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1. Introducció 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre, d’ara en endavant PL, parteix d’una reflexió sobre el PL aprovat 

pel Claustre el juny de 2013 i de la necessitat que l’alumnat no només pugui millorar la seva 

competència lingüística tant en els aspectes de comprensió com els de producció, sinó també accedir 

a tots aquells mecanismes que li permetin comunicar-se en català i castellà però també en altres 

llengües tal com es proposa al Marc Europeu per a les Llengües. 

  

Existeix, a més, una normativa que bo i respectant el principi d’autonomia de cada centre, els orienta 

i encoratja a actualitzar els seus PL per tal que esdevinguin una eina útil i actualitzada sobre quins 

han de ser els continguts, els plantejaments metodològics i els mecanismes d’avaluació que permetin 

assolir el màxim nivell competencial a tot l’alumnat. 

  

Així doncs, presentem un document que, tenint en compte les necessitats i els reptes que el nostre 

temps ens planteja i partint de la normativa que regula les actuacions que cal portar a terme en 

matèria de política lingüística a l’àmbit educatiu (Decret 362/1983, sobre l’aplicació de la Llei 7/1982 

a l’àmbit de l’ensenyament no universitari), s’inspira en el  PEC i els objectius, valors, propòsits i 

intencions educatives que s’hi formulen per dissenyar un instrument pedagògic que asseguri una 

adequada planificació didàctica de l’ensenyament de les llengües al nostre context.  

  

Manifestem que en aquest PL el català hi és tractat amb estatus de llengua oficial i que atorgarem al 

castellà, a la resta de llengües romàniques i a les llengües estrangeres la importància i posició que el 

currículum ens demana i la que nosaltres considerem necessària pel futur desenvolupament 

acadèmic, professional i personal dels alumnes. 

 

Perseguim l’objectiu fonamental d’aconseguir parlants plurilingües competents en els diversos 

contextos de pràctica que els alumnes aniran trobant en el marc educatiu i social durant els propers 

anys. Vol ser, també, una guia per instaurar una metodologia comuna a totes les llengües que faciliti 

la reflexió sobre cadascuna d’elles a partir de la creació de projectes de comunicació compartits. 

  

Entenent que un PL no és només un document sobre les pràctiques educatives. Volem que sigui 

també un recull reglat dels acords sobre l’ús de les llengües en els àmbits organitzatiu, administratiu, 

humà i de serveis.   
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2. Marc legal i normatiu 

A l’hora de plantejar la revisió i actualització d’un document que esdevindrà prescriptiu des del punt 

de vista dels aprenentatges que es portin a terme d’ara en endavant al centre, és necessari i oportú 

consignar la normativa de referència que li dona validesa. 

  

Estatut de Catalunya 

Preàmbul 

(...) 

És per tot això que, seguint l'esperit del preàmbul de l'Estatut del 1979, aquest Estatut assumeix que: 

(...) 

La tradició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat sempre la importància de la llengua i la 

cultura catalanes, dels drets i els deures, del saber, de la formació, de la cohesió social, del 

desenvolupament sostenible i de la igualtat de drets, i avui, especialment, de la igualtat entre dones i 

homes. 

(...) 

 

CAPÍTOL III. Drets i deures lingüístics 

Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament 

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix 

aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge 

en l'ensenyament universitari i en el no universitari. 

2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. 

També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en 

finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a 

l'ensenyament. L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en 

els plans d'estudis. 

3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de 

llur llengua habitual. 

4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de Catalunya 

gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta 

seguir amb normalitat l'ensenyament. 

5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per 

escrit, en la llengua oficial que elegeixin. 
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CAPÍTOL II. Les matèries de les competències 

Article 143. Llengua pròpia 

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua 

pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la 

seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català. 

2. Correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d'Aran la competència sobre la 

normalització lingüística de l'occità, denominat aranès a l'Aran. 

 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422–16/07/09 

Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. 

Article 10 

Dret i deure de conèixer les llengües oficials 

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en 

finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 

l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües 

oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als 

alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els 

permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats 

necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les 

dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport 

lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre. 

 

Article 11 

El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i 

també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han 

d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 

castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 

 

Article 12 

Llengües estrangeres 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una 

llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar, 
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llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 

l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

 

Article 13 

Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i del personal 

d’administració i serveis 

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han 

d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, 

de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la funció 

docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el 

català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit general del centre. 

 

Article 16 

El català, llengua oficial de l’Administració educativa a Catalunya 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració educativa. 

2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català tant en les 

relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de 

Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El 

català ha d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel 

Departament. 

3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer normalment en 

català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. 

4. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de persones 

nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text original en català, 

que serà sempre la versió preferent. 

 

Article 18 

Ús i foment del català 

1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions culturals 

públiques, en els centres educatius públics i en els centres educatius privats sostinguts amb 

fons públics el català ha d’ésser normalment el vehicle d’expressió en les activitats de 

projecció externa. 

2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l’ensenyament i l’ús del 

català, els centres educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics 

han de coordinar llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l’entorn. 
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Llei de política lingüística - Capítol III 

L'ensenyament 

Article 20 

La llengua de l'ensenyament 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells 

i les modalitats educatius. 

2. 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 21 

L'ensenyament no universitari 

1. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en 

l'ensenyament no universitari. 

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta 

el català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris 

per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que 

s'apliqui. 

3. L'ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els 

plans d'estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en 

iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües 

oficials al final de l'educació obligatòria. 

4. En l'ensenyament post-obligatori l'administració educativa ha de fomentar polítiques de 

programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l'ús de les dues llengües 

per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d'aquests 

ensenyaments. 

5. L'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva 

llengua habitual. 

6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti 

que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis d'aquesta etapa. 

7. L'acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d'alumnes que han estat 

dispensats d'aprendre'l durant l'ensenyament o una part d'aquest, o que han cursat 

l'ensenyament obligatori fora del territori de Catalunya, en les circumstàncies que el Govern 

de la Generalitat ha d'establir per reglament. 

8. L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport 

especial i addicional d'ensenyament del català. 
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DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix, a l’ article 4, l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundaria obligatòria.  

 

Article 4 

La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. 

4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular 

d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 

educativa: activitats orals i escrites de I' alumnat i del professorat, exposicions del professorat, 

llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb 

les famílies. 

4.2. L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I' alumnat 

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar I' educació obligatòria, de manera 

que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i 

emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el 

projecte educatiu. Durant I'educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues 

llengües oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les 

dues llengües per part de tot I' alumnat, independentment de les llengües familiars. D'acord 

amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees no lingüístiques en 

una llengua estrangera. En cap cas els requisits d'admissió d'alumnes als centres que 

imparteixin continguts d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera podran ser diferents 

per aquesta raó. 

4.3. Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic propi, 

en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de I' 

entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la coherència de l'ensenyament de les 

llengües estrangeres iniciades a primària. 

4.4. El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les persones 

membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 

aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per 

a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, 

s'arbitraran mesures de traducció per al període d'acollida de les famílies. 

4.5. En el projecte educatiu els centres preveuran I' acollida personalitzada de I' alumnat 

nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o 

iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana. 

4.6. Per l'alumnat nouvingut, s' implementaran programes lingüístics d'immersió en llengua 

catalana amb la finalitat d'intensificar- ne I' aprenentatge i garantir-ne el coneixement.   
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3. Anàlisi del context 

Tal com s’afirma a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), “Catalunya és un país amb una cultura i amb 

una llengua que configuren una identitat pròpia” i és també un país obert i culturalment divers en el 

que conviuen realitats lingüístiques ben diferents. És en aquesta diversitat cultural i lingüística on el 

nostre centre ha de saber descobrir la seva singularitat i les seves necessitats formatives i crear un PL 

innovador i flexible susceptible d’adaptar-se als diversos contextos de comunicació en els que 

l’alumnat pugui conviure. 

  

L’entorn cultural i lingüístic de l’Institut de Gurb és el d’un territori amb una forta presència del català 

en els àmbits familiar, social, laboral i òbviament escolar. Osona és una comarca eminentment 

catalanoparlant on el contacte amb la llengua castellana es produeix sobretot a l’ensenyament i als 

mitjans de comunicació. Així doncs, el nostre projecte lingüístic ha de preveure accions per millorar la 

competència lingüística i comunicativa de l’alumnat tenint en compte aquesta particularitat i la 

necessitat de desenvolupar-se en un món totalment globalitzat, que dia rere dia ens descobreix 

noves formes de comunicació i de construcció del coneixement. 

 

  



9 
 

La realitat lingüística: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del projecte lingüístic 

Debilitats Fortaleses 

• Poc professorat preparat per utilitzar 

metodologia TIL. 

• Poc professorat implicat en projectes 

AICLE per al total d’alumnes. 

• Treball lingüístic en capses tancades.  

• Poques hores de coordinació.  

• Formació del professorat molt focalitzada 

en l’anglès.  

• Manca de formació sobre plurilingüisme.  

• Claustre reduït. Menys diversitat i menys 

disponibilitat  

• La manca d’espai i desenvolupament de 

les funcions de la biblioteca. 

• Infraestructura que no permet 

agrupacions diferents del petit grup. 

• Bona disposició del professorat per la 

coordinació de continguts i per la 

participació en concursos, certàmens i 

exàmens externs. 

• Professors en procés de formació en 

llengua anglesa. 

• Competència lingüística treballada des de 

totes les matèries.  

• Instruments d’avaluació comuns.  

• Professorat molt ben format tant des del 

punt de vista de matèria com des del punt 

de vista pedagògic. 

• Alumnat amb bon nivell lingüístic.  

• Treball cooperatiu. 

• Grups reduïts (20 alumnes). 

• Franges horàries de dues hores.  

• Nivell acceptablement correcte del 

concepte d’inclusió.  

• Famílies amb capacitat d’absobir 

intercanvis i viatges a l’estranger.  

• Projecte de direcció clar i detallat per dur 

a terme l’objectiu en l’àmbit plurlingüístic.  

• Presència d’un auxiliar de conversa a les 

classes d’anglès de tots els nivells.  

• Professorat capacitat per impartir classes 

en llengua estrangera diferent a l’anglès 

(alemany, francès). 

• Existència de tres intercanvis (Holanda, 

Itàlia i Estats Units).  

• Disponibilitat per a reestructurar les 

optatives de 3r d’ESO. 

• Primeres aproximacions al TIL. 

Amenaces Oportunitats 

• Creixement sobtat del centre. 

• Manca d’espai.  

• Imminent relleu en l’equip directiu.  

• Interès de les famílies en l’aprenentatge 

de llengües estrangeres.  

• Facilitat per accedir a acreditacions: títols 

A1, A2, B1 i B2en anglès.  

• Proximitat a la frontera francòfona.  
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4. Àmbit curricular 

4.1. Propòsit del projecte 

Partint d’aquesta anàlisi i de les dades que mostrem, el que s’escau és elaborar una proposta 

curricular que  consolidi les dues llengües oficials al territori, posant una atenció especial als aspectes 

de producció oral i escrita en llengua castellana i mantenint el català com a llengua vehicular de 

l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de llengües (Ara és demà: Els pilars del 

sistema educatiu).  

  

Simultàniament, necessitem planificar un conjunt d’accions per desenvolupar la primera i segona 

llengües estrangeres i saber tenir una mirada estratègica a  l’oportunitat que representa tenir un bon 

domini de dues llengües romàniques per tal d’accedir a les altres. 

 

Tal i com s’exposa en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, els centres han de 

perseguir un enfocament plurilingüe que, més enllà de tenir com a objectiu l’aprenentatge d’idiomes 

concrets, ha de desenvolupar la competència comunicativa global. Les llengües no viuen en 

compartiments mentals estancs, sinó que creixen i es desenvolupen en la mesura que 

s’interrelacionen i interactuen. És en aquest sentit que el PL de l’Institut de Gurb pretén formar 

ciutadans capaços de desenvolupar-se amb plenitud en un món canviant, ple de reptes lingüístics i 

culturals. No perseguim només l’assoliment d’uns nivells i competències en unes llengües 

determinades sinó que alhora pretenem que l’alumnat pugui aconseguir, a partir de l’ús reflexiu de la 

llengua, el coneixement profund dels mecanismes lingüístics que facilitin l’aprenentatge de qualsevol 

llengua que pugui necessitar al llarg de la seva vida i, a més, volem fer-ho amb un marcat propòsit 

comunicatiu. 

 

Parlem, doncs, d’una proposta que ha d’incloure: 

• Els objectius que pretenem aconseguir. 

• Un acord consensuat i vinculant de les diverses àrees curriculars per desenvolupar la 

competència comunicativa de manera lar coordinada. 

• Una planificació detallada i temporalitzada de les actuacions a realitzar per tal de desenvolupar 

el PL. 

• Un enfocament metodològic de centre en relació al tractament de la competència 

comunicativa a totes les àrees. 

• Un disseny curricular, organitzatiu i de recursos personals que  asseguri el projecte  de 

desenvolupament europeu que s’inclou en el PL. 

• Sistema organitzatiu i de recursos humans necessari pel desenvolupament del PL. 
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4.1.1.  Objectius que pretenem aconseguir. 

• Consolidar el català com a llengua d’ús habitual al centre i de relació amb la comunitat 

educativa, com a llengua vehicular de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament 

integrat de les llengües. 

• Mantenir un compromís permanent amb el llegat cultural, històric, artístic i lingüístic del 

nostre territori.  

• Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori. 

• Promoure l’ensenyament - aprenentatge de les llengües estrangeres i millorar-ne el seu ús 

com a instruments de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida, i per a la capacitació i la 

formació professional.  

• Fer conèixer múltiples  estratègies i instruments de comunicació per tal que l’alumnat pugui 

participar en situacions comunicatives interpersonals en diversos formats. 

• Oferir un enfocament lingüístic basat en la qualitat, l’eficàcia, l’eficiència, la innovació i la 

formació permanent del professorat.  

  

Concretament, pretenem que, una vegada desenvolupat el PL en tota la seva amplitud l’alumnat 

pugui acreditar els nivells de coneixement que es mostren a la taula següent: 

  

  1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 

Català B1 B1 B2 C1 

Castellà B1 B1 B2 C1 

Anglès A1 A2 B1 B1-B2 

Alemany A1 A2 

Francès A1 A2 

  

  

4.1.2. Objectius estratègics 

• Seleccionar i seqüenciar els continguts competencials de l’àmbit lingüístic que es 

desenvoluparan des de totes les àrees del currículum. 

• Seleccionar i seqüenciar  el tractament integrat  de les llengües d’ensenyament al centre. 

• Dissenyar projectes de comunicació i seqüències didàctiques compartides  que facilitin  l’ús 

natural i l’ús reflexiu de la llengua. 
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• Portar a terme el pla de lectura així com el Projecte Literatura Km 0. 

• Desenvolupar el Pla de Desenvolupament Europeu del Centre que descriu. 

Les activitats AICLE, GEP  i d’intercomprensió que es portaran a terme a cada nivell, així 

com el sistema organitzatiu per facilitar-ho. 

Els diversos intercanvis i viatges culturals que es portaran a terme al llarg de l’etapa. 

Els programes Erasmus + i etwinning en els que el centre participi cada curs. 

El programa d’auxiliar de conversa 

• Crear projectes de treball que contribueixin a la millora de l’expressió oral i escrita així com al 

desenvolupament de les competències transversals. 

• Dissenyar un pla de formació del professorat que asseguri l’aplicació del PL. 

• Promoure la utilització d’instruments d’avaluació formadora compartides per tot el 

professorat del centre sempre que sigui possible.  

  

  

4.1.3. Planificació d’actuacions per a la implementació del PL 

Actuació Agents implicats Temporització 

Creació d’un grup impulsor. Direcció 

Àmbit de llengües 

curs 2016-17 

Redacció del PL Coordinació 

lingüística 

Direcció 

curs 2016-17 

Redacció del PDEC Coordinació 

lingüística 

Direcció 

curs 2016-17 

Inventari de projectes lingüístics existents Àmbit de llengües curs 2016-17 

Creació d’un projecte de comunicació TIL  Professorat àmbit de 

llengües 

curs 2016-17 

Creació d’un nou lloc de treball docent específic amb 

perfil professional de dues especialitats docents a l’ESO 

una de les quals llengua estrangera anglès (EDP) pel 

curs 2017-18 

Direcció curs 2016-17 
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Revisió dels acords sobre tractament dels errors a les 

matèries no lingüístiques 

Àmbit de llengües 

Claustre 

curs 2017-18 

Augmentar el nombre de professors amb nivells B1, B2, 

C1 d’anglès o altres llengües estrangeres 

Direcció cursos 2017-18 i 

successius. 

Iniciar un projecte de formació  TIL de dos anys de 

durada 

Professorat àmbit de 

llengües 

Professorat del centre 

cursos 2017-18 i 

2018-19 

Redacció d’una seqüència de continguts i activitats per 

a cada àrea  amb els objectius que es pretenen 

aconseguir per a 1r d’ESO  

Coordinador lingüístic 

Professorat àmbit de 

llengües 

Comissió pedagògica 

curs 2017-18 

  

Aqueta taula mostra les accions que s’han de portar a terme fins a l’acabament del curs 

2017-18. En les successives PGA s’aniran concretant les properes accions fins a acabar la 

seva implementació i garantir-ne la continuïtat.  

  

4.2. Enfocament metodològic: l’aprenentatge lingüístic des d’una perspectiva plurilingüe 

Entenem que la nostra proposta metodològica ha de garantir dos aspectes fonamentals de 

l’aprenentatge lingüístic: 

  

1. Ús natural de la llengua, que inclou el seu aprenentatge i el conjunt d’accions que realitzem 

les persones que, com a individus i com a agents socials, desenvolupem un seguit de 

competències tant generals com comunicatives. Aquí és on trobaríem tot el conjunt 

d’aprenentatges que podem realitzar no només a través de les àrees lingüístiques sinó també 

els que aprenem quan treballem continguts d’altres àrees. 

 

2. Ús reflexiu de la llengua, que engloba els aspectes més cognitius de l’aprenentatge perquè 

entenem que les persones activem diversos mecanismes mentals en el moment que ens 

proposem expressar qualsevol idea.  

  

El marc que proposem parteix, doncs, de la idea que un i altre aspectes són indestriables i vàlids per 

a  l’aprenentatge de totes les llengües presents al centre. És per aquest motiu que aquest PL no 

planteja  una estratègia per a l’aprenentatge del català i el castellà en tant que llengües oficials i una 
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altra per a l’aprenentatge de les segones llengües sinó que, aprofitant l’experiència del nostre 

alumnat en llengua materna i les seves fortaleses, volem ajudar-los a descobrir les relacions que 

existeixen entre unes i altres i aprofitar-les per millorar-les totes.  

  

El PL de l’Institut de Gurb també vol donar un enfocament comunicatiu i funcional a l’aprenentatge 

del català, el castellà i les llengües estrangeres, de manera que totes les llengües siguin vistes com a 

instruments de comunicació i accés al coneixement i la cultura. És per això que cal treballar la 

competència lingüística des de totes les matèries curriculars, integrant els continguts lingüístics a 

totes les àrees i donant-los transversalitat.  

  

D’acord amb el projecte educatiu de l’Institut de Gurb, creiem que podem treballar la competència 

lingüística a través d’un aprenentatge participatiu i cooperatiu, a partir de tasques orientades a 

l’obtenció d’un producte final i incloent el context a les activitats d’ensenyament aprenentatge.   

  

 

4.3. Disseny curricular, organitzatiu i de recursos personals que  asseguri l’aplicació del 

projecte lingüístic i del projecte de desenvolupament europeu. 

  

4.3.1. Consolidació de les dues llengües oficials 

Un dels objectius principals del present PL és la consolidació de les dues llengües oficials, el 

català i el castellà. Es pretén assolir aquest objectiu mitjançant les següents accions: 

  

1. TIL 

El TIL (Tractament Integrat de Llengües) és una metodologia per a integrar l’ús natural i l’ús 

reflexiu de la llengua en projectes de comunicació comuns a totes les llengües. El treball 

lingüístic es fa a partir de la selecció d’un contingut comú a totes les matèries lingüístiques i 

l’establiment d’un objectiu funcional: un context o situació comuna. A partir de l’establiment 

del contingut i l’objectiu funcional, es porten a terme situacions d’aprenentatge que 

impliquin treballar la competència comunicativa. 

 

2. Pla de lectura 

El Pla de Lectura de Centre (PLEC) pretén aconseguir la millora de la competència lingüística i, més 

concretament, la de la comprensió escrita, així com incentivar el gust per la lectura en el conjunt dels 

estudiants. Les accions que es proposen en aquest pla de lectura són les següents:  
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• Hora de lectura. Durant les tres franges de mitja hora setmanals que els alumnes 

dediquen a la lectura, aquests podran realitzar una lectura voluntària. L’alumnat podrà 

escollir material lector divers: novel·les, revistes, còmics, diaris… D’altra banda, el 

professorat llegirà durant l’hora de lectura en tant que model i referent per als 

alumnes. 

• Biblioteques d’aula. Cada una de les aules que estigui destinada a la lectura matinal 

comptarà amb una biblioteca d’aula que s’anirà creant de manera progressiva a partir 

del curs 2017-18 i successius. Per tal de fer una bona selecció de les obres contingudes, 

més enllà de les suggeriments del professorat, es realitzaran enquestes amb l’objectiu 

de conèixer els llibres més populars entre els alumnes.  

• Graella de seguiment. El professorat responsable de la lectura disposarà d’una graella 

per anotar comentaris sobre el desenvolupament de l’hora de lectura.  

• Activitats posteriors a la lectura. Un cop finalitzada una lectura, l’alumnat podrà 

expressar la seva opinió sobre la mateixa a fi que pugui servir de recomanació per a la 

resta de l’alumnat. Caldrà, alhora, que els alumnes portin un registre de les lectures 

realitzades durant el curs escolar. 

• Lectures obligatòries de les matèries de l’àmbit de llengües. Les lectures obligatòries 

que es vulguin posar des de l’àmbit de llengües s’hauran de treballar a l’aula per tal 

que aquestes prenguin sentit i puguin ser més comprensibles per a l’alumnat.  

• Brigada de biblioteca. La brigada de biblioteca serà l’encarregada de dinamitzar la 

lectura al centre a partir d’accions públiques al centre i a les xarxes socials. 

 

3. Projectes lingüístics 

Aquest PL dóna cabuda a diferents projectes lingüístics que es puguin impulsar des de les 

diferents matèries lingüístiques i que tinguin per objectiu la millora de la competència 

comunicativa dels alumnes. 
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4.3.2 Desenvolupament de la primera i segona llengua estrangera 

1. Matèries AICLE  

 Objectius 2017-18 On volem arribar? 

 AICLE GEP Activitats 

esporàdiques en 

anglès o altres 

llengües 

AICLE GEP Activitats 

esporàdiques en 

anglès o altres 

llengües 

1r d’ESO socials   2 

matèries 

totes les 

matèries 

totes les matèries 

2n d’ESO    2 

matèries 

totes les 

matèries 

totes les matèries 

3r d’ESO  socials  2 

matèries 

totes les 

matèries 

totes les matèries 

4t d’ESO  socials  2 

matèries 

totes les 

matèries 

totes les matèries 

  

Amb l’objectiu final d’arribar a tenir dues matèries AICLE a cada curs, l’any que ve (curs 2017/18) 

introduirem una matèria AICLE a 1r d’ESO. Aquesta matèria serà socials, ja que actualment l’Institut 

de Gurb compta amb professorat preparat per dur a terme aquesta matèria seguint la metodologia 

AICLE. Després, un cop iniciat el primer any, es procurarà seguir introduint matèries AICLE als 

diferents cursos, que aniran en funció del professorat del que es disposi cada any. Aquest, però, serà 

un aspecte a tenir en compte a l’hora de dissenyar plantilles i crear places estructurals per als 

propers anys.  

  

A part de l’AICLE, que suposa fer les classes 100% en llengua estrangera durant tot el curs 

(explicacions, activitats, proves, etc.), l’ús de les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques es 

podrà dur a terme a través de dues modalitats més. La primera és el GEP, que implica fer algunes 

unitats didàctiques en llengua estrangera, i la segona consisteix simplement en utilitzar la llengua 

estrangera com a llengua vehicular en algunes activitats en concret. Cada professor podrà escollir 

lliurement la modalitat amb la que se senti més còmode. 
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Cal remarcar que la llengua estrangera utilitzada a totes les classes AICLE serà l’anglès, ja que aquesta 

és l’única primera llengua estrangera que s’imparteix al centre, però per a les altres dues modalitats 

es podrà utilitzar qualsevol llengua estrangera.  

  

Per poder portar un control del nombre d’hores que es dediquen a impartir matèries no lingüístiques 

en llengua estrangera, es lliurarà un document de compromís sobre la utilització de la llengua 

estrangera a l’aula que els diferents professors hauran de signar a l’inici de cada curs escolar. Amb 

aquesta informació, cada any es podrà omplir la taula anterior, que també es podrà utilitzar per 

veure cap a on es vol avançar, i si cal fer treball de motivació del professorat en aquest aspecte.  

  

2. Agrupaments per nivells 

Per tal d’assegurar un nivell mínim d’anglès i el treball dels continguts necessaris per als grups AICLE, 

a la matèria d’anglès es faran grups de dos nivells diferents. Hi haurà un grup que serà el dels 

alumnes que cursen matèries AICLE, i la resta de grups seran heterogenis. El professorat d’anglès i el 

professorat AICLE estaran coordinats, per tal de poder compartir continguts lingüístics i també 

activitats i projectes.  

  

Per seleccionar els alumnes que faran assignatures AICLE, es farà una prova de nivell de llengua 

anglesa. Al juny s’enviarà una carta a totes les famílies explicant el funcionament de la matèria o 

matèries AICLE i se’ls oferirà la possibilitat de participar-hi. Tots els alumnes que desitgin formar part 

d’aquest grup AICLE podran fer la prova de nivell, i amb els resultats d’aquesta es crearà el grup.  

  

3. Exàmens oficials 

Una altra iniciativa que es vol incentivar a l’Institut de Gurb és la participació dels alumnes a exàmens 

oficials B1 o B2, ja siguin de l’EOI o de qualsevol altra organització. El curs 2016-17 s’ha començat un 

pla pilot amb l’EOI de Vic que ha consistit en compartir materials de preparació de les proves amb els 

professors d’allà. Els alumnes de l’institut interessats en fer aquestes proves oficials hi tenen accés 

directe i se’ls ajuda des del centre a preparar-les.  

  

La intenció és millorar la preparació d’aquestes proves cada any amb l’objectiu d’arribar a tenir el 

màxim nombre d’alumnes amb certificats possible. Creiem que és molt bo que els alumnes 

s’acostumin a fer exàmens oficials i que puguin certificar el nivell que tenen, i pensem que la nova 

organització dels grups ens serà favorable en aquest sentit.  
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4. Augment del nombre d’hores d’alemany/francès 

 Objectius 2017-18 On volem arribar? 

 Alemany Francès Alemany Francès 

1r d’ESO 3 h 0 h 3 h 3 h 

2n d’ESO 0 h 0 h 3 h 3 h 

3r d’ESO 2 h 0 h 2 h 2 h 

4t d’ESO 3 h 0 h 3 h 3 h 

  

Amb l’objectiu d’arribar a poder oferir alemany i francès a tots els cursos, començarem introduint 

una optativa de 3 hores d’alemany a 1r d’ESO al curs 2017/18. Això permetrà motivar els alumnes 

des del primer any al centre i animar-los a seguir-se formant en aquesta segona llengua estrangera. 

 La idea és que puguin continuar cursant aquesta llengua fins a quart d’ESO de manera 

ininterrompuda, per això es procurarà afegir una altra optativa d’alemany a 2n d’ESO al curs 

2018/19. Amb aquestes dues accions, l’objectiu quedarà assolit, ja que actualment ja s’està oferint 

alemany a 3r i 4t d’ESO.  

  

Pel que fa al francès, quan es tinguin els recursos de professorat necessaris es començarà a oferir una 

optativa de francès a 1r d’ESO, també amb l’objectiu d’anar-la continuant fins a 4t.  

  

  5. Intercanvis i viatges culturals 

A l’Institut de Gurb creiem que els intercanvis i viatges culturals són molt positius per als alumnes, ja 

que els suposen una experiència vital única i els aporten beneficis com: 

• Practicar la llengua estrangera en un context real. 

• Millorar els coneixements de llengua estrangera. 

• Aprendre sobre la cultura d’un altre país.  

• Aprendre a conviure en un context familiar diferent al propi. 

  

El curs 2016/17, al centre s’han realitzat tres intercanvis: Holanda (3r d’ESO), Itàlia (4t d’ESO) i Estats 

Units (4t d’ESO). Aquests intercanvis s’avaluaran amb detall per tal d’estudiar la conveniència de 

repetir-los en els propers cursos. El que està clar és que, si no són aquestes destinacions, se’n 

buscaran unes altres, sempre amb la voluntat de seguir oferint aquesta experiència als alumnes de 

l’Institut.  
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També s’estudiarà la possibilitat de realitzar viatges curriculars a l’estranger que siguin motivadors 

per als alumnes i els serveixin d’al·licient per animar-se a cursar una segona llengua estrangera. Per 

exemple, els alumnes que cursin alemany podrien viatjar als camps de concentració nazis en el marc 

del projecte que es duu a terme a 4t d’ESO amb l’Amical de Mauthausen, i l’esquiada de 2n podria 

realitzar-se a França per tal de poder-la lligar amb continguts de l’assignatura de francès.  

  

 

  6. Erasmus+, eTwinning i altres projectes europeus 

El curs 2016-17 l’Institut de Gurb ha decidit iniciar-se en els projectes Erasmus+. L’Erasmus+ és un 

programa europeu que té l’objectiu, entre d’altres, d’ajudar als sistemes d’educació, formació i 

joventut del país a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin a les persones amb les 

capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura. Els projectes Erasmus+ es 

divideixen en dos blocs, les mobilitats per a l’aprenentatge (KA1), que són destinades únicament al 

professorat amb l’objectiu de formar-se i intercanviar experiències educatives amb altres centres 

europeus, i la cooperació per a la innovació i les bones pràctiques (KA2), que són les mobilitats que 

realitzen alumnes i professors en el marc d’un projecte educatiu amb altres centres europeus.  

  

L’Institut de Gurb el curs 2016-17 ha fet la formació sobre l’Erasmus+, que ha permès aprendre els 

passos a seguir per poder sol·licitar un projecte i familiaritzar-se amb les pàgines i portals que s’hi 

utilitzen. També amb l’objectiu de familiaritzar-nos amb l’Erasmus+ hem fet recerca de projectes a 

través del portal eTwinning i n’hem seleccionat un que hem cregut interessant. Ens hem afegit al 

projecte com a socis, hem participat en la redacció i elaboració del projecte i hem fet tots el passos 

necessaris per demanar-lo. En el cas que se’ns concedeixi, començarem a treballar-hi el proper curs 

2017-18. En cas contrari, ens plantegem les fites següents de cara als propers cursos: 

• Curs 17-18 → Començar a pensar idees per a un possible projecte Erasmus+ que esYgui lligat el 

projecte educatiu del centre i fer un primer disseny del projecte.  

• Curs 18-19 → Acabar de dissenyar el projecte Erasmus+, buscar socis i fer la sol·licitud del 

projecte. 

• Cursos 19-20 i 20-21 → Dur a terme el projecte en cas que se’ns hagi concedit o conYnuar amb 

l’elaboració de nous projectes.  

  

El nostre objectiu és haver aconseguit un projecte KA1 o KA2 en el termini de quatre anys.   

  

Per a la preparació d’un projecte Erasmus+, seguint la recomanació d’altres centres amb més 

experiència en aquest tema, tindrem en compte els següents punts: 
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• El projecte serà amb un mínim de 4 països, procurant que els països socis siguin països 

emergents i que no tinguin llengua romànica.  

• Procurarem que els projectes siguin interdepartamentals, senzills i d’una temàtica propera a 

l’alumnat. 

• Abans de començar el projecte, intentarem fer una primera visita als socis per conèixer 

l’institut, l’equip directiu, etc. 

• Tenim clar que ha de tractar-se d’un projecte de centre. Treballarem perquè tot el professorat 

del centre se senti partícip del projecte.   

• Intentarem crear equilibris de claustre, de manera que els professors que viatgen siguin els 

professors que participen al projecte.  

• Procurarem que els alumnes dels diferents països que participen al projecte tinguin la mateixa 

edat.  

  

A part dels projectes Erasmus+, volem promoure la realització de projectes eTwinning o altres 

projectes europeus que es realitzin en llengües estrangeres al centre. Pot tractar-se de projectes més 

petits de temàtiques diverses que es duguin a terme des de les diferents matèries. Es pot aprofitar la 

pàgina de l’eTwinning per a la recerca o promoció d’aquests projectes, que de ben segur donaran un 

aire diferent a les assignatures. A l’optativa de 1r sobre alimentació, per exemple, es pot dur a terme 

un projecte que consisteixi en crear un llibre de receptes juntament amb alumnat d’altres països 

europeus, amb l’objectiu de practicar l’anglès i també de conèixer la cuina d’altres països i fins i tot 

cuinar-la.  

  

  

4.3.3 Continguts competencials de l’àmbit lingüístic comuns a totes les matèries 

Amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa en totes les matèries, es proposa organitzar, 

seqüenciar i estructurar les actuacions que es porten a terme en els diferents nivells i assignatures. 

D’aquesta manera, hom podrà aconseguir la millora dels aspectes lingüístics pertinents a cada curs i 

etapa de forma conjunta.  

  

Per tal d’arribar a aquest objectiu, es proposen un conjunt de descriptors organitzats per habilitats i 

destreses (comunicació escrita, comunicació oral i dimensió plurilingüe, a totes les matèries). 

 

Prendre decisions consensuades en relació a: 

• Com tractar l’error (ortogràfic, gramatical o textual) 

• Habilitats relacionades amb la competència d’aprendre a aprendre 
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• Com millorar l’expressió i les interaccions orals  

• Com millorar la comprensió oral 

• Com millorar l’expressió o producció escrita 

• Com millorar la lectura i la comprensió lectora 

  

 

1. Tractament de l’error (ortogràfic, gramatical o textual) 

• Conèixer i respectar les normes ortogràfiques (segons la programació de cada curs) 

• Correcció lèxica i gramatical 

• Aspectes formals (presentació) 

• Planificació i organització del text 

  

(Crear criteris d’avaluació  no vinculats a l’obtenció d’una nota sinó al procés de reflexió sobre el 

propi text.) 

  

2. Habilitats relacionades amb la competència d’aprendre a aprendre: 

• Com fer un resum 

• Com representar gràficament la informació 

• Com escriure un text argumentatiu 

• Com escriure un text expositiu 

• Com escriure una introducció 

• Com escriure una conclusió 

• Com seleccionar paraules clau per poder fer una bona cerca 

• Com distingir les idees principals i les idees secundàries en un text 

• Com fer bones preguntes 

  

3. Millora de  l’expressió i les interaccions orals  

• Parlar per promoure les interaccions socials entre els alumnes i entre els alumnes i el 

professorat:  

o interaccions orals entre els component de cada grup  mitjançant estratègies 

de repartiment de rols 

o explicar-se continguts els uns als altres 

o resoldre tasques o activitats de manera col·laborativa 

o preparar i participar en debats 
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o aprendre a parlar amb bones maneres 

o mostrar actitud de respecte per les opinions dels altres 

o respectar el torn de paraula, ... 

 

 

 

• Parlar per aprendre continguts de les matèries:   

o utilitzar estratègies cooperatives que facilitin les interaccions orals en 

activitats d’aprenentatge 

o fer exposicions orals 

o exposar una part o la totalitat d’un tema 

o elaborar i respondre preguntes sobre un tema 

 

• Parlar per aprendre a parlar millor:  

o exposicions orals 

o participació en debats 

o defensa d’un treball de recerca o altre 

o argumentar opinions 

o activitat per millorar la oralitat 

o tipologia de textos orals 

  

4. Millora de la lectura i la comprensió lectora 

• Llegir per extreure informació general: 

o identificar el tema d’un text 

o reconèixer la funció o la finalitat d’un text 

 

• Llegir per extreure informació específica:  

o idees principals i secundàries 

o dades 

o augment progressiu de la complexitat de les preguntes de comprensió (estratègia 

QAR) 

o Localització d’informació en un text 

  

• Llegir per comprendre l’estructura del text: 
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o identificar l’esquema bàsic d’un text 

o identificar la tipologia d’un text a partir d’elements d’anàlisi: argumentatiu, 

expositiu, descriptiu, instructiu 

 

• Llegir per reflexionar i valorar el contingut d’un text: 

o Poder relacionar un text amb altres textos similars 

o Poder relacionar el contingut d’un  text amb altres temes 

o Emetre opinions crítiques sobre el contingut d’un text 

 

• Llegir per reflexionar sobre la forma d’un text: 

o Registre 

  

• Llegir per gaudir de la lectura 

o Pla de lectura 

  

 5. Millora de la comprensió oral 

• Escoltar missatges provinents de fonts diverses 

o Pel·lícules 

o Programes de ràdio i televisió 

o Documentals 

o Vídeos 

o Materials multimèdia 

o Conferències 

o Audiollibres 

o Lectura en veu alta 

o Cançons 

o Anuncis 

o Dictats 

o Exercicis específics per a la millora de  la comprensió oral 

 

Nota: amb aquest tipus d’activitats es pretén que els alumnes 

• Reconeguin paraules 

• Reconeguin el significat general 

• Desxifrin informacions explícites 

• Infereixin informacions 

• Reconeguin informacions específiques d’una matèria concreta 
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6. Millora de l’expressió o producció escrita 

• Escriure per crear: 

o Relats de creació pròpia 

o Reescriptura de relats escrits per altres 

o Diari personal 

o Informes de pràctiques 

o Notícies reals o fictícies 

  

• Escriure per relacionar-se: 

o Cartes 

o Sol·licituds 

o Reclamacions 

o Instruccions 

  

• Escriure per comunicar-se: 

o Informes 

o Biografies 

o Textos discontinus que incloguin gràfics o imatges 

o Textos per exposar un treball 

o Blogs 

o Webs 

o Twitter 

o Correu electrònic 

o Participar en fòrums o xats 

  

• Escriure per aprendre continguts: 

o Apunts 

o Comentaris 

o Resums 

o Exercicis escrits 

o Exàmens 

o Dossiers 

o Carpetes d’aprenentatge 
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Disseny curricular per a la inclusió de la competència lingüística a totes les àrees del currículum  

A partir de les diverses possibilitats que s’ofereixen més amunt, els àmbits haurien d’omplir les taules 

que es mostren a continuació i crear, així, una seqüència d’activitats de competència lingüística que 

garanteixi la progressió i continuïtat dels aprenentatges. 
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 Seqüència de les actuacions per a la millora de la competència lingüística 1r ESO 

Habilitats i 
destreses 

Comunicació escrita: 
comprensió i expressió 

Comunicació oral: 
comprensió i expressió 

Literària Plurilingüe Coneixement de la llengua 

Descriptors 1. Extreu dades de textos 
continus. 

2. Reconeix les idees principals 
dels textos. 

3. Sap valorar la finalitat 
comunicativa del text. 

4. Comprèn les lectures i les 
activitats de comprensió 
lectora. 

5. Planifica els seus textos amb 
un ordre lògic i cohesionat. 

6. Utilitza un vocabulari precís i 
convenient. 

7. Cuida la formalitat dels seus 
escrits. 

8. Escriu amb correcció 
ortogràfica. 

1. Mostra una escolta atenta i 
significativa. 

2. Llegeix sense errors amb 
fluïdesa, ritme i entonació 

3. Reconeix les idees principals de 
textos orals 

4. Sap resumir en poques paraules 
textos orals. 

5. Extreu dades d’informació 
general. 

6. Participa activa i eficaçment en 
activitats orals. 

7. Té una dicció clara i fluïda. 
S’expressa de manera coherent. 

8. Utilitza elements paralingüístics 
adequats. 

1. Llegeix obres literàries amb 
guiatge. 

2. Expressa opinions raonades sobre 
obres literàries, interpretant 
suficientment recursos literaris. 

  

1. Mostra una valoració positiva de la 
diversitat lingüística com a riquesa 
cultural. 

2. Fa una valoració positiva del 
coneixement de diverses llengües i 
cultures per a la comunicació 
internacional. 

3. Comprèn textos senzills en altres 
llengües. 

4. Estableix relacions entre les 
característiques lèxiques de 
llengües diferents. 

1. Reconeix els tipus de text 
i format. 

2. Interpreta els trets lèxics 
i morfològics senzills. 

Àrees 
lingüístiques 

    Pla de lectura     

Socials   Exposicions orals       

Tecnologia Projecte de recerca         

Naturals           

Matemàtiques           

Educació física           

Educació visual i 
plàstica 

          

Optatives      

Brigades      
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 Seqüència de les actuacions per a la millora de la competència lingüística 2n ESO 

Habilitats i 
destreses 

Comunicació escrita: 
comprensió i expressió 

Comunicació oral: 
comprensió i expressió 

Literària Plurilingüe Coneixement de la llengua 

Descriptors 1. Extreu dades de textos continus 
2. Reconeix les idees principals i 

secundàries dels textos. 
3. Sap valorar la finalitat comunicativa 

del text 
4. Comprèn les lectures i les activitats 

de comprensió lectora 
5. Planifica els seus textos amb un ordre 

lògic i cohesionat. 
6. Utilitza un vocabulari precís i 

convenient. 
7. Cuida la formalitat dels seus escrits. 
8. Escriu amb correcció ortogràfica. 

1. Mostra una escolta atenta i 
significativa. 

2. Llegeix sense errors amb 
fluïdesa, ritme i entonació 

3. Reconeix les idees principals i 
secundàries de textos orals 

4. Sap resumir en poques paraules 
textos orals. 

5. Extreu dades d’informació 
general. 

6. Participa activa i eficaçment  en 
activitats orals. 

7. Té una dicció clara i fluïda. 
S’expressa de manera coherent. 

8. Utilitza elements paralingüístics 
adequats. 

1. Llegeix obres literàries amb 
guiatge o de manera autònoma i 
conèixer autors/ores tot 
relacionant-los amb el seu 
període literari i la seva època. 

2. Expressa opinions raonades 
sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, tòpics i 
temes principals, i interpretant 
suficientment recursos literaris. 

  

1. Mostra una valoració 
positiva de la diversitat 
lingüística com a riquesa 
cultural. 

2. Fa una valoració positiva del 
coneixement de diverses 
llengües i cultures per a la 
comunicació internacional. 

3. Comprèn textos senzills en 
altres llengües. 

4. Estableix relacions entre les 
característiques lèxiques de 
llengües diferents. 

  

1. Reconeix els tipus de text 
i format. 

2. Interpreta els trets lèxics 
i morfològics senzills. 

3. Identifica les categories 
gramaticals. 

  

Àrees 
lingüístiques 

    
  

Pla de lectura     

Socials   Exposicions orals 
  

      

Tecnologia           

Naturals           

Matemàtiques           

Educació física           

Educació visual i 
plàstica 

          

Optatives           

Brigades           
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Seqüència de les actuacions per a la millora de la competència lingüística 3r ESO 

Habilitats i 
destreses 

Comunicació escrita: 
comprensió i expressió 

Comunicació oral: 
comprensió i expressió 

Literària Plurilingüe Coneixement de la llengua 

Descriptors 1. Extreu dades de textos continus i 
discontinus 

2. Reconeix les idees principals i 
secundàries 

3. Sap valorar la finalitat comunicativa 
del text 

4. Comprèn les lectures i les activitats 
de comprensió lectora 

5. Planifica els seus textos amb un ordre 
lògic i cohesionat. 

6. Escriu amb l’estructura adequada 
textos expositius, narratius, 
descriptius i comentaris de text i 
obres d’art. 

7. Utilitza un vocabulari precís i 
convenient. 

8. Cuida la formalitat dels seus escrits. 
9. Escriu amb correcció ortogràfica 

1. Mostra una escolta atenta i 
significativa. 

2. Reconeix les idees principals i 
secundàries de textos orals. 

3. Sap resumir en poques paraules 
textos orals. 

4. Extreu dades d’informació 
general. 

5. Participa activa i eficaçment en 
activitats orals. 

6. Té una dicció clara i fluïda. 
S’expressa de manera coherent. 

7. Utilitza elements paralingüístics 
adequats. 

1. Llegeix obres literàries amb 
guiatge o de manera autònoma 
i conèixer autors/ores tot 
relacionant-los amb el seu 
període literari i la seva època. 

2. Expressa opinions raonades 
sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, tòpics i 
temes principals, i interpretant 
suficientment recursos literaris. 

3. Coneix  autors/ores clàssics de 
la literatura catalana, castellana 
i universal, i els contextualitza 
en el seu període històric, 
social, literari i estètic. 

  
  

1. Mostra una valoració positiva 
de la diversitat lingüística com 
a riquesa cultural. 

2. Fa una valoració positiva del 
coneixement de diverses 
llengües i cultures per a la 
comunicació internacional. 

3. Comprèn textos senzills en 
altres llengües. 

4. Estableix relacions entre les 
característiques lèxiques de 
llengües diferents. 

  

1. Reconeix els tipus de text 
i format. 

2. Interpreta els trets lèxics 
i morfosintàctics senzills. 

3. Identifica les categories 
gramaticals. 

4. Analitza l’estructura 
sintàctica d’oracions 
simples. 

  
  

Àrees 
lingüístiques 

    Pla de lectura     

Socials   Exposicions orals       

Tecnologia           

Naturals           

Matemàtiques           

Educació física           

Educació visual i 
plàstica 

          

Optatives           

Brigades           
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 Seqüència de les actuacions per a la millora de la competència lingüística 4t ESO 

Habilitats i 
destreses 

Comunicació escrita: 
comprensió i expressió 

Comunicació oral: 
comprensió i expressió 

Literària Plurilingüe Coneixement de la llengua 

Descriptors 1. Extreu dades de textos continus i 
discontinus. 

2. Reconeix les idees principals i 
secundàries. 

3. Sap valorar la finalitat comunicativa del 
text. 

4. Comprèn les lectures i les activitats de 
comprensió lectora. 

5. Planifica els seus textos amb un ordre 
lògic i cohesionat. 

6. Escriu amb l’estructura adequada 
textos expositius, narratius, descriptius, 
argumentatius i instructius.  

7. Escriu amb l’estructura adequada 
comentaris de text, obres d’art i textos 
discontinus com gràfics i taules. 

8. Utilitza un vocabulari precís i 
convenient. 

9. Cuida la formalitat dels seus escrits. 
10. Escriu amb correcció ortogràfica. 

1. Mostra una escolta atenta i 
significativa. 

2. Reconeix les idees principals i 
secundàries de textos orals 

3. Sap resumir en poques paraules 
textos orals. 

4. Extreu dades d’informació 
general. 

5. Participa activa i eficaçment en 
activitats orals. 

6. Té una dicció clara i fluïda. 
S’expressa de manera coherent. 

7. Utilitza elements paralingüístics 
adequats. 

1. Llegeix obres literàries amb 
guiatge o de manera autònoma 
i conèixer autors/ores tot 
relacionant-los amb el seu 
període literari i la seva època. 

2. Expressa opinions raonades 
sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, tòpics i 
temes principals, i interpretant 
suficientment recursos literaris. 

3. Coneix  autors/ores clàssics de 
la literatura catalana, castellana 
i universal, i els contextualitza 
en el seu període històric, 
social, literari i estètic. 

  
  

1. Mostra una valoració positiva 
de la diversitat lingüística com 
a riquesa cultural. 

2. Fa una valoració positiva del 
coneixement de diverses 
llengües i cultures per a la 
comunicació internacional. 

3. Comprèn textos senzills en 
altres llengües. 

4. Estableix relacions entre les 
característiques 
morfosintàctiques i lèxiques 
de diferents llengües. 

  

1. Reconeix els tipus de 
text i format. 

2. Interpreta els trets 
lèxics i morfosintàctics 
complexos. 

3. Identifica les categories 
gramaticals. 

4. Analitza l’estructura 
sintàctica d’oracions 
simples i compostes. 

  

Àrees 
lingüístiques 

    Pla de lectura     

Socials   Exposicions orals       

Tecnologia           

Naturals           

Matemàtiques           

Educació física           

Educació visual i 
plàstica 

          

Optatives           

Brigades           
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4.3.2. Sistema organitzatiu 

El PL forma part del PEC i, per aquest motiu, és un document que té l’objectiu de guiar i ordenar les 

diverses accions que cal portar a terme per millorar els resultats dels alumnes i també el grau 

d’equitat des d’una perspectiva inclusiva. 

 

A tal efecte, el professorat dels àmbits de llengües seran els que tindran al seu càrrec el 

desenvolupament de les diverses actuacions que s’hi formulen i els qui vetllaran perquè s’apliqui de 

manera progressiva i coherent. 

 

L’equip directiu és responsable de la seva aplicació però, si ho considera oportú, podrà nomenar un 

coordinador lingüístic que en coordini i supervisi l’aplicació. 

 

A l’inici de cada curs la direcció descriurà els objectius inclosos al PL que es pretenen aconseguir a la 

PGA i, al final de cada curs i prèvia consulta al claustre, el coordinador lingüístic retrà comptes a 

direcció de les activitats portades a terme i la seva avaluació per tal que puguin ser incloses a la 

memòria anual. 

  

4.3.3. Recursos humans pel desenvolupament del PL 

A continuació es mostren  tots els agents implicats en la implementació d’aquest PL i, també, els 

recursos humans que es preveuen necessaris per al seu desenvolupament: 

• Direcció 

• Comissió pedagògica 

• Coordinador del Projecte Lingüístic 

• Responsables d’àmbits 

• Professors AICLE 

• Professors GEP 

• Professors de llengües estrangeres 

• Professors de la resta de matèries 

 

Recursos humans: 

• Professorat de llengües 

• Professorat de llengües estrangeres: anglès, alemany, francès 

• Professorat de matèries no lingüístiques amb capacitació per a l’ensenyament de les 

respectives matèries en llengua anglesa 

• Auxiliar de conversa 
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5. Àmbit de govern, administratiu i de serveis 

5.1. La llengua del centre 

Tal com ja s’ha dit anteriorment, la llengua de comunicació i d'ús habitual al centre és el català. Tots 

els textos que es fan servir per a comunicar-se entre els diferents sectors educatius s’escriuen en 

català. Els documents interns de comunicació entre el professorat, així com els que s'utilitzen en els 

organismes de govern i gestió del centre, consell escolar, claustre i reunions del professorat són en 

català. Els rètols, els cartells i la retolació general són també en llengua catalana, igual que tot el que 

es publica a la pàgina web i les xarxes socials del centre. 

 

Es vetlla per la correcta utilització del català i perquè s’atengui en tot moment la normativa donat 

que, en tant que centre d’ensenyament, ens considerem responsables de la seva cura i difusió. 

 

5.2. Els documents de centre 

Pel que fa a la documentació del centre: Projecte de Direcció, Projecte Educatiu, Normes 

d’Organització i Funcionament, Pla d’acció Tutorial, Pla de convivència, Projecte Lingüístic, Carta de 

compromís educatiu així com les programacions i altres documents que se’n derivin són en català 

(amb l’excepció dels documents de les matèries impartides en llengües diferents de la catalana que 

el professorat difongui als alumnes) 

 

5.3. Comunicació externa 

En tots els documents que es redacten al centre (actes, comunicats, informes, certificats,...) s'utilitza 

la llengua catalana. També s'utilitza aquesta llengua quan cal fer comunicats per adreçar-se a 

persones físiques o jurídiques no pertanyents directament a la comunitat educativa residents en 

l'àmbit lingüístic català. 

 

S'atenen les peticions en llengua castellana, aquestes es respondran en format bilingüe 

català/castellà si expressament es reclama una comunicació en llengua castellana. 

 

En períodes d’acollida d’alumnat nouvingut es faran comunicacions bilingües sempre que sigui 

possible. 

 

5.4. Relació amb les famílies 

La llengua catalana és la llengua d'ús i de treball al centre i és la llengua que s'utilitza per a la 

projecció interna i externa. Per aquest motiu les relacions amb les famílies es realitzen també en 
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català. Aquest acord el portaran a terme tots els membres del claustre de professors, així com el 

personal administratiu de secretaria i consergeria. 

 

En casos excepcionals que requereixin d’un traductor, s’habilitaran els recursos necessaris 

per tal que es pugui donar resposta adient a qualsevol casuística que s’escaigui. 
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