aspectes
gramaticals i lèxics propis de cada nivell. En aquest sentit, també cal tenir en
compte les diverses necessitats i habilitats de l’alumnat en cada moment. Així
mateix, les activitats que es promouen des d’altres àmbits, com la biblioteca o la
utilització de les TIC, són un bon suport per a la consecució dels objectius dels
departaments de llengües. El professorat de llengua estrangera, com a docent
en l’àmbit lingüístic, és el responsable bàsic per incentivar l’aprenentatge de la
lectura i l’escriptura, però la resta de professorat ha de col·laborar-hi de manera
activa i constant.
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4.2.4 Les competències lingüístiques en les diferents matèries
Des de fa uns cursos el nostre centre desenvolupa un programa d’impuls al
plurilingüisme a partir de les següents matèries de l’ESO:
Biologia i Geologia

Matemàtiques

Física i Química

Tecnologia

Ciències Socials

El programa s’emmarca entre les diferents actuacions del Departament per
assolir els objectius d’Europa per a la competitivitat europea i s’alinea amb els
compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme dels sistema educatiu
a Catalunya.
1. Impartim diferents activitats, pràctiques de laboratori,... de matèries,
estratègicament seleccionades, en llengua anglesa.
2. Millorem la comprensió oral i l’expressió escrita en llengua anglesa tot
ampliant

amb

vocabulari

específic

d’aquestes

matèries.

3. Ajudem el nostre alumnat a desinhibir-se en l’ús de la llengua anglesa.
4. Potenciem la competència plurilingüe i intercultural.
5. Oferim a tot l’alumnat la possibilitat de presentar-se als exàmens que
organitza la Universitat de Cambridge (PET, FCE) anualment al nostre centre.
6. Participem en un programa experimental en llengua anglesa perquè
l’alumnat pugui presentar-se al nivell B1 de l’EOI.

Pel que fa a l’ensenyament de la llengua francesa, al Batxibac hi ha a part de la
matèria de llengua francesa, les matèries de Littérature Française i d’Histoire de
France. La llengua vehicular és el francès i els continguts giren entorn la literatura
francesa i francòfona i la història de França. A banda, com ja hem dit, l’alumnat
cursa la matèria de Teatre on ha de crear i interpretar una obra de teatre inèdita
íntegrament redactada en francès. Així mateix, la realització del TdR de l’alumnat
de Batxibac ha d’estar redactat en francès. La participació a l’intercanvi (o a
activitats paral·leles i complementàries quan no ha estat possible realitzar
l’intercanvi) i la tutoria, s’afegeixen al còmput d’hores en què l’alumnat s’exposa
a un ús elevat de llengua francesa que els permetrà aconseguir un nivell B2 en
acabar l’etapa.
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4.2.5 L’atenció a la diversitat
En relació a l’atenció a la diversitat, s’atendran especialment les necessitats
lingüístiques de l’alumnat i es potenciarà el desenvolupament de la comprensió
oral i lectora i de l’expressió oral i escrita. A nivell d’ensenyament-aprenentatge
de les llengües estrangeres disposem dels recursos adaptats segons

les

necessitats detectades.
● Per als alumnes amb necessitats d’aprenentatge i suport cognitiu:
● En les classes partides d´anglès es pot donar una atenció més
individualitzada a les necessitats de cada alumne.
● Aula oberta, grup classe, per a 3r i 4t d’ESO on es pot adequar els
continguts acadèmics i les activitats competencials al nivell de
l'alumnat.
● En ser segona llengua estrangera a l’ESO, a les classes de francès no
acostuma a haver alumnat amb dificultats d’aprenentatge tot i que si
en alguna ocasió en tenim, posem en pràctica les adaptacions
oportunes i individualitzades que atenen aquestes dificultats.
● Per a alumnes amb trastorns del llenguatge i dislèxia seguim el mateix
plantejament que en les altres assignatures de l'àmbit lingüístic:
⮚ Donar una sola instrucció cada cop
⮚ Adequar la quantitat i el grau de dificultat dels deures i treballs
⮚ Evitar que l’alumne hagi de copiar enunciats o informació escrita
(pissarra, llibre de text)
⮚ Evitar les preguntes dictades
⮚ Reduir

les

activitats

repetitives

i/o

complementàries

no

imprescindibles
⮚ Fer-li reflexions i/o correccions sobre treballs o exàmens de manera
oral preferentment
⮚ Permetre algunes interferències entre la l´anglès/ francès amb el
castellà i català sense penalització
⮚ Evitar la correcció sistemàtica de totes les errades de l’escriptura
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A l’hora d’avaluar-los:
⮚ Possibilitar, depenent del curs i l’alumne, de plantejar proves
complementàries i/o alternatives a la prova escrita: prova oral,
prova tipus test, canviat format (enunciats més curts, destacar
paraules clau, augment mida lletra...)
⮚ Considerar el quadern de treball com a eina d’avaluació
⮚ Eliminar continguts ja aprovats
⮚ Proporcionar temps addicional i/o reduir el nombre de preguntes
Per als alumnes amb TDH i TDA
⮚ Donar missatges clars, curts i determinats
⮚ Controlar el seu material de treball que,

de vegades, serà

personalitzat i adaptat a les seves capacitats i possibilitats
⮚ Flexibilitzar els terminis de lliurament de tasques
⮚ Valorar més la part més creativa i imaginativa que la correcció
lingüística
I a l’hora d’avaluar:
⮚ Possibilitar, depenent del curs i l’alumne, de plantejar proves
complementàries i/o alternatives a la prova escrita: prova oral,
prova tipus test, canviat format (enunciats més curts, destacar
paraules clau, augment mida lletra...)
⮚ Considerar el quadern de treball com a eina d’avaluació
⮚ Eliminar continguts ja aprovats
⮚ Proporcionar temps addicional i/o reduir el nombre de preguntes
Per als alumnes amb altes capacitats:
⮚ Oferir reptes intel·lectuals a través de tasques d’ampliació que li
permetin aplicar el raonament simbòlic, el pensament abstracte i
creatiu
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⮚ Realitzar activitats d’ampliació facilitant l’accés a materials i fonts
d’informació

perquè

aprofundeixin

autònomament

en

l’aprenentatge i autogestionin aquest procés d’aprenentatge
⮚ Fomentar l’aprenentatge cooperatiu per tal que

comparteixin

coneixements i s'esdevinguin transmissors
A l’hora d’avaluar:
⮚ Possibilitat que algunes de les proves avaluatives incloguin
tasques complementàries que permetin a l’alumnat excel·lir en
el seus aprenentatges
⮚ Considerar el quadern de treball, tasques d’ampliació, com una
eina d’avaluació important

4.2.6 L’alumnat nouvingut
Els alumnes nouvinguts que s’incorporen al nostre sistema educatiu durant el
període d’escolarització de secundària obligatòria tenen garantit l’aprenentatge
de la llengua catalana com a eina de comunicació bàsica i de cohesió social i
d’accés al coneixement a través de la seva estada temporal a l’aula d’acollida
(sempre que el Departament d’Educació doti el centre d’aquest recurs). I pel que
fa a la resta de llengües curriculars del centre, en el moment d’elaborar el seu
Pla individual es té en compte la procedència de l’alumnat i es garanteix, sempre
que és possible, la continuïtat d’escolarització d’aquella matèria de llengua en la
qual és competent. De manera que, l’alumnat que té com a llengua materna
l’anglès o com a llengua d’escolarització, ha de poder cursar aquesta matèria
amb el seu grup ordinari, llevat que es tracti d’un alumne amb necessitats
educatives, aleshores, seguint els criteris metodològics i organitzatius, se li
elaborarà un Pla individual. La resta d’alumnat nouvingut s’incorpora
progressivament (segons el nombre d’hores d’assistència a l’AA que recull el seu
Pla individual) a la matèria de llengua anglesa. I, en cas que l’alumnat conegui
la llengua francesa,

perquè és la llengua del seu país d’origen o del seu

aprenentatge acadèmic fins ara, es procura que continuï consolidant
l’aprenentatge d’aquesta llengua i, per tant, que cursi la matèria de francès com
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a 2a llengua estrangera (llevat que el seu rendiment acadèmic i les seves
necessitats d’aprenentatge requereixin fer un replantejament d’aquesta opció).

4.2.7 Recursos i accions complementàries d’incentivació de la llengua
El Departament de llengües estrangeres ha establert en les seves
programacions el següents recursos:
✔ Concurs literari de Sant Jordi (narrativa, poesia, assaig, teatre,
etc.) per a tots els cursos, tant en anglès com en francès.
✔ Projecte STIL (Tractament Integrat de les Llengües: català,
castellà, anglès i francès i de les ciències socials) per a
l’alumnat de 1r d’ESO. A l’entorn de la figura de Samuel Gili i
Gaya
✔ Projecte Lingüístic Espaia’t (Educació 360º ) 3r d’ESO (anglès,
francès i CS i tecnologia)
✔ Participació en els dictats plurilingües de la UDL (francès)
✔ Concurs de traducció UPF (francès)
✔ Concurs de Declamació APFC (francès)
✔ Realització de les proves oficials DELF Scolaire et Junior
(acreditació dels nivells A2, B1 i B2 de llengua francesa)
✔ Intercanvi, estada a França o sortida paral·lela en llengua
francesa (segons situació pandèmia)
✔ Representacions teatrals a càrrec dels alumnes del Batxibac i
dels alumnes de 1r BTX que participen en l´intercanvi
d´Holanda.
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✔ Foment i participació a les tertúlies literàries on de vegades es
llegeixen obres que pertanyen a la literatura anglesa o
francesa.
✔ Participació en sortides lingüístiques a Regne Unit on l'alumnat
de l'ESO

té l'oportunitat de fer una immersió lingüística i

cultural.
✔ Participació en un intercanvi amb l'Institut Pierson de la ciutat
holandesa de Den Bosch. Aquesta activitat està adreçada a
l'alumnat de 1r BTX.
✔ Preparació de la certificació de B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes
en el marc de pla experimental de llengües estrangeres.
Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat de 3r ESO.
✔ Preparació de la certificació del B2 de la Universitat d´Oxford
(First Certificate). Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat
de 1r BTX.

4.3 Pla lector de centre
El Pla lector de centre té l’objectiu d’implementar canvis puntuals que permeten
desenvolupar plans estratègics i metodològics anuals per assolir una millora del
rendiment acadèmic i, per tant, de l'èxit escolar de tots els alumnes, els quals
garanteixen, també, una igualtat d’oportunitats acadèmiques i laborals de tot el
seu alumnat. Som un centre lector i entenem que la lectura esdevé l’eina
fonamental que permet l’accés al coneixement i a la participació ciutadana per a
la construcció de la societat futura que volem i que necessitem.
Tres són els eixos de treball, que han estat coordinats i revisats des de l’àmbit
lingüístic (interdepartamental: català i castellà i llengües estrangeres):
❖ Saber llegir
L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de
comprendre i d'interpretar textos.
❖ Llegir per aprendre
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L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat
d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i
l'ampliació de coneixements en totes les àrees del currículum.
❖ Gust per llegir
El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura
sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit,
sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
En aquest darrer eix és on s’incideix molt especialment, el gust per llegir, amb
l’objectiu de generar hàbits, fomentar inquietuds, desenvolupar actituds crítiques
i, sobretot, compartir el plaer de llegir.
Per augmentar la competència comunicativa lingüística i desenvolupar l'hàbit
lector dels nostres alumnes, el centre contempla en el seu horari 20 minuts diaris
de lectura silenciosa a 1r, 2n, 3r i 4t i 1r de Batx. i durant els 5 dies de la setmana
per llegir i parlar del que s’ha llegit.
Entre les estratègies i propostes per fonamentar aquest hàbit destaquen:
✔ Biblioteques d’aula a 1r i 2n d’ESO
✔ Creació d’un espai Moodle (Llegim, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

de difusió,

promoció, informació i suport, coordinat amb la bibliotecària del centre
✔ Creació de clubs de lectura , 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO, Batx. i
professorat. Totes les sessions són conduïdes per la bibliotecària del
centre
✔ La realització d’activitats per tal de fomentar el plaer de llegir i la proximitat
amb el llibres: bookface, knolling, caceres de llibres, fotos lectores, murals
de recomanacions, intercanvis de llibres, etc.
*Totes aquestes propostes s’aniran concretant i definint en els plans
anuals.
També es reforçarà més el llegir per aprendre: estudi individual silenciós, reflexió
i comprensió de textos de matèria, aplicació de les estratègies de tècniques
d’estudi, estratègies metodològiques de comprensió lectora, l’educació
emocional (agenda), etc. El professorat responsable ha de vetllar per mantenir a
l’aula un clima de silenci constant que afavoreixi la reflexió i l’estudi individual,
esdevenint ell mateix model d’actuació.
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A més, es podran utilitzar aquests minuts diaris de lectura per a la preparació de
les proves externes de llengües estrangeres, sempre que el professorat ho
sol·liciti.
Pel que fa al treball interdepartamental, la Comissió de llengües i lectura coordina
a través del seu Pla lector:
✔ Creació d’una línia de treball compartit a partir de la unificació
metodològica i avaluativa.
✔ Organització d’activitats de centre conjuntament: premis literaris...
✔ Foment de la diversitat lingüística com a punt fort del centre.
✔ Ensenyament integrat de la llengua en les àrees o matèries dels
àmbits no lingüístics, promovent un aprenentatge actiu, més
profund i significatiu.

5. Usos lingüístics
5.1 Ús no sexista del llenguatge
Es vetlla perquè els documents del centre evitin l’ús d’un llenguatge sexista i
androcèntric. Aquest és un tema que es treballa transversalment a les diferents
àrees del currículum (tutoria, llengües, filosofia, cultura i valors,

ciències

socials...) perquè l’alumnat pugui superar qualsevol estereotip i sigui crític davant
dels continguts de risc que denigren les persones per qualsevol prejudici.
Dins de la mateixa línia, es promou la prevenció de conductes abusives, sexistes
i discriminatòries i es fomenta la no agressivitat i el respecte en les relacions
interpersonals.
5.2 Ús no violent del llenguatge
El nostre centre està molt sensibilitzat en proporcionar un entorn de diàleg i de
propiciar la comunicació amb un foment del llenguatge no violent, entès des de
tots els àmbits comunicatius, en el qual s’ afavoreixi l’assertivitat, l’ empatia, el
respecte i els torns de paraula i on no es discrimini a cap persona per raons de
gènere, edat, procedència o trets identitaris. Considerem que una comunicació
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no violenta propicia una millora de relació i cohesió social en la nostra comunitat
educativa.
5.3 La comunicació interna i la relació amb l’entorn
El català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular del centre.
De manera que aquesta llengua s’utilitza de forma prioritària en totes les
activitats internes i externes de la comunitat educativa, orals i escrites:
✔ Documents de gestió administrativa interna i externa (en aquest
darrer cas, es recorre a la medicació lingüística (traducció o
interpretació) quan és necessària per a una bona comunicació,
eficient i eficaç, especialment en el període d’acollida de famílies
al nostre sistema educatiu
✔ Programacions, memòries, disseny de projectes... és a dir, tot el
material de gestió acadèmica i de programació anual elaborat pel
professorat d’àmbit no lingüístic.
✔ Reunions, informes i comunicacions entre el claustre de
professorat, l’alumnat o les famílies (llevat de l’excepcionalitat de la
comunicació amb les famílies nouvingudes que es recorre a la
traducció i interpretació, si convé).
✔ Interaccions entre docents i alumnat
✔ Llibres de text
✔ Material didàctic, físic i virtual.
✔ Activitats d’aprenentatge i d’avaluació
● Excepcionalment, els alumnes nouvinguts incorporats al
Batx., i, per tant, que no han passat per una AA, en algunes
proves avaluatives o en el cas del TdR poden fer-los en
qualsevol de les dues llengües oficials en el nostre sistema
educatiu, si així ho sol·liciten i ho justifiquen.
✔ Canals de difusió a les xarxes: pàgina web, facebook, Instagram...
✔ Recursos informàtics de gestió administrativa o docència
(classroom, moodle...) del centre.
✔ Publicacions i anuncis
✔ Premsa
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✔ Retolació
5.4 La llengua de relació amb les famílies
La llengua vehicular del centre, el català, és la que s’utilitza en les comunicacions
amb les famílies (comunicacions a través del programa de tutoria, reunions,
entrevistes, trucades telefòniques, etc). Tanmateix, quan la família té dificultats
per entendre-la, s’utilitza una altra llengua que faciliti la comprensió del missatge
i que reforci aquest treball i vincle cooperatiu entre centre educatiu i família. El
principi que regula totes les nostres actuacions és que família i escola compartim
un mateix objectiu; per tant, una bona comunicació és imprescindible.
En el cas de l’acollida de les famílies nouvingudes el centre aplica les mesures
de traducció convenients en qualsevol situació que així ho requereix (mediadors
lingüístics entre iguals, o serveis del Departament d’Educació o d’Integració
Social, etc.). En el cas de la documentació escrita, aquesta anirà sempre
acompanyada del text en català. D’aquesta manera, es fa present, en tota
aquesta xarxa de relacions de comunicació, la llengua catalana per tal que s’hi
vagin familiaritzant; cosa que els ha de permetre i facilitar la seva integració en
la comunitat educativa. A més, si la família ho sol·licita, se l’orienta sobre els
mecanismes i indrets oportuns per a la seva formació en aquest sentit.
5.5 Educació no formal
El centre estableix que els serveis d’educació no formal: menjador, biblioteca,
activitats extraescolars, tallers, xerrades formatives o informatives... emprin el
català com a llengua vehicular. Per tant, la llengua de relació entre aquestes
persones responsables i l’alumnat que participa en les activitats ha de ser el
català.

Tot i que s’accepten i es valoren excepcions justificades com

la

procedència geogràfica de l’interlocutor, les sortides externes, o el mateix
objectiu de l’activitat proposada... Atès que preval, també, el criteri de la
coherència educativa i la interculturalitat a l’hora de delimitar els usos lingüístics
favorables d’una activitat concreta.
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