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1.	  MARC	  NORMATIU.	  MARC	  LEGAL	  
	  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres 
vinculats al Servei Educatiu de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu.  
 
El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la 
identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i n’hi dóna sentit amb la 
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 
educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del 
centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 
 
En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic marc de la 
institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als 
trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els 
objectius del centre. 
 
Àmbit del projecte educatiu de centre: 

•   Avaluació de centre 
• Convivència i clima escolar 
• Documents de gestió del centre 
• El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic 
• Innovació pedagògica 
• Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre 
• Participació de la comunitat educativa 
• Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement 

 
La  normativa  que  regula  el  contingut,  l’elaboració,  la  difusió  i  la  implicació  dels 
diferents agents de la comunitat educativa en el PEC és: 
 

• Llei orgànica 2/2006,de 3 de maig,  d’educació, on es regula tota la 
legislació bàsica estatal sobre el PEC als articles 120-121. 

• La llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que tots els centres vinculats 
al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu als 
articles 91 al 95. 

• El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, al 
Capítol únic, article 2.1 sobre l’autonomia dels centres educatius, i al Capítol 1 
sobre el Projecte educatiu del centre, en els articles 4, 5 i 6 recull la definició, el 
contingut, la seva aprovació i difusió. 

• El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents 
públics i del personal directiu professional docent: article 2 (grau d’assoliment 
dels objectius del projecte educatiu), article 6 (proposta del PEC i de modificació), 
article 8 (adequació de les NOFC al PEC, articles 23, 24 i 25 (el projecte de 
direcció i el projecte educatiu de centre). 

• El  Decret  143/2007,  de  26  de  juny,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels 
ensenyaments de l’ educació secundària obligatòria. 

• L’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment  
i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria: articles 2.5 i 2.8 (criteris d’avaluació). Aquesta Ordre està 
modificada per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març. 

• El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 
definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent. 

• Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2015-2016 
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• DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. 

• RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de 
treball específics en centres educatius públics dependents del Departament 
d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los. 
D'acord amb l'article 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen 
els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, la 
definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir el contingut funcional 
i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada del 
lloc, adequats a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions 
docents específiques, d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de 
direcció. En aquesta definició s'han d'atendre les funcions docents previstes a 
l'article 104.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i les especificacions 
de continguts funcionals i requisits addicionals de titulació i capacitació 
professional previstes a l'annex 1 del mateix Decret. 

• RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el 
procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al 
curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents 
L’article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que 
l’Administració educativa ha de promoure i fomentar la capacitat de lideratge dels 
professionals de l’organització i la gestió dels centres educatius i l’oferta de 
serveis d’assessorament, orientació i suport per a la gestió de la innovació en 
l’àmbit educatiu, i ha de proposar i adoptar les mesures pertinents a aquests 
efectes. 

• Així mateix, l’eix 2 del Pla de Govern 2013-2016, dedicat a la cohesió social i als 
serveis d’interès públic, recull els objectius per enfortir i impulsar l’excel·lència del 
sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats i reduint els índexs 
d’abandó escolar. 

• Avançament d’orientacions per a l’organització i la gestió del centres. Concreció i 
desenvolupament del currículum de l’ESO 2016-2017. Març de 2016. En 
l’organització del currículum d’ESO s’aplica el Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. El curs 2016-
2017, l’aplicació d’aquest Decret s’estén a tota l’etapa secundària obligatòria i 
segueix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La 
finalitat és que els alumnes assoleixin els coneixements i les competències 
necessàries per afavorir la seva autonomia en l’aprenentatge i el seu 
desenvolupament personal i social. Per als alumnes que finalitzin el quart curs de 
l’ESO el juny del 2017, el títol de graduat en educació secundària obligatòria 
s’obté en superar el quart curs en el centre educatiu. És una titulació única que no 
està condicionada per les opcions o itineraris que hagi cursat l’alumne. Per als 
alumnes que finalitzin el quart curs de l’ESO el juny del 2018, els ajustaments 
organitzatius del currículum actual permeten donar resposta, si escau, a futurs 
desplegaments normatius de la prova final. 

• L'Ordre ENS/77/2016, de 6 d'abril (DOGC núm. 7100, de 15/04/16), estableix 
el calendari escolar del curs 2016-2017, per als centres educatius no universitaris 
de Catalunya. 

• Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017 
 

• Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 
 
En la seva elaboració, s’han tingut en compte també les Línies aprovades pel Comitè de 
Formació del Departament d’Ensenyament en la sessió del dia 30 de març de 2012, i 
modificades en sessió de 28 de març de 2014; així com, els objectius prioritaris del 
sistema educatiu i el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la 
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reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. 
 

2.	  DEFINICIÓ	  INSTITUCIONAL	  
 

L’educació és el factor clau per al futur d’una societat. Desenvolupar al màxim el talent, 
les intel·ligències múltiples de tot l’alumnat, és la condició de possibilitat per a l’exercici 
de la llibertat individual, en la mesura que les persones treuen partit de les seves 
capacitats per forjar un projecte de vida singular, i és alhora garantia de progrés d’un 
país immers en la globalització i en una economia basada en el coneixement. La 
millora de l’èxit escolar esdevé cabdal: una tasca col·lectiva que ateny tots els agents 
implicats en l’acte educatiu, principalment l’escola i la família. El Projecte Educatiu de 
centre permet dirigir de manera coherent el procés d’intervenció educativa en la institució 
escolar. 
 

2.1.	  TRETS	  D’IDENTITAT	  DEL	  CENTRE	  
 

En aquest apartat de definició institucional concretem aquells aspectes que fan 
referència a la identitat del centre, caràcter propi, objectius, plantejaments educatius i 
d’inclusió, la vinculació amb l’entorn i la participació de la comunitat educativa. 
 
L’Institut Les Vinyes és un centre de titularitat pública que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ubicat a la localitat de Cubelles, població 
costanera del sud de la comarca del Garraf amb una extensió de 13,5 km2 

 
La població a l’any 2015 és de catorze mil quatre-cents vint habitants dels quals 13.210 
són de nacionalitat espanyola i 1.210 són de nacionalitat estrangera el que implica un 
sector important de la població amb un baix arrelament cultural. 

En pocs anys ha duplicat la població, ha passat dels 7.800 habitants al 2001 als 14.420 
habitants censats l’any 2015. Cubelles ha rebut per una part, persones i famílies 
provinents de la Regió Metropolitana de Barcelona (la població nacional, 80%) i persones 
i famílies que venen d'altres països (població estrangera 20%, fonamentalment de la Unió 
Europea, Europa de l'Est i Amèrica Llatina). I amb una població estacional de 120 
persones. 
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Els serveis educatius han evolucionat a partir de l'increment del nombre habitants. L'any 
2004 no hi havia cap centre de secundària al municipi, els nois i noies que entraven en 
l'etapa de l'escolaritat secundària obligatòria es desplaçaven principalment a Vilanova i la 
Geltrú, mentre que a l'any 2008 n'hi havien dos centres públics de secundària i tres 
escoles públiques. La població no té presència de l’escola concertada ni privada. 

Aquest municipi es caracteritza per la seva urbanització dispersa, amb una densitat de 
població de 1.069 habitants/ km2. La dispersió suposa una discontinuïtat i escampament 
en el territori que s'organitza en urbanitzacions que no s'entenen com a parts 
identificadores del municipi. 

L'aïllament geogràfic dels nuclis de població de Cubelles implica serioses dificultats per 
participar de les diferents activitats, recursos, etc., per crear grups de referència més enllà 
de l'horari escolar. La gent jove té poques alternatives d'oci, factor que els impulsa a 
moure's a altres poblacions de la comarca, principalment a Vilanova i la Geltrú. Els 
adolescents són els més afectats al no tenir un vehicle propi. 

D'una banda la dispersió geogràfica i d'altra la mobilitat de la població explica el fet que el 
teixit social estigui tan fragmentat i que sigui una població amb baixa capacitat 
d'integració social.  

El nostre centre es compromet a potenciar totes aquelles activitats que permetin 
l’arrelament, coneixement i estimació de l'entorn, aquelles activitats que potenciïn a 
interrelació amb d’altres persones i institucions del territori, en particular els convenis de 
col·laboració amb d’altres institucions educatives o amb competències en aquest camp. 
 
La informació que ens aporten els indicadors de context ens permet identificar la 
diversitat de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques amb la 
finalitat d’elaborar els oportuns plans individualitzats. 
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2.2.	  PLANTEJAMENTS	  EDUCATIUS	  
 

 
El Centre té com a objectiu últim el desenvolupament integral de l’alumnat com a 
persones, el seu creixement individual, tant físic com emocional i intel·lectual, i la seva 
integració plena en la societat. A tal fi, el Centre es fa responsable de garantir, en l'àmbit 
de la seva competència, la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes i per a totes les 
alumnes. En concret, volem identificar-nos per una atenció acurada a la diversitat de 
l'alumnat, intentant donar a cada noi i a cada noia els recursos que l'ajudin en la seva 
progressió acadèmica i personal. 
El centre imparteix Educació Secundària Obligatòria, de 1r a 4t d’ESO. 
Tenint  en  compte  aquests  plantejaments passem a concretar les línies d’actuació que 
guiaran l’etapa obligatòria: 
 

• El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, tot garantint el ple domini de 
les llengües oficials catalana i castellana. 

• La  innovació  metodològica  i  didàctica  a  les  aules  per  a  l’adquisició  de  les 
competències bàsiques. Prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les 
matemàtiques, científiques i l’autonomia i iniciativa personal. 

• Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de 
l’alumnat com a competència transversal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals 
per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. 

• Millora de la competència comunicativa de l’alumnat en llengües 
estrangeres. Anglès primera llengua estrangera i alemany segona llengua 
estrangera.  

• Definició  de  criteris  per  analitzar  i  millorar  activitats  de  lectura  i  
promoure l’ensenyament de les estratègies i habilitats lectores (impuls de la 
lectura) en entorns analògics i digitals. La biblioteca com un espai de suport al 
currículum. 

• La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada 
per donar resposta educativa amb atenció metodològica adequada a les 
necessitats de tots els alumnes, l’orientació educativa i l’acció tutorial. 

• L’emprenedoria per afavorir la creativitat i la innovació. 
• El  creixement  professional  a  través  de  la  formació  contínua  orientada  a  les 

necessitats educatives dels alumnes, afavorint l’autoformació en centre a partir 
de la diagnosi de les necessitats del centre per a la seva transferència a l’aula. 

• Capacitació i actualització metodològica, científica, tècnica i didàctica. 
• La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment 

de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís 
educatiu i de les estratègies del centre (tutors/es, entrevistes, espai virtual, 
missatgeria electrònica, pàgina web). 

• Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora del clima 
escolar i l’èxit educatiu. 

• Participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn. Promoció del 
treball i l’aprenentatge en xarxa com a eina per elaborar projectes comunitaris i 
construir una acció contínua i coherent entre els diferents agents educatius d’un 
territori. 

• La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar amb 
estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquen el centre, les 
famílies i els serveis socials. 
 

 
 



 8 

2.3.	  OBJECTIUS	  
 

Les prioritats i els plantejaments educatius que ens proposem com a comunitat educativa 
es sintetitzen en dos objectius generals, formulats ja en el Pla d’Autonomia de Centre. 
Objectius que recullen estratègies per dissenyar activitats adreçades a consolidar les 
competències bàsiques i oferir entorns d’aprenentatge d’excel·lència, potenciant els 
mecanismes per donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat 
(OBJECTIU ESTRATÈGIC NÚM. 1 “Millorar els resultats educatius”); i per fomentar la 
coeducació, la convivència satisfactòria i la inclusió (OBJECTIU ESTRATÈGIC NÚM. 2 
“Millorar la cohesió social”). Com a objectiu propi de centre, comptem amb el treball per 
afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.  
 

Aquests tres objectius generals es concreten en els següents objectius més específics, 

classificats per àmbits pedagògic, de govern institucional, administratiu, humà i de 

serveis: 
 

2.3.1.	  ÀMBIT	  PEDAGÒGIC	  
 

 
• Desplegar  les  competències  bàsiques  i  específiques  en  el  currículum  de 

l’educació secundària obligatòria, fent èmfasi en les llengües, les matemàtiques, 
les ciències, la competència digital i l’avaluació formativa. 

• Incorporar  la  lectura  a  totes  les  àrees  i  matèries  curriculars  com  a  
eina d’aprenentatge i com a estratègia transversal i sistemàtica per a la millora 
del rendiment escolar. Foment de l’hàbit lector. 

• Afavorir la formació permanent del professorat. Dinamització i suport als 
docents pel que fa a la innovació metodològica en diferents àmbits: projectes 
d’innovació en ciències i tecnologia, la pràctica reflexiva i la transferència 
metodològica, els recursos  per  a  la  innovació  i  la  recerca  de  cada  
àrea  del  coneixement (formació en el centre, col·laboració amb entitats 
educatives i grups de treball ...). 

• Donar suport i difondre les iniciatives del professorat que potenciïn l’excel·lència 
i talent dels alumnes. 

• Impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres vers el plurilingüisme a 
través del treball col·laboratiu en el centre i afavorint l’intercanvi d’experiències, 
d’alumnat i de professorat (projectes d’intercanvi lingüístic amb Berlín, intercanvi 
de cartes amb Londres, treball amb la plataforma e-twinning....) 

 
 

2.3.2.	  ÀMBIT	  DE	  GOVERN	  INSTITUCIONAL	  
 

• Coordinar  actuacions  organitzatives  per  facilitar  l’acompliment  dels  
objectius pedagògics descrits a l’anterior apartat. 

• Potenciar i perfeccionar els procediments que han de permetre millorar el treball 
en equip de professorat mitjançant una estructura organitzativa clara i un protocol 
d’informació i participació en el control i gestió del centre. 

• Desplegar protocols de prevenció i intervenció amb l’objectiu de promoure un bon 
clima de centre i d’aula. 

• Facilitar i promoure la implicació de les famílies en el seguiment de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne. Augmentar el seu compromís amb 
el projecte educatiu de centre. 

• Planificar, promoure i fer seguiment d’actuacions per atendre la diversitat. 
• Establir  i mantenir relacions sistemàtiques de la nostra  comunitat  amb  el 
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seu entorn. 
• Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions (entitats, 

Serveis Educatius, Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals ...). 
• Optimar les vies d’informació sobre l’oferta educativa i activitats del centre. 

 
 

2.3.3.	  ÀMBIT	  ADMINISTRATIU	  
 

• Executar  una  gestió  econòmica  clara  i  transparent  atorgant  a  la  
Comissió Econòmica el paper que li escau. 

• Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació 
interna i externa. 

• Donar suport econòmic a projectes i innovacions de l’equip docent que 
siguin coherents amb la Programació General Anual de centre i tinguin cabuda en 
el pressupost. 

• Mantenir en bones condicions infraestructures, equipaments i recursos del centre. 
• Convocar reunions amb delegats i delegades per promoure la participació en el 

projecte educatiu de centre. 
 

2.3.4.	  ÀMBIT	  HUMÀ	  I	  DE	  SERVEIS	  
 

• Acomplir la carta de compromís educatiu i les NOFC del centre. 
• Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat 

que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de tots en el 
desenvolupament del PEC. 

• Col·laborar amb agents socioeducatius de l’entorn. 
 
 

2.4.	  COMUNITAT	  EDUCATIVA	  I	  VINCULACIÓ	  AMB	  L’ENTORN	  
 
 
La vinculació amb l’entorn afavoreix el treball i aprenentatge en xarxa entre els centres 
educatius, la família i la resta d'agents educatius del territori per aconseguir la continuïtat 
i la coherència educativa que ens porti a l'èxit educatiu i la cohesió social. Contribuïm a 
crear un espai comú de convivència mitjançant el diàleg, el respecte, l'educació 
intercultural, el compromís cívic, la gestió positiva dels conflictes i els valors compartits. 
L’Institut Les Vinyes depèn dels Serveis Territorials d’Ensenyament Barcelona-
Comarques. Manté estrets lligams de connexió amb l’administració local, l’Ajuntament 
de Cubelles.   Les actuacions que portem a terme quant a la comunitat educativa i la 
vinculació amb l’entorn són les següents: 
 

• Xarxa 
• Impuls del servei comunitari per als alumnes de secundària (projecte Cáritas) 
• Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament: projecte Onada i Servei Comunitari. 
• Participació en projectes educatius territorials: Apadrinem el nostre Patrimoni, 

Mobile History Map, Projecte Reacciona, Fòrum de la sostenibilitat (Agenda 21 
Escolar de Serveis de Medi Ambient de Vilanova i la Geltrú i laXarxa 
d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC) amb l’autorització del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 

• Col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf 
• Implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal 

dels seus fills i filles. 
• Participació dels pares i mares i de l’AMPA. 
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• Promoció  d’hàbits  saludables,  seguretat  i  riscos,  habilitats  socials  i  benestar 
emocional. 

• Coordinació amb les escoles de primària. 
• Treball en xarxa amb les entitats i organismes institucionals, culturals, acadèmics, 

administratius, esportius de l’entorn (Biblioteques públiques, Neapolis, Consell 
Esportiu del Garraf... 

• Participació en projectes del Departament d’Ensenyament (impuls de la lectura, 
impuls de l’escriptura, impulsem la Robòtica, biblioteca escolar, Convivència i 
Mediació Escolar, Pla Experimental de Llengües Estrangeres, Erasmus +, 
Projecte d’Autonomia  de  Centres...)  i  amb la EPSEVG 
 
 

3.	  PRINCIPIS	  EN	  RELACIÓ	  A	  L’ESTRUCTURA	  I	  A	  L’ORGANITZACIÓ	  
 

La consecució dels objectius institucionals suposa la posada en funcionament dels 
mitjans que han de possibilitar-los. El PEC com a instrument que sintetitza i comunica 
una proposta global d’intervenció institucional, ha de donar a conèixer la seva estructura, 
és a dir, el conjunt d’òrgans de gestió unipersonals i col·legiats, els òrgans auxiliars i 
consultius, i les relacions que hi ha entre ells. 
 

3.1.	  ORGANITZACIÓ	  PEDAGÒGICA	  
 

3.1.1.	  Atenció	  a	  la	  diversitat	  
 

3.1.1.1. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 
 

Constituïda per planificar, promoure i fer el seguiment de les actuacions que es duen a 
terme per atendre les necessitats educatives dels alumnes, està formada per la directora, 
la coordinadora pedagògica, la representant de l’EAP i l’educadora social (Serveis 
Socials d’Atenció Primària) del municipi. Els tutors/es en poden formar part com a 
convidats en ocasions que així ho requereixen. 
 
La comissió d’atenció a la diversitat avalua les necessitats educatives de l’alumnat i 
estableix les prioritats per a l’atenció a la  diversitat. 
 
És en última instància, l’equip docent, qui decideix l’aplicació d’un pla individualitzat. 
 
3.1.1.2. Estratègies organitzatives per atendre la diversitat. 
 
A primer d’ESO, a les matèries instrumentals lingüístiques de llengua catalana i 
castellana i matemàtiques es treballa amb disminució de la ràtio a les tres hores 
setmanals de dos grups-classe se’n fan tres.  
 
Organitzem grups pocs nombrosos d’Atencions a la Diversitat per als alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.  
A 3r i 4t d’ESO incorporem alumnes a programes de diversificació curricular amb una 
avaluació prèvia i a proposta de l’equip docent, amb el consentiment de les famílies. 
Existeix un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament: 
Projecte Onada per atendre els casos de diversificació curricular. 
L’UEC de Vilanova i la Geltrú també és un recurs que s’utilitza. És un recurs compartit per 
molts centres de la comarca, això fa que una comissió externa, presidida per inspecció 
prioritzi tots els casos. 
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L’alumnat  que  no  segueix  el  currículum  ordinari  establert  per  a  un  ensenyament 
disposa d’un pla individualitzat. El pla planifica les mesures, actuacions i suports que 
donen resposta a les necessitats educatives o situacions singulars dels alumnes. 
L’orientadora educativa, l’equip docent i la CAD fan el seguiment i les actuacions 
necessàries en el cas d’alumnes amb Plans Individualitzats i dificultats d’aprenentatge. 
L’alumnat amb dificultats d’aprenentatge són atesos en grups reduïts i individualment per 
l’orientadora educativa. 
 
3.1.1.3. Criteris d’assignació de professorat al centre per a l’atenció a la diversitat. 
 

D’acord amb els criteris generals per a la confecció de plantilles, el centre té assignat 
professorat d’atenció a l’aula d’acollida, el professor psicopedagog i professorat de les 
matèries de Llengua i literatura Catalana, per tal d’implantar mesures de suport a l’atenció 
directa als alumnes, que permetin millorar els resultats educatius i l’assoliment de les 
competències bàsiques. 
 

3.1.2.	  Agrupaments	  de	  l’alumnat	  
 
 
3.1.2.1. Agrupament de l’alumnat a ESO 
 

La formació de grups a l’ESO, segueix els criteris següents: els grups estan formats per 
alumnes amb diferents  ritmes  d’aprenentatges.  Per  a  la  composició  dels  primers 
seguim  la informació  que  els  tutors  i  tutores  de  primària  ens  faciliten  durant  el 
traspàs d’informació   o   coordinació   entre   primària   i   secundària.   Informació 
relativa a l’assoliment de les competències bàsiques, factors de tipus emocional, social i 
metodològic.  
Apliquem també criteris de gènere i escoltem la informació que ens proporcionen les 
famílies (accessibilitat, comunicació...) 
 
 

3.2.	  ESTRUCTURA	  ORGANITZATIVA	  
A les Normes d’organització i funcionament del centre està determinada l’estructura 
organitzativa de govern i de coordinació docent i didàctica, per la qual cosa no la reiterem 
aquí. Descrivim tanmateix els fluxos d’informació seguits per orientar l’organització 
pedagògica: 
 

 
EQUIP DIRECTIU 

 
Autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, Projecte 

Educatiu, Projecte de Direcció, NOFC, lideratge distribuït, 

nomenament d’òrgans, atribucions en matèria de personal 

 
EQUIP DIRECTIU  

 
Gestió i coordinació de processos, lideratge pedagògic 

 
EQUIP  DIRECTIU  I  CAPS 

DE DEPARTAMENT 

 
Lideratge  pedagògic,  innovació,  recerca,  coordinació  

docent  i didàctica, programació, avaluació 



 12 

 
REUNIONS TUTORS I 

TUTORES AMB LA 

COORDINADORA 

PEDAGÒGICA 

 
Coordinació   didàctica   i   seguiment   individual   i   col·lectiu   

dels alumnes, implicació de les famílies, orientació, carta de 

compromís educatiu, treball en equip 

 
REUNIONS EQUIP DOCENT 

 
Programar i impartir ensenyaments, avaluar, coordinació 
d’activitats escolars 

 
REUNIONS CAD 

 
Organitza, ajusta i fa seguiment de les actuacions per atendre 
la diversitat, criteris PI, mecanismes per garantir el seguiment 
dels alumnes amb NEE 

 
EQUIP DIRECTIU I 
COORDINACIONS 

 
Coordinacions: TIC, activitats extraescolars, riscos, LIC, 
Biblioteca 

 

3.3.	  ACTIVITATS	  COMPLEMENTÀRIES	  I	  EXTRAESCOLARS	  
 

Atès que el centre sol·licita impartir les classes d’ESO en la franja horària de 8.15h a 
14,45h (distribució horària singular), planifiquem activitats extraescolars a les tardes, 
Planificació que queda reflectida i avaluada a la Memòria Anual. 
 

4.	  DISSENY	  DEL	  CURRÍCULUM	  
El desenvolupament del currículum a cada centre i a cada aula implica disposar 
d’autonomia curricular, és a dir, que l’equip docent responsable de la seva aplicació pugui 
adaptar el currículum a les característiques del grup i a la situació socioeconòmica i 
lingüística del centre i del seu entorn social. 
 

4.1.	  CONCRECIÓ	  I	  DESENVOLUPAMENT	  DEL	  CURRÍCULUM	  DE	  L’ESO	  
 
 

4.1.1.	  Desenvolupament,	  concreció	  i	  aplicació	  del	  currículum	  a	  l’ESO	  
 

4.1.1.1. Assignació horària de les matèries. 
 
 
Tal com apareix a l’avançament d’orientacions per a l’organització i la gestió del centres. 

Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO 2016-2017. Març de 2016. En 

l’organització del currículum d’ESO s’aplica el Decret 187/2015, de 25 d’agost, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. El curs 2016-2017, 

l’aplicació d’aquest Decret s’estén a tota l’etapa secundària obligatòria i segueix un 

model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial  Així, el centre imparteix 

el curs 2016/17: 
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1r  d’ESO: les 3 hores/setmana de català, castellà i matemàtiques, denominades matèries 
instrumentals s’impartiran a grups amb disminució de ratio (3 grups de 2 classes) amb 
diversitat de ritmes d’aprenentatge dins de cada grup. 
De les hores assignades a biologia i geologia, anglès i tecnologia, com a mínim una 
suposarà el desdoblament del grup per facilitar l’ús de l’aula específica corresponent. 
Les 2h de matèries optatives seran trimestrals, l’alumnat triarà una optativa cada 
trimestre. Aquells que volen continuar amb la segona llengua, alemany, hauran de cursar 
aquesta optativa un trimestre al llarg del curs. 
 
2n d’ESO: de les hores assignades a física i química, anglès, tecnologia i matemàtiques, 
com a mínim una suposarà el desdoblament del grup per facilitar l’ús de l’aula específica 
corresponent. L’alumnat de segona llengua haurà de fer dos trimestres d’aquesta 
matèria optativa. 
 
3r d’ESO: de les hores assignades a física i química, biologia i geologia, anglès i 
tecnologia, com a mínim una suposarà el desdoblament del grup per facilitar l’ús de 
l’aula específica corresponent. L’alumnat de segona llengua haurà de fer dos trimestres 
d’aquesta matèria optativa. 
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4t d’ESO: les matèries optatives tenen una càrrega horària de 3 hores. Les matèries per 
franges són: 
Primera franja: Física i Química, Visual i Plàstica i Informàtica 
Segona franja: Tecnologia, Biologia i Geologia i Llatí 
Tercera franja: Informàtica, Economia i Alemany 
 
L’alumnat farà tres matèries, una de cada franja i fins a 10h d’assignació faran una hora 
més d’anglès (4h) 
Els desdoblaments es realitzaran si hi ha hores al departament i de forma prioritària es 
realitzarà a anglès. 
 
4.1.1.2. Competències bàsiques. 
En l’educació secundària obligatòria cal prioritzar l’assoliment per part de l’alumne dels 
coneixements i les competències bàsiques que afavoreixen l’autonomia necessària per a 
l’aprenentatge i per al desenvolupament personal i social. 
 
Des de cadascuna de les matèries es contribueix al desenvolupament de diferents 
competències bàsiques i, al mateix temps, cadascuna d’aquestes competències 
s’assoleix com a conseqüència del treball en les diferents matèries. 
 
L’equip docent incorpora progressivament en la formulació dels objectius i criteris 
d’avaluació, en la selecció dels continguts, en les metodologies i en el disseny de les 
activitats d’avaluació, els documents “Identificació i desplegament de les competències 
bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic, de l’àmbit digital i de l’àmbit 
cientificotecnològic”. 
 
4.1.1.3. Estratègies i metodologia 
 

En  l’aplicació  dels  currículums  cal  seleccionar  les  estratègies  perquè  l’alumnat 
aprengui  a  utilitzar  els  recursos  necessaris,  els  coneixements,  les  habilitats  i  les 
actituds en contextos i situacions canviants i diverses. És necessària la coordinació 
perquè  el  professorat  arribi a acords  en  la  metodologia  que  entre  tots  s’ha d’aplicar. 
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A tots els nivells es treballarà amb llibres de text a les matèries instrumentals, geografia i 
història, biologia i geologia, física i química i tecnologia. 
 
Impulsem la lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i 
matèries curriculars i foment de l’hàbit  lector,  amb  Pla  Lector  de  Centre  que  coordina  
i  dinamitza  les  activitats de llegir per aprendre, fluïdesa lectora i la creació de l’hàbit 
lector en les diferents matèries al llarg de tota l’ESO. 
 
Quant a les metodologies, els models reproduïts són la instrucció directa, el treball 
individual i en grup i el suport a la diversitat. 
 
4.1.1.4. Llengües estrangeres a l’ESO 
 

En un món cada vegada més complex en el qual s’evidencia una forta transformació de 
la societat, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional  
és  imprescindible.  El  sistema  educatiu  ha  de  poder  formar  parlants plurilingües, 
amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d’interactuar en un 
context lingüístic i cultural complex, oberts al món i capacitats per accedir al mercat 
laboral amb garanties d’èxit. 
L’alumnat de 2n, 3r i 4t que cursa la segona llengua estrangera, alemany, pot participar 
en un intercanvi lingüístic a Berlín, a casa d’alumnes del centre Gustave Eiffel Schule. 
L’alumnat de 1r i 2n pot participar en una estada a una casa de colònies en anglès. 
 
4.1.1.5. Currículum optatiu 
 

Es proposen matèries optatives en els cursos de primer a tercer d’ESO per tal de 
reforçar o ampliar les matèries del currículum, i amb la finalitat de millorar l’assoliment de 
les competències bàsiques i promoure l’èxit escolar dels alumnes. Ofertem les següents 
matèries optatives a l’ESO:  
 

 

2n ESO 

 

Mitjans de comunicació 
 

Reforç/Ampliació llengua 
 

Alemany 
 

Reforç/Ampliació matemàtiques 
 

Esports d’equip 

 

1r ESO 

 

Fem un hort escolar 
 

Reforç/Ampliació llengua 
 

Alemany 
 

Reforç/Ampliació matemàtiques 
 

Tècniques esportives 
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4.1.1.6.  Acció  experimental  d’impuls  del  Servei  Comunitari  per  als  alumnes  de 
secundària. 
 

El curs 2016/17 no s’implantarà al centre el Servei Comunitari tot i que es comencen a 
realitzar convenis entre l’Ajuntament diferents entitats com CARITAS per poder ofertar a 
l’alumnat la participació amb aquest projectes. 
Actualment l’alumnat de 3r i 4t participa en un projecte d’acompanyament a 
l’escolarització amb nens i nenes de primària. Projecte actualment extraescolar i coordinat 
per CARITAS. 
 
4.1.1.7. Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d’ESO) 
 

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 
que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració dels coneixements i 
del treball en equip. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han assolit, i 
fins  a  quin  punt,  els  objectius  de  les  diverses  matèries  del  currículum  i  les 
competències bàsiques. 
 
A 1r i 2n d’ESO fan un treball en grups sobre l’entorn natural més proper “Cubelles de 
cara al mar” a primer i “Cubelles des de la muntanya a segon. 
Per fer el treball disposen de la informació necessària a la pàgina web del centre. 
L’alumnat de 3r d’ESO fa una estada de 3 dies a una casa de colònies, Mas Colltort, a 
La Garrotxa. El dossier de treball el facilita la casa de colònies. 
Al treball de síntesi s’avalua la part escrita i la presentació oral. La durada és d’una 
setmana (5 dies) a l’últim es faran les exposicions orals. A 1r i 2n es treballa al centre 
menys un dels dies en què es realitza una activitat a la platja (activitats aquàtiques) pels 
de 1r o a la muntanya pels de 2n (al Puigdetiula) 
 
4.1.1.8. Projecte de recerca (4t d’ESO) 
 
 
El projecte es comença a treballar a l’inici del tercer trimestre a les tutories, tot i que la 
dedicació horària específica es farà de forma intensiva l’última setmana del tercer 
trimestre. 
Es pot fer individualment o per parelles, els temes els trien els/les alumnes en funció dels 
seus interessos. Se’ls assignarà un tutor/a del treball que farà el seguiment. 
Quant a l’avaluació, el tutor/a fa un informe que traspassa al tribunal. En el moment de 
l’exposició el tribunal decideix la nota del treball escrit (50%) i de la presentació (50%) 
Existeix una graella on es recullen els indicadors d’avaluació de l’exposició oral.

 

3r ESO 

 

Act it out/Cinema 

 

Emprenedoria 

 

Alemany 

 

Cultura clàssica 
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4.1.2.	  Mesures	  d’atenció	  a	  la	  diversitat	  
 
En aquest apartat descrivim una sèrie de mesures específiques d’atenció a la diversitat i 
diversificació curricular que també queden recollides en l’apartat de criteris organitzatius 
propis. 
 
 
  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A ESO 

  Mesures generals 
 

Mesures específiques 
 

Mesures extraordinàries 

 

Programacions d’aula 

atentes a la composició 

diversa de l’alumnat. 
 
Propostes i activitats 

variades que permeten a 

l’alumnat expressar-se i 

desenvolupar- se en 

funció de les seves 

habilitats. 
 
Aprenentatge a partir 

del treball en 

situacions reals 
 
Treball en equip / 

treball cooperatiu 
 
Establiment d’hàbits de 
treball 

 

i rutines 
 

 
Disseny i ús de 

materials didàctics 

diversos 
 
Clima de treball a l’aula 

 

Treball  de  les  

competències lingüística i 

matemàtica en grup 

reduït pel professor que 

fa atenció a la diversitat. 
 
Adaptacions curriculars a 
l’aula 

 
 

 
 
Elaboració de plans 

individualitzats*, on 

planifiquem 

continguts, 

competències, criteris 

d’avaluació i 

seguiment de 

l’alumnat. 

 

Programa de 

diversificació curricular 

per a alumnes amb 

inadaptació al medi 

escolar: Projecte Onada 

 

 

 

Alumnes amb inadaptació 

al medi escolar i risc 

d’exclusió social (UEC) 

 

*Plans individualitzats d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes. 
 

 
Plans individualitzats per a alumnes que simultaniegen l’ESO amb estudis de música o 
de dansa.
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Plans individualitzats per a alumnes d’ESO amb dedicació significativa a la pràctica de l’esport. 
 
 
 

4.1.3.	  Coordinació	  entre	  primària	  i	  secundària	  
 
 
Es recullen i avaluen les activitats de reforç d’estiu la comprensió lectora i expressió escrita a llengua 

catalana i castellana; la comprensió oral i lectora a la llengua estrangera; numeració i càlcul, espai, 

forma i mesura, i relacions i canvi a la competència matemàtica. A l’inici del primer trimestre es fan 

proves per avaluar el nivell inicial de les matèries instrumentals i anglès. El resultat es tindrà en compte 

perquè l’equip docent pugui prendre decisions en relació a la possible atenció en grup reduït, adaptació 

curricular a l’aula o aplicació de pla individualitzat  
 
El traspàs de la informació i seguiment de l’alumnat de primer d’ESO el coordinem amb les escoles 

de primària adscrites al centre, a través de les tutories de primària i la coordinació pedagògica i cap 

d’estudis a finals de juny. Amb la informació facilitada pels tutors/es més l’aportada per algunes famílies 

a la reunió de juliol es fan el grups-classe. 
 
 
 
 

4.1.4.	  Orientació	  i	  acció	  tutorial	  a	  l’ESO	  
 
Existència  dels  documents  de  Pla  d’Acció  Tutorial  a  l’ESO implementats a les tutories, tasca de la 
coordinació pedagògica. 
 
 
Com a tret específic, en el Pla d’Acció Tutorial  
 
Formem usuaris de la biblioteca, se’ls facilita un carnet de la nostra biblioteca Mercè Vallivana. 

Poden accedir-hi a l’estona de l’esbarjo per fer ús dels llibres o per estudiar. També permet el treball de 

la competència digital, són els/les alumnes qui gestionen el blog on es publiquen notícies relacionades 

amb la biblioteca. El cap de departament de llengües se n’ocupa de la catalogació mitjançant l’aplicatiu 

e-pergam i de la dinamització de les activitats. 

És un aula més on, en grup reduït es pot fer classe, aprofitant un entorn diferent aplicar dinàmiques 

acords amb l’espai: lectura en veu alta, lectura silenciosa, debats, exposicions.



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. Curs 2016-2017  

5.	  PROJECTE	  LINGÜÍSTIC	  DE	  CENTRE	  
 
 
0. Introducció 
 

1. Context sociolingüístic 
 

2. El tractament de les llengües 
 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

2.1.2. L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana 
 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 

2.2. La llengua castellana 
 

2.2.1. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana 
 

2.3. Les llengües estrangeres 
 

2.3.1. L’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres 
 

2.4. Organització i gestió 
 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 
 

2.4.2. Alumnat nouvingut 
 

2.4.3. Plurilingüisme al centre educatiu 
 

2.4.4. Organització dels recursos humans 
 

2.4.5. Organització de la programació curricular 
 

2.4.6. Biblioteca escolar 
 

2.4.7. Projecció del centre 
 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals 
 

2.4.9. Intercanvi i mobilitat 
 

2.4.10. Dimensió internacional del centre 
 

3.  Concreció operativa del projecte 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. Curs 2016-2017  

 
INTRODUCCIÓ 
 

 
 
Aquest document intenta recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat 
educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als 
diferents àmbits del centre.  Com  a  tal,  és  un  instrument  que  vincula  famílies,  
alumnat,  professorat  i personal del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu 
l’aprenentatge de les diferents llengües al centre. 
 
Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots   
els   aspectes   d’ús   de   les   llengües   del   centre.   Tanmateix,   serà   revisat 
periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora que seran recollits a la 
programació anual de centre i avaluats en la memòria anual. La direcció del centre 
vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota la comunitat educativa. 
 
 
1.  CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC   
Un total de 200 nois i noies estudien al nostre centre, en el qual s’imparteixen els quatre 
cursos de l’ESO. 
 
Pel que respecta a la procedència de l’alumnat, cal comentar que, 23 són provinents 
d’altres països, la majoria d’Amèrica del Sud, encara que n’hi ha que provenen de 
Moldàvia, Marroc, Gàmbia, República Dominicana, Holanda i França. El percentatge 
representa l’11,5%,  mentre que la resta, 177, el 88,5%,  de la població de Cubelles i 
d’altres veïnes com Vilanova i la Geltrú o Cunit. 
 
Entre l’alumnat nouvingut del centre es parlen diverses llengües: holandès, francès, 
romanès, àrab i castellà, que és el grup més nombrós.  
 
 
2.  EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES  
La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un 
instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres 
d’entendre la realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics 
també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però sobretot, la llengua és 
un dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, és un element 
de medicació fonamental entre els éssers humans, un mitjà de comunicació que es troba 
al servei del nostre creixement com a persones. El present document  adopta  aquest  
enfocament  comunicatiu  de  la  llengua  que parteix dels principis psico-pedagògic 
que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa 
amb altres parlants. Les investigacions en el camp de l’aprenentatge de llengües als 
darrers decennis reforcen la importància d’aquesta dimensió comunicativa de la llengua. 
En conseqüència, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals d’us de les diferents 
llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització obligatòria El nou 
currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat 
de que totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les 
competències bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar   l’escolarització.   Així,   
per   exemple,   totes   les   àrees   curriculars   són responsables del desenvolupament 
de la competència comunicativa lingüística i audiovisual, independentment de què en 
l’àmbit de llengües es treballi de manera singular també aquesta competència. El 
present document recull aquesta concepció per competències del currículum en funció 
de la qual la llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera sistemàtica a 
través de totes les àrees curriculars. 
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Les investigacions psicolingüístiques destaquen que una llengua pot dominar amb 
diferents graus de competència. Totes les persones naixem amb una capacitat innata per 
aprendre qualsevol llengua del nostre context vital. Tanmateix, hi ha un grau de domini 
de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, íntimament relacionat amb la llengua 
escrita, que requereix de múltiples situacions d’ús de la llengua en aquests contextos. El 
desenvolupament d’aquest llenguatge acadèmic és també responsabilitat de totes les 
àrees curriculars, i queda explicitat al nou currículum en moltes de les competències 
bàsiques, en concret, la competència comunicativa lingüística i audiovisual, la 
competència de tractament de la informació i competència digital, i la competència 
d’aprendre a aprendre. 
En conseqüència, el desenvolupament de les estratègies de la comprensió lectora i de la 
composició escrita ha de ser contemplat en tot moment al centre educatiu. 
Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les 
estructures lingüístiques comunes a totes les llengües es presentin en una sola 
llengua però comptin amb els contextos de pràctica i d’ús en totes les llengües per tal que 
es puguin donar els processos de transferència d’aquestes estructures d’una llengua a 
una altra. 
 
Però a l’actual societat de la informació resulta també imprescindible tenir una 
competència suficient de més d’una llengua. La immersió en Català està demostrat que   
és   l’opció   organitzativa   que   millor   garanteix   que   l’alumnat,   en   acabar 
l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de Catalunya. Tots els estudis 
comparatius realitzats fins ara ho confirmen així. Però en la societat del segle XXI resulta 
imprescindible també ser capaç de comunicar-se eficaçment en altres llengües. Es fa 
necessari dominar amb profunditat alguna llengua estrangera, però també cal 
desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti comunicar-nos, amb diferents 
graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics. 
 
 
Per acabar aquesta declaració de principis que guien tot aquest document, volem 
destacar que, tal i com apunten les investigacions educatives, una llengua s’aprèn des 
d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat, i a partir d’un lligam 
emocional amb els parlants de la nova llengua. 
 
 
2.1 LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

 
Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot 
 

és un vehicle de comunicació de medicació entre les persones. Igualment, la llengua 
esdevé un vehicle fonamental per a la cohesió social entre tots els membres de la 
comunitat educativa i amb l’entorn. 
 
El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge 
del centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats organitzades per aquest. En 
conseqüència, aquest serà el vehicle d’ensenyament–aprenentatge i de relació regular 
en tots els àmbits interns i externs del centre, i en especial en les activitats amb 
l’alumnat.
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2.1.2. L’aprenentatge-ensenyament de la llengua catalana 
 

Atès que una llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i 
significatius, l’ensenyament de totes les llengües del centre tindrà un enfocament 
comunicatiu. Més que una àrea d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per fer 
coses amb els altres. En conseqüència, es vetllarà perquè l’aprenentatge de  les 
llengües,  i  en  concret  del  Català,  tinguin  un  enfocament  significatiu  i funcional, a 
través de  la  creació  de  situacions  comunicatives  que  incentivin  l’ús  de  la llengua. 
 
L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús funcional de la 
llengua. Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una 
competència bàsica, totes les àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. 
 
En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques 
bàsiques es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran 
un tractament integrat i no aïllat. Igualment, es vetllarà perquè l’alumnat participi en una 
diversitat de dinàmiques grupals (gran grup, petit grup, parelles, treball individual) que 
faciliti el procés d’aprenentatge de les llengües. 
 
L’adquisició d’una llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. Per 
tal, cal que el professorat vetlli per la creació d’ambients i de situacions reals que 
requereixin l’ús del català per comunicar-se amb altres parlants. La interacció i 
participació a nivell oral és doncs imprescindible. En conseqüència, el centre, sempre que 
sigui possible, intentarà  crear  contextos  d’ús  de  la  llengua   oral   en petits grups. 
 
L’aprenentatge de llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, amb diversitat 
de mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació a cada moment. Atès  la  
importància  de  les  competències  de  tractament  de  la  informació  i d’aprendre  a  
aprendre  com a requisit de l’èxit acadèmic, l’ensenyament de  les llengües es 
concentrarà en el desenvolupament de les estratègies de la llengua oral i la llengua 
escrita. 
 
L’atenció a la diversitat és un dels principals reptes del sistema educatiu. En 
conseqüència, l’organització horària i l’organització del professorat comptarà amb 
mecanismes d’atenció de la diversitat a nivell de centre: reforços, grups flexibles a les 
optatives, desdoblaments, etc. Igualment, per tal de poder atendre la diversitat a l’aula 
ordinària, el professorat farà servir un seguit de recursos organitzatius a l’aula: grups 
cooperatius, treball diversificat,  treball en parelles, etc. 
 

Atès que la competència en llengua catalana és un mitjà important d’accés als 
aprenentatges, el centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta 
llengua pugui comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que els permetin 
accelerar el seu procés d’aprenentatge de la llengua. 
 
Per tal de fer efectiu l’objectiu que el nostre alumnat en acabar l’escolarització sigui 
competent en els dues llengües oficials a Catalunya, el centre continuarà aplicant des de 
l’entrada de l’alumnat el programa d’immersió lingüística. En funció d’aquest, totes les 
àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de llengua 
castellana i llengües estrangeres. Igualment, el català s’empra en totes les activitats orals 
i escrites: les explicacions del professorat, el material didàctic i els llibre de text, els 
exercicis de l’alumnat i els d’avaluació, etc. 
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L’adequació  del  material  didàctic  al  nivell  de  competència  de  l’alumnat  és 
fonamental per tal que l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre 
continuarà adquirint material per tal de poder atendre la diversitat de novells acadèmics 
de l’aula ordinària. El llibre de text és una eina més, però en cap cas ha de ser la única ni 
ha d’establir de manera inflexible el currículum educatiu. Per tant, es prioritzarà 
l’aprofundiment en el tractament de les estratègies de la llengua oral i escrita per davant 
del nombre de temes tractats. Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i 
aprenentatge i poder fer-ne les modificacions adequades. Igualment, l’avaluació serà un 
procés continu, amb una  diversitat  d’eines  de seguiment i valoració del procés.  
 
L’avaluació no pot ser mai un element d’exclusió. En conseqüència, l’avaluació de 
l’alumnat  serà  sempre  en  funció  del  punt  de  partida  de  l’alumne/a , del seu procés 
de  desenvolupament  individual.  Per  facilitar  aquesta  tasca,  l’alumnat  que  no 
compta amb una competència lingüística necessària per seguir el ritme normal de les  
classes  comptarà  amb  un  pla  individual  (PI)  en  què  es  farà  constar  els objectius, 
els reforços, i els criteris d’avaluació propis. 
 
 
2.1.3.  El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 

 
 
El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el Català es compaginarà 
amb  una  actitud  d’incentivació  del  coneixement  d’altres  llengües i altres realitats 
sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. 
 

Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de llengües, 
tot el centre vetllarà perquè tot  l’alumnat  desenvolupi  una   actitud  positiva envers 
la diversitat lingüística i cultural. Igualment, es promourà tant a les nostres 
instal·lacions com a fora d’elles que el nostre alumnat participi en horari extraescolar en 
activitats de coneixement oral i escrit d’altres llengües. I en especial amb l’alumnat 
nouvingut es motivarà pel manteniment de la llengua materna i pel seu desenvolupament 
a nivell escrit. 
 
El  plurilingüisme  ha  d’afavorir  també  el  coneixement  de  diferents  realitats socials  i  
culturals,  i  en  especial  la  de  l’alumnat  procedent  de  diferents contextos. Per tant, 
el currículum de les diferents àrees de coneixement adoptarà una perspectiva 
intercultural sempre que sigui possible. 
 
 
Les competències audiovisuals i de tractament de la informació digital són competències 
bàsiques molt lligades amb la competència comunicativa. Moltes activitats comunicatives  
parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè 
la utilització d’aquestes eines contribueixin al desenvolupament de la llengua catalana en 
concret i de la competència comunicativa en general. 
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2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 
 
2.2.1. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana 
 
L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum 
de l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui en 
competent tant a nivell oral com a nivell escrit. 
 
 
El  tractament  de  la  llengua  castellana  seguirà  el  mateix  enfocament 
comunicatiu, funcional i constructivista que el presentat abans per la llengua catalana. 
Així, el professorat vetllarà per la creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua 
castellana. 
 
Aquesta creació de contextos i situacions de comunicació reals serà d’especial 
importància per tal que les estructures lingüístiques comunes presentades en català 
puguin ser transferides a la llengua castellana. 
 
Atès que el castellà és la llengua dominant als mitjans de comunicació i en molts 
contextos socials, el centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de 
procedència hispana, pugui desenvolupar també una competència lingüística en català. 
Així, cal que les comunicacions regulars amb aquest alumnat es faci en llengua catalana, 
sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional amb els parlants 
d’aquella llengua. 
 
 
2.3. LES LLENGÜES ESTRANGERES 
 

 
2.3.1. L’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres 
 
El centre té la llengua anglesa i alemanya com a primera i segona llengua estrangera. La 
llengua anglesa i alemanya s’introdueixen a primer d’ESO i  fins a quart d’ESO.  
 
 
La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera seguirà també els 
mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament  comunicatiu  – 
funcional,  la  concepció  constructivista,  el tractament integrat de la llengua oral i la 
llengua escrita, etc. 
 
Tanmateix, atès que per a les llengües estrangeres no existeixen els mateixos contextos 
d’ús real, caldrà vetllar especialment per la creació de situacions funcionals  d’ús  
d’aquestes  llengües.  La  metodologia  de  tasques comunicatives i projectes és un 
enfocament que permet compensar la mancança de contextos d’ús reals.  
Des del curs 2014/15 es desenvolupa un projecte d’intercanvi amb alumnat procedent 
d’un centre de secundària de Berlin, Gustave Eiffel Schule. 
 
Els materials audiovisuals, la creació de blocs com a eina d’aprenentatge i de difusió i la 
participació en projectes que impliquen un intercanvi real amb parlants d’aquestes 
llengües significa una oportunitat per crear contextos funcionals d’ús de la llengua. Seran 
metodologies que es tindran especialment en compte en aquestes àrees. 
Durant el curs 2015-16 s’ha iniciat un intercanvi de cartes amb estudiants d’un centre de 
Londres. 
La plataforma e-twinning és un recurs que s’utilitza recurrentment per posar en contacte 
professorat i alumnat amb professorat i estudiants de diferents països. 
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2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics 
 
Com ha estat recollit abans, el català, tal i com recull la normativa vigent, serà el vehicle  
d’expressió habitual en tot es les activitats docents i administratives, tant les internes com 
les de projecció externes del centre. Així, serà la llengua de comunicació habitual amb 
l’alumnat i amb les famílies, la llengua en què es redactaran els documents del centre, i 
la llengua de relació habitual amb tota la comunitat educativa i els serveis de suport del 
centre (tallers, xerrades...). 
 
Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, 
de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre 
participarà i col·laborarà en activitats internes i externes que fomentin l’ús de la llengua  
i la cultura catalana.  
Activitats integrades dins del projecte de georeferenciació de Mobile History Map o 
Apadrinem el nostre patrimoni  permet utilitzar la llengua catalana, castellana, anglesa i 
alemanya. Catalana com a part del contingut social i cultural i la resta per facilitar la 
difusió del coneixement a diferents comunitats lingüístiques. 
 
 
Igualment, el centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que organitzen 
les diferents entitats culturals de la ciutat per tal d’incentivar l’ús de la llengua (concerts, 
certàmens literaris, projectes culturals, teatre ... etc. La direcció del centre vetllarà 
perquè totes les comunicacions amb les famílies, sobretot les escrites, es facin en 
català. 
A les entrevistes presencials i telefòniques es recomana l’ús del català, tot i que es 
prioritzarà el domini expressiu i comunicatiu dels interlocutors. 
 
 
2.4.2.  Plurilingüisme al centre educatiu 
 
L’habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents llengües 
sobretot a nivell escrit, és a dir, la competència plurilingüe, és també un objectiu de 
l’àmbit de llengües. En conseqüència, el centre vetllarà en la seva programació per  
l’organització  de  situacions  comunicatives  amb  parlants  d’altres   llengües  
estrangeres,  sobretot  de  les  llengües  romàniques   més properes, que possibilitin el 
desenvolupament d’aquests competències. 
 

 
Igualment, com hem recollit abans, el nostre centre pensa que la diversitat lingüística 
és una riquesa immensa de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà que l’alumnat  
nouvingut  conservi  i  desenvolupi  les  seves  llengües d’origen.  
 
Si bé la comunicació amb les famílies en general es farà en català, en els casos 
necessaris el centre comptarà amb els serveis de mediació i de traducció lingüística que 
posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el vincle amb les famílies. 
 
 
2.4.3. Alumnat nouvingut 
 

 
Atès  que la  competència  en llengua  catalana  resulta  fonamental per  tal d’accedir  
als aprenentatges i per la integració social i cultural, el centre facilitarà els mecanismes de 
reforç possibles per organització del centre perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta 
llengua Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència 
comunicativa és responsabilitats de totes les àrees del currículum. Per tant, dins  de  
l’aula ordinària , el professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat  
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que  facilitin  aquest  objectiu:  grups   cooperatius,   parelles lingüístiques, companys 
guia, materials adaptats, etc. 
 
 
2.4.4.  Organització dels recursos humans 
 

 
 
La distribució dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic el 
desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat.  Això  pot comportar 
mesures com grups de reforç,  desdoblament de grups en algunes àrees, etc. 
 
Un dels principals recursos humans del centre és el propi alumnat. Per tant, el centre  
organitzarà  situacions  de cooperació i d’interacció  entre l’alumnat: parelles lingüístiques, 
treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc. 
 
La formació del professorat del centre tindrà un eix transversal en tots els possibles 
cursos: el desenvolupament de mesures organitzatives i d’estratègies didàctiques que 
permetin una  millor atenció a la diversitat  de  l’alumnat. 
 

Auxiliar de Conversa: 

El Programa d’Auxiliars de Conversa s’emmarca dins del conjunt d’actuacions destinades 
a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió 
de les llengües estrangeres curriculars (anglès com primera llengua i alemany com 
segona llengua del centre). L'auxiliar de conversa pel nostre centre és un recurs molt 
important per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i 
d’altres formes d’entendre el món.  

 

Desenvoluparia la seva activitat durant 12 hores setmanals: 8 hores/set. Una per cada 
grup de l'ESO i les restant per coordinació amb el seu tutor/a (Cap departament de 
Llengües estrangeres) i atenció a alumnes en grup més reduït. 

També podria participar en activitats, tallers, diades, activitats extraescolars..... 

 

Les seves tasques poden ser: 

• Reforçar les destreses orals de l’alumnat en la llengua estrangera per la qual s’ha 
assignat l’auxiliar al centre.  

• Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua estrangera 
corresponent.  

• Realitzar pràctiques específiques de conversa. 
• Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats del projecte i donar 

suport lingüístic. 
• Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país 

d’origen així com del conjunt de països de la mateixa parla. 
• Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics, 

especialment material autèntic del seu país d’origen. 
• Col·laborar en les activitats i els projectes internacionals en les quals participi el 

centre (eTwinning i intercanvi amb l'alumnat de l'institut Gustave Eiffel Schule de 
Berlín…) 
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• Ajudar l’alumnat amb relació als mitjans informàtics o audiovisuals en la realització 
de tasques encaminades a la millora de la llengua oral. 

• Lliurar, conjuntament amb el seu tutor o tutora, una fitxa didàctica amb la seva 
activitat per mostrar la seva tasca en el centre. 

• Altres tasques relacionades amb l’aprenentatge de la llengua estrangera.  

 

En l'elaboració del seu horari s'haurà de tenir present: 

• La tasca de l’auxiliar està orientada a l’atenció directa de l’alumnat sempre amb la 
supervisió d’un docent. 

• Distribuir l’horari de manera que l’auxiliar prengui un contacte el més regular 
possible amb l’alumnat al qual ha de donar suport, i assegurar també que el 
nombre de nivells que atén en un mateix període temporal sigui raonablement 
assumible. 

• Organitzar l’horari per trimestres amb la finalitat que el major nombre de grups 
possibles pugui beneficiar-se d’aquest recurs.  

• Tenir present l’hora de coordinació i de planificació de les activitats setmanals per 
facilitar al màxim la integració de l’auxiliar en el centre i amb els docents de 
referència, per explicar-li la metodologia i pedagogia que cal utilitzar en general i 
en cada activitat en particular o per reflexionar sobre les activitats realitzades.  

 
 
 
2.4.5.  Organització de la programació curricular 
 

 
Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en concret d’aquest 
projecte lingüístic, el centre disposa de reunions regulars d’equips docents i reunions 
de departament. A través  d’aquestes  reunions  de  coordinació,  el  centre  
programarà  una adequada distribució de les competències bàsiques i de les 
estratègies de la llengua oral i escrita que cal treballar en les diferents àrees i cursos. 
 
Igualment, les estructures lingüístiques comunes s’han de  poder practicar en 
cadascuna de  les  llengües  d’aprenentatge. Això és un requisit necessari per a la  
seva transferència i desenvolupament. Tan mateix, no cal repetir la presentació  
sistemàtica  d’aquestes estructures  a  cada  llengua. Per tant,  a través dels mecanismes 
regulars de coordinació pedagògica el centre vetllarà perquè aquesta distribució i 
aquesta transferència de les estructures comunes sigui una realitat a les aules. 
 
 
Les  coordinacions de l’equip de docents han de possibilitar també el seguiment   
acurat   del   progrés   de   l’alumnat.  A  través  d’aquest  seguiment regular, el centre 
adoptarà els mecanismes i les estratègies  d’atenció a la diversitat més adequats. 
 
2.4.6.  Biblioteca escolar 
L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats que queden 
recollides en el nou currículum sobretot en les competències de tractament de la   
informació i d’aprendre  a  aprendre. Per desenvolupar aquestes competències,   
l’alumnat  ha  de  comptar amb  els recursos bibliogràfics,  audiovisuals i digitals  
adequats.  La  biblioteca  escolar  és  un centre  de  dinamització  de  moltes  
activitats  que   possibiliten  l’assoliment d’aquestes competències. 
 
A  més  de  ser  un  espai  de  dinamització  dels  projectes  d’aprenentatge,  la biblioteca 
de centre és també un eix fonamental per tal de fer efectiu un pla de foment de la 
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lectura 
 
 
 
 
2.4.7. Projecció del centre 
Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera 
regular en llengua catalana. 
 
Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos 
significatius i funcionals, el centre vetllarà perquè els projectes de treball i les tasques 
d’aprenentatge  tinguin un lligam amb la realitat exterior. 
 
Com a part d’una comunitat social, el centre realitzarà també activitats de 
projecció externa que permetin conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu. 
Per fer això, es podran fer servir diferents eines de comunicació: exposicions, webs, 
revistes, presentacions, portes obertes, etc 
 
 
2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals 
 

 
Les tecnologies de la comunicació i la informació i els  mitjans audiovisuals 
permeten la comunicació virtual amb moltes persones. Atès que l’aprenentatge de les 
llengües ha de partir de situacions comunicatives reals, aquestes eines representen un 
ajut profund per a la  creació  de  contextos  d’ús   funcionals.  En   conseqüència,  i  tal  
com  recull  el  nou  currículum,  les competències audiovisuals i de tractament de la 
informació seran dos eixos de treball transversal a través de totes les àrees curriculars. 
 
Igualment, les xarxes virtuals representen un canal d’interacció i de formació del 
professorat molt important. Per això, el centre participarà en activitats virtuals  
d’intercanvi i de col·laboració amb altres centres docents. 
 
 
2.4.9. Intercanvi i mobilitat 
 

Atès  que  una  llengua  s’aprèn  sobretot  a  través  de   les  interaccions 
comunicatives reals amb altres parlant d’aquesta llengua, en la mesura de les 
possibilitats el centre continuarà amb l’intercanvi físic i virtual, amb parlant d’altres 
llengües. 
 
 
2.4.10. Dimensió internacional del centre 
 
L’aprenentatge ha de permetre també el coneixement d’altres realitats. Les 
tecnologies de la informació i la comunicació són una porta d’accés a aquesta realitat 
internacional. Els intercanvis, els projectes de recerca i la utilització dels mitjans de 
comunicació representen estratègies didàctiques que el nostre centre farà servir per 
projectar aquesta dimensió internacional. 
 
 
3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 
declaració dels criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel que fa 
referència al tractament de les llengües del centre. 
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Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través 
d’altres documents del centre, en concret el projecte curricular, les programacions d’aula, i 
les programacions anuals del centre. 
Molts del criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en actuacions 
concretes al centre i representen, per tant, una realitat del nostre centre. Tanmateix, 
any rere any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les 
competències bàsiques de tot l’alumnat. 
 
La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritza en 
relació als criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions anuals 
especificaran les actuacions que es preveuen dur a terme, amb una proposta de 
temporització   i   amb   indicadors   que   han   de   permetre   fer-ne   el   seguiment.  


