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1. Introducció 

Les societats del nostre temps i entorn són realitats multilingües. Aquesta reflexió ens fa 

concebre el Projecte Lingüístic de Centre com una eina de vertebració social, que permet 

traslladar aquesta realitat a la nostra escola, i així, donar resposta a les necessitats 

formatives, en l’àmbit lingüístic, de la societat esparreguerina.    

Aquest projecte lingüístic s’emmarca dins del Projecte Educatiu de l’escola d’adults 

d’Esparreguera, està regulat pel marc legal i adaptat a la realitat del centre. 

 

2. Marc Legal 

El Projecte Lingüístic de Centre del CFA Esparreguera està regit per la següent normativa: 

 

 La llei 1/1998 del 7 de gener, de política lingüística, que defineix i estableix el català 

com a llengua vehicular, tant de l’àmbit docent com de l’administratiu, de tots els 

centres d’ensenyament de Catalunya.  

 El decret 2013/2002, de l’1 d’agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la 

formació bàsica de les persones adultes, estableix el català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en els diferents cicles d’educació. 

 L’article 5.3 reconeix que es respectaran els drets lingüístics de l’alumnat d’acord amb 

la legislació vigent. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de 

Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament en català. 

 L’article 21.3 estableix que el català i el castellà han de tenir garantida una presència 

adequada en el pla d’estudis de manera que l’alumnat sigui capaç d’utilitzar de forma 

normal i adequada les dues llengües al final de la seva educació. 

 La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya. 
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3. Característiques del centre i de l’alumnat 

El Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera s’ubica a dins de l’edifici de l’Institut El 

Castell, al carrer Barcelona s/n d’Esparreguera. Aquest fet és força rellevant atès que 

condiciona profundament l’organització i la tasca docent que s’hi desenvolupa. La 

cohabitació dels dos centres en un mateix espai, tot i que en horaris complementaris, IES al 

matí i CFA a la tarda i al vespre, respectivament, obliga a establir una relació cordial de 

comunicació i col·laboració entre ambdues direccions. Va ser en el marc d’aquesta necessitat 

d’entesa que es va signar, durant el curs 2014-15, l’acord de col·laboració entre l’Institut El 

Castell i el Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera en relació a la ubicació i el 

funcionament del CFA en espais de l’institut.  

L’alumnat del nostre centre presenta una gran heterogeneïtat pel que fa a l’edat, la 

procedència, la seva realitat social, els seus interessos, etc.  

Els grups que cursen el GES contenen una major quantitat d’adolescents que comparteixen 

uns trets comuns: usuaris de la cultura de la imatge, estan poc habituats a la lectura, a la 

reflexió i a la conversa en els diferents àmbits socials, alguns presenten una problemàtica 

personal, familiar o  social, així com també una escolarització deficient o incompleta.  

Amb menor freqüència trobem joves d’entre 20 i 35 anys i amb responsabilitats familiars. 

També adults que volen estudiar ara que els fills ja són grans. I finalment, persones joves i 

adultes aturades que necessiten estudis bàsics i/o promocionen dels ensenyaments inicials, 

bàsics i proves d’accés. 

Els grups d’accés a grau superior i a la universitat no presenten la complexitat del grup del 

GES, ja que són persones d’edat més elevada i la majoria estan dins el mercat laboral. En 

general són més autònoms i presenten un mínim de coneixements.  

Són joves majors de 18 anys amb titulació bàsica o un cicle de grau mitjà, o que s’han 

incorporat des de fa temps al món laboral i que volen reincorporar-se al sistema educatiu 

amb la prova d’accés a cicles formatius de grau superior i així poder millorar les seves 

expectatives laborals.  

Trobem persones majors de 25 anys que decideixen, per diferents motius, reiniciar els seus 

estudis amb la intenció d’incorporar-se a la universitat. També trobem adults aturats que fa 

temps que van finalitzar els estudis bàsics o secundaris i amb una situació laboral que els fa 

veure la possibilitat de poder accedir a un cicle de grau superior, o a la universitat.  
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Finalment, els grups de llengües (català i anglès) i COMPETIC, són persones d’edat més 

adulta i amb persones a càrrec i amb un sentit de la responsabilitat i el compromís molt més 

elevat. 

Així trobem persones adultes que promocionen dels ensenyaments inicials. I també 

treballadors en atur, o treballadors per promocionar-se laboralment.  

En últim terme, trobem persones amb estudis que volen aprendre de manera funcional les 

llengües estrangeres o millorar els seus coneixements informàtics.  

 

4. La llengua catalana, vehicle de comunicació i convivència  

La llengua pròpia del centre és la llengua catalana i s’utilitza com a llengua vehicular de 

l’aprenentatge i de totes les activitats i relacions que s’hi desenvolupen.  

 

Els objectius de l’escola relatius al català són: 

- Oferir un ensenyament del català que permeti a tot l’alumnat la plena integració a la 

societat catalana actual, principalment al món laboral, cultural i educatiu.  

- Potenciar l’ús del català a l’escola per tal que l’alumne pugui ser capaç d’usar qualsevol de 

les dues llengües oficials a Catalunya. 

 

5. Actuació lingüística del centre 

A l’escola d’adults d’Esparreguera es treballa per l’ús del català en els diferents àmbits: 

 

Àmbit educatiu 

El català és la llengua d’ús preferent a les activitats docents i culturals que es desenvolupen al 

centre. 

Tan material didàctic: dossiers de l’alumnat, els exàmens, els llibres de text, com les activitats 

orals i escrites, com l’exposició del professorat són en llengua catalana, a excepció dels 

ensenyaments de castellà i d’anglès i els de l`àmbit social del GES que s’imparteix en anglès.   

 

Àmbit personal 

El català és la llengua prioritària de comunicació en: 



 

7 
 

- La comunicació del professorat amb l’alumnat i amb la comunitat educativa. 

- Les reunions d’equip docent, els claustres i a les reunions del Consell Escolar. 

- Els avisos, els rètols, cartells, notes, missatges, correus electrònics i a la pàgina web de 

l’escola d’adults d’ Esparreguera.  

- Les relacions amb altres centres i institucions, públiques o privades.  

- Les tutories individualitzades i de grup, les entrevistes personals amb els alumnes i amb les 

famílies dels alumnes menors d’edat o aquells que presenten necessitats educatives especials.  

- Les activitats culturals, tals com, xerrades, jornades culturals, sortides extraescolars, etc.  

 

Àmbit de gestió 

La documentació elaborada pel centre es fa en català: 

 

- La documentació administrativa: les actes dels claustres i dels Consells Escolars, les actes 

d’avaluació i els informes, la comptabilitat, la gestió acadèmica, els documents de centre, els 

projectes, la programació anual i la memòria de centre, els horaris dels ensenyaments, dels 

professorat i de l’alumnat, etc. 
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6. Tractament de les llengües d’aprenentatge al centre 

Objectius generals 

El Projecte Lingüístic del CFA Esparreguera té en compte i duu a terme els següents aspectes 

respecte el tractament de les llengües del centre en els diferents ensenyaments: 

·         Tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

·        El tractament de la llengua castellana i anglesa com a llengües d’aprenentatge i fonts 

d’informació i d’expressió. 

·        Planificació i adequació de l’itinerari formatiu de l’alumnat nouvingut o que desconegui la 

llengua catalana que contempli la realitat lingüística i cultural de Catalunya. 

 

6.1 Graduat en Educació Secundària (GES) 

L’equip de professorat del CFA Esparreguera és conscient que l’assoliment de la competència 

comunicativa és un factor essencial per l’aprenentatge de totes les àrees. Per aquest motiu, 

totes les àrees del currículum juguen un paper fonamental en la utilització correcta del 

llenguatge. Conseqüentment, els objectius que es desprenen del punt anterior són els 

següents:  

 Quan l’alumnat acabi els seus estudis sigui capaç d’expressar-se de forma fluida i 

adequada en ambdues llengües, català i castellà, tan de forma oral com escrita per fer 

front a les diferents situacions lingüístiques del nostre país. 

 Que l’alumnat tingui més hores d’exposició a la llengua anglesa mitjançant la seva 

introducció en matèries no lingüístiques de l’àmbit social i que l’ajudi a enriquir les 

seves habilitats lingüístiques en aquesta llengua. 

 Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques  i culturals 

en altres llengües així com el coneixement d’algunes estratègies necessàries per a 

interactuar d’una manera correcta en contextos plurals: dimensió plurilingüe i 

multicultural. 

 

6.1.1 Mòduls de català i castellà 

La finalitat bàsica de l’àrea de llengua catalana i castellana i  literatura és que l’alumnat, un 

cop acabat el GES, adquireixi la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual  en 

castellà i en català per tal de comunicar-se amb altres persones, expressar els seus punts de 

vista i satisfer les seves inquietuds culturals i necessitats individuals i socials. 
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No obstant això, és necessari adequar l’activitat didàctica, continguts i objectius a les 

situacions concretes en les que l’alumnat es trobi en relació amb aquesta llengua, tot 

intensificant els mitjans d’aprenentatge que els puguin ser de més utilitat segons les seves 

necessitats d’aprenentatge. 

Pel que fa als continguts comuns no es repeteixen en les dues llengües, sinó que es tracten 

només des d’una de les dues llengües i s’afavoreix així la transferibilitat dels continguts, és a 

dir, que l’alumnat faci un aprenentatge transferible dels continguts comuns a les altres 

llengües.  Tenint en compte que en general els alumnes tenen dificultats amb l’expressió oral 

i l’expressió escrita en català, en els mòduls de castellà es treballen els continguts comuns a 

les dues llengües, i en els de català es dediquen més hores a treballar l’expressió oral i escrita.   

 

És important que l’alumnat identifiqui el castellà i el català amb els mòduls en concret i amb 

el professorat que l’imparteix perquè aquest és el referent lingüístic per  l’alumnat. 

Distribució curricular dels mòduls per raó de la seva definició lingüística: 

 

Llengua catalana  

 

NIVELL 1 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua catalana  Llengua catalana  I Llengua castellana II  Literatura  

NIVELL 2 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua catalana Llengua catalana III Literatura catalana   
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Llengua castellana 

NIVELL 1 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua castellana Llengua castellana I Llengua castellana II   

NIVELL 2 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua castellana Llengua castellana III Literatura castellana   

 

6.1.2 Anglès 

El tractament que el CFA Esparreguera fa de la llengua anglesa és global i inclusiu; no només 

s’ofereixen mòduls específics de llengua anglesa sinó que també s’utilitza com a llengua 

d’instrucció en mòduls no lingüístics de l’àmbit social (Geography I/II, History I/II, 

Globalization, Citizenship, Migratory Movements i Catalonia s.XX). 

Per aquest motiu, l’objectiu principal del centre és que l’alumnat sigui capaç d’utilitzar la 

llengua anglesa  per expressar-se i interactuar en situacions habituals de comunicació 

adoptant una actitud adequada, participativa , oberta i respectuosa , demostrant un cert 

nivell d’autonomia. 

Per incentivar la formació de l’alumnat en llengua anglesa s’ofereixen cinc mòduls de llengua 

anglesa, distribuïts de manera trimestral, que es distribueixen al llarg del GES de la següent 

manera: 

 

 

                                  NIVELL 1 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua anglesa 0 Llengua anglesa I   
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                                  NIVELL 2 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Llengua anglesa II Llengua anglesa III Llengua anglesa IV 

 

6.1.3. Mòduls de l’Àmbit Social en anglès 

Una de les novetats que es va dur a terme els cursos 2016-2017 i 2017-2018 va ser la 

d’implementar l’ensenyament dels mòduls de l’Àmbit Social en anglès. Tal com veurem en 

l’apartat de la metodologia, el principal objectiu  és desenvolupar les competències que són 

pròpies de l’àmbit, és a dir, treballar les dimensions històrica, geogràfica, artística i 

ciutadana. No obstant això, es plantegen objectius per a desenvolupar també les 

competències comunicatives, com poden ser:  

 

 Expressar i comunicar els continguts del mòduls, seleccionant i interpretant dades i 

informacions expressades en llengua anglesa 

 Utilitzar la llengua anglesa com a eina per construir coneixement, comunicar-lo i 

 compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències 

lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació).  

 Comprendre de manera apropiada les informacions donades en llengua anglesa 

 Adquirir coneixements bàsics en llengua anglesa que permetin afrontar situacions 

acadèmiques, professionals o personals on s’hagi d’utilitzar la llengua anglesa.  

 

La distribució dels mòduls de l’àmbit social és la següent:  

  

 Primer trimestre Segon trimestre Tercer Trimestre 

GES I Geography I History I Citizenship i Globalization 

GES II Geography II History II Migratory Movements i Catalonia XX 
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6.2. Proves d’accés a cicles formatius superior 

Les llengües que es preparen en  aquests ensenyaments són el castellà, el català i l’anglès. El 

tractament de les llengües va en funció  del tipus de prova d’accés a què es presenta 

l’alumnat, les quals demanen competències de llengües a nivell de comprensió i expressió 

escrita, així com, de coneixements gramaticals / ús de la llengua. És per aquesta raó que  no 

es treballen específicament aspectes de comprensió ni expressió oral. 

En les proves d’accés a grau superior, el tractament de les llengües es fa per separat tot i 

seguint les particularitats de cadascuna però, sovint, i especialment en el cas del català i el 

castellà, fent comparacions per tal d’evidenciar aspectes que poden ser comuns o, per contra 

diferenciadors. 

 

6.2.1. Llengua catalana  

El cas de la llengua catalana en aquest tipus d’ensenyament ve determinat pel tipus de prova 

final (i externa) a la que es presenta l’alumnat. Així doncs, se centra en tres apartats: 

comprensió lectora, reflexió lingüística i expressió escrita. Alguns dels objectius que se 

segueixen són els següents:  

 

 Utilitzar la llengua catalana desenvolupant  les competències lingüístiques pròpies de 

la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  

 Comprendre de manera apropiada textos literaris, assagístics i científics. 

 Adquirir coneixements que permetin reflexionar l’alumnat sobre la morfologia i la 

sintaxi de la llengua. 

6.2.2. Llengua Castellana 

En la matèria de Llengua Castellana es segueix l’estructura de l’examen de la Prova d’Accés a 

Grau Superior: comprensió lectora, reflexió lingüística i expressió escrita. Alguns dels 

objectius que se segueixen són els següents: 

 

 Utilitzar la llengua castellana desenvolupant  les competències lingüístiques pròpies 

de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  

 Comprendre de manera apropiada textos literaris, assagístics i científics. 

 Adquirir coneixements que permetin reflexionar l’alumnat sobre la morfologia i la 

sintaxi de la llengua. 
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6.2.3. Anglès 

En la matèria de Llengua Anglesa es segueix l’estructura de l’examen de la Prova d’Accés a 

Grau Superior: comprensió lectora, reflexió lingüística i expressió escrita. Alguns dels 

objectius que se segueixen són els següents: 

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text a partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals 

 

6.3. Proves d’Accés a la Universitat  

6.3.1. Llengua Catalana 

En la matèria de Llengua Catalana es segueix l’estructura de l’examen de la Prova d’Accés a la 

Universitat: comprensió lectora, reflexió lingüística i expressió escrita. Alguns dels objectius 

que se segueixen són els següents: 

 Utilitzar el català desenvolupant  les competències lingüístiques pròpies de la matèria 

(descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  

 Comprendre de manera apropiada textos literaris, assagístics i científics. 

 Adquirir coneixements que permetin reflexionar l’alumnat sobre la morfologia i la 

sintaxi de la llengua. 

6.3.2. Llengua Castellana  

Les competències lingüístiques que es treballen són la comprensió de textos complexos i 

expressar-se amb certa fluïdesa i adequació per escrit, ja que es segueixen les pautes i 

estructura de la Prova d’Accés a la Universitat. Alguns dels objectius són aquests: 

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals 
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6.3.3. Anglès 

Les competències lingüístiques que es treballen són la comprensió de textos complexos i 

expressar-se amb certa fluïdesa i adequació per escrit, ja que es segueixen les pautes i 

estructura de la Prova d’Accés a la Universitat. Alguns dels objectius són aquests:  

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals 

6.4. Anglès 1 i Anglès 3 

L’ensenyament de la llengua anglesa com a llengua estrangera s’emmarca dins el Marc 

europeu comú de referència per a les llengües. L’ensenyament de l’anglès s’estructura en tres 

cursos ( el primer equival al nivell A1, el segon curs equival a A2.1 i el tercer que equival a 

A2.2) tot i que no tots els cursos s’ofereixen els tres nivells. L’oferta formativa es rotativa i per 

cada curs acadèmic s’ofereixen dos dels nivells esmentats anteriorment. 

La modalitat d’aquests cursos és presencial i al llarg de tot el curs i les classes  s’imparteixen 

dos cops per setmana en sessions d’una hora i mitja per als nivells A1 i A2.1 i en sessions de 

dues hores per al nivell A2.2. 

 

Nivell inicial A1 

En aquest nivell es tracta d’aprendre les estructures bàsiques de la llengua anglesa, així com 

el vocabulari essencial per comunicar-se en situacions senzilles de la vida quotidiana. 

Comprendre missatges emesos per parlants de llengua anglesa en converses de caràcter no 

especialitzat i a nivell bàsic i expressar necessitats, sentiments, gustos o preferències de 

manera clara i senzilla. 

Nivell Elemental A2.2 

El centre ofereix cursos de llengua anglesa distribuïts en tres nivells de dificultat (1,2 i 3). El 

nivell de cada curs s’estipula tenint en compte el document de referència del Marc Europeu 

Comú de Referència. La modalitat d’aquests cursos és presencial i al llarg de tot un curs. Les 

classes es distribueixen en dos dies a la setmana. 
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No obstant això, al nivell 3 corresponent al nivell A2.2 li pertoquen 4 hores setmanals. Aquest 

augment d’hores es duu a terme per tal que l’alumnat pugui treballar tots els continguts 

corresponents al nivell A2.2. A més a més, a final de curs l’alumnat ha de fer un examen, 

elaborat pel Departament d’Ensenyament,  per acreditar aquest nivell i poder obtenir el 

corresponent certificat acreditatiu. 

 

6.5 Català i castellà 

Al llarg dels anys l’oferta formativa pel que fa als ensenyaments de català i castellà ha anat 

variant d’acord amb les necessitats detectades. 

Durant el curs 2012-13 es van impartir  els ensenyaments de CFI 1 i 2, consistents en 

l’alfabetització en català i castellà per a immigrants. També s’impartiren diferents nivells de 

castellà no homologables als actuals nivells del Marc europeu comú de referència (MERC). El 

curs 2013-14 s’impartí el CFI 1. 

A partir del curs 2014-15 es produí un canvi important en l’oferta d’ensenyaments del centre. 

D’una banda es deixà d’oferir el CFI i de l’altra, els cursos de català es van homologar al 

MERC. Així, a partir del curs 2014-15 s’impartí català 1 (nivell A1) i català 2 (nivell A2).  

 

Aquests ensenyaments s’han coordinat amb l’Ajuntament d’Esparreguera, que ofereix dos 

nivells d’alfabetització en català per a nouvinguts que no tenen cap coneixement del català ni 

estan alfabetitzats en cap alfabet llatí. Un cop superats aquests nivells, poden cursar l’A1 i A2 

al CFA i posteriorment, els alumnes interessats poden fer el curs de català B1 i posteriors al 

Consorci per a la normalització lingüística (CPNL). 

A causa del baix nombre d’alumnes matriculats durant els cursos 2016-17 i 2017-18 tot i 

haver intentat diverses fórmules per augmentar el nombre d’alumnat, a partir del curs 2018-

19 es deixarà d’impartir aquests cursos. 
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7. Enfocaments metodològics i didàctics 

7.1. Graduat en Educació Secundària (GES) 

L’enfocament de les llengües és competencial i comunicatiu i preveu les diferents necessitats 

d’aprenentatge de l’alumnat. La metodologia emprada preveu la participació activa de 

l’alumnat en el procés d’aprenentatge. S’afavoreix la interacció amb l’alumnat i també entre 

ells, potenciant d’aquesta manera una relació entre iguals que els permeti consolidar la 

formació rebuda i adquirir les competències per tal que es puguin desenvolupar els objectius 

en cada curs, sempre que aquests es puguin aplicar en un context real i quotidià. 

A més a més,  els dossiers i llibres que utilitza l’alumnat afavoreixen el treball en grup i també 

el treball individual. Pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, se’ls 

proporciona, si és necessari, materials específics adequats al seu nivell i necessitats 

educatives per tal que puguin assolir els objectius marcats però a un altre ritme 

7.1.1. Català i Castellà 

Objectius comuns de català i castellà 

L’objectiu principal és el desenvolupament d’habilitats lingüístiques, relacionades amb la 

comprensió oral, la comprensió escrita i la creació i producció de textos orals i escrits de 

diverses tipologies. 

Les activitats es planifiquen des d’una perspectiva participativa i funcional. És a dir, es 

fomenta una actitud interactiva, de participació i cooperació entre companys  així com també 

els aprenentatges significatius per tal que puguin ser útils al llarg de la seva vida. Es potencia 

tan el treball  en gran grup, com en petit grup i de manera autònoma. 

És per aquest motiu que el  treball de les llengües al GES pretén millorar les habilitats 

lingüístiques i d’aprenentatge en l’alumnat i, per tant es fan servir diversos criteris i aspectes 

comuns per aconseguir-ho: 

 

   Es coordinen les programacions i continguts a tractar en aquells mòduls que tenen 

continuïtat (llengua catalana I, II i III; llengua castellana I, II i III; llengua anglesa O, 

I, II, III i IV; literatura, literatura catalana I i literatura castellana I) al llarg de la 

durada dels estudis. D’aquesta manera s’eviten repeticions de continguts ja treballats 

anteriorment i s’augmenta la competència de l’alumnat. 
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  Es treballen continguts específics de cada llengua tot atenent a les seves 

particularitats i posant èmfasi en aquells que es diferencien del funcionament d’altres 

llengües amb les que es poden confondre per la seva similitud. 

 

  S’afavoreix la transferència d’aprenentatges d’una matèria a una altra  de manera que 

l’alumnat pugui aplicar els coneixements adquirits a altres llengües. 

 

 Es  vetlla per eliminar el llenguatge discriminador. 

 

  Es potencia l’actitud de respecte per totes les manifestacions del llenguatge, com un 

aspecte de riquesa cultural que cal protegir i respectar. 

 

 Es valora la pluralitat lingüística com a patrimoni de cadascun dels membres de la 

comunitat educativa i la seva cultura. 

 

  Es treballa de manera sistemàtica la comprensió i expressió escrita. 

 

 S’utilitzen les TIC per oferir a l’alumnat l’oportunitat de treballar de manera 

autònoma i respectant el seu ritme d’aprenentatge. 

 

 S’utilitzen les TIC per fomentar la recerca i construcció dels seus coneixements.  

 

 Es treballa l’autoavaluació i la coavaluació per ser conscients del propi procés 

d’aprenentatge i del dels altres. 

 

 S’introdueixen textos o material documental lligat a altres àrees de coneixement. 

 

Llengua catalana 

 Es seqüencien i prioritzen els continguts i competències a adquirir al llarg dels 3 

mòduls. Els objectius s’adapten d’acord al nivell inicial dels alumnes.  

 D’acord amb la realitat sociolingüística dels alumnes es fa especial èmfasi en 

l’expressió oral (exposicions orals…) per tal de millorar la competència oral. 
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 També es treballa sistemàticament la comprensió escrita (i el vocabulari) així com les 

principals tipologies textuals que els poden resultar més funcionals i significatives 

(escriure cares/correus electrònics informals i formals, notícies, currículums …) 

 Es treballa l’ortografia de manera significativa i contextualitzada. 

 Es potencia el treball en parelles i petits grups per tal que els alumnes  puguin ajudar-

se i compartir coneixements. 

 

Llengua castellana  

L’objectiu principal és el desenvolupament d’habilitats lingüístiques, relacionades amb la 

comprensió escrita, oral i la comprensió, redacció i expressió de missatges orals i escrits. 

Les activitats es planifiquen tenint en compte des d’una perspectiva constructivista i d’auto 

aprenentatge, és a dir, es fomenta que l’alumnat desenvolupi una actitud investigadora, 

interactiva, grupal i autònoma , que té molt en compte la feina a l’aula i a casa; que considera 

el fet d’aprendre com un procés que dura tota la vida i que valora positivament els 

coneixements que es puguin aportat a l’hora de dur a terme les diferents tasques i que pugui 

també contribuir a la solució de problemes. 

Per tal de millorar les habilitats lingüístiques i d’aprenentatge, es segueixen una sèrie de 

criteris metodològics a l’hora de distribuir els continguts dels mòduls de llengua castellana en 

el GES: 

 Es treballen els continguts, que presenten un nivell d’especificitat segons el mòdul, de 

manera independent i seqüenciada. 

 S’afavoreix la transferència d’aprenentatges d’un mòdul a l’altre. Els aprenentatges 

que l’alumnat fa des d’una llengua s’han d’aplicar de forma pràctica a una altra 

llengua. 

 Es potencien les actituds de respecte envers totes les manifestacions humanes del 

llenguatge, com un valor estimable que cal respectar i valorar. 

 Es té molt en compte la diversitat lingüística com a patrimoni comú. 

 La gramàtica es treballa de forma contextualitzada . 

 S’incentiva la utilització de les TIC per introduir l’alumnat en la cerca eficient 

d’informació. 

 

 



 

19 
 

7.1.2. Anglès 

La metodologia que s’utilitza en aquests mòduls és la interacció entre el professorat i 

l’alumnat tot i que també s’opta per treballar en parelles, sobretot en els exercicis d’expressió 

oral (speaking). 

 El desenvolupament de les estratègies comunicatives es duu a terme a través de 

l’exposició de la llengua, un procés de reflexió sobre el seu sistema lingüístic i 

practicar la comunicació efectiva utilitzant tota mena de materials ( orals, escrits i 

interactius). 

 La presentació del lèxic, les estructures i funcions lingüístiques es fa de forma 

seqüenciada de manera que hi hagi correlació entre els continguts treballats amb 

anterioritat i els que es treballaran amb posterioritat.  L’aprenentatge d’una llengua 

s’entén com un procés cíclic i acumulatiu. 

 La fonètica i ortografia es treballen de forma conjunta, és a dir, sense fer exercicis 

específics i procurant que l’alumnat es vagi familiaritzant d’una forma progressiva als 

sons i escriptura de la llengua anglesa. 

 

Pel que fa als materials, se n’utilitzen de diversa tipologia per tal de fomentar l’autonomia en 

l’aprenentatge i que ajudin a treballar les destreses bàsiques 

    

7.1.3. Mòduls de l’Àmbit Social (en anglès) 

La nostra metodologia contempla la participació activa de l’alumnat en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Volem afavorir la interacció entre l’alumnat, potenciant una 

relació entre iguals que els permeti consolidar la informació rebuda i adquirir les 

competències a desenvolupar en els objectius de cada curs, sempre amb l’horitzó de la seva 

utilitat en la vida quotidiana.  

Tal com hem apuntat abans, l’objectiu principal dels mòduls de l’Àmbit Social és adquirir les 

competències pròpies de la dimensió històrica, la geogràfica, l’artística i la ciutadana. No 

obstant això, també es desenvolupen altres competències de caire lingüístic.  

Les activitats es planifiquen des d’una perspectiva constructivista i d’autoformació. És a dir, 

es fomenta una actitud investigadora, interactiva, grupal i autònoma, que valora la feina 

constant i personal; que considera l’aprendre com una tasca sempre inacabada i que valora 

positivament els coneixements propis i els dels altres. 
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En aquest sentit, des dels mòduls de l’Àmbit Social, es planteja el treball de la llengua anglesa 

seguint la metodologia AICLE per aconseguir millorar les seves habilitats lingüístiques i 

d’aprenentatge, segons els següents criteris metodològics:  

 

 Traducció i aprenentatge del vocabulari bàsic de la unitat 

 Definició de conceptes històrics 

 Els aprenentatges que l’alumnat fa des d’una de les llengües s’han d’aplicar de forma 

pràctica en l’altra llengua. 

 El desenvolupament de les competències lingüístiques de l’alumnat és responsabilitat 

de tot el professorat. 

 Es valora la pluralitat lingüística com a patrimoni cultural de la humanitat. 

 S’utilitzen les noves tecnologies (TIC) per introduir l’alumnat en treballs de recerca 

específics en la xarxa informàtica, que li permetin l’accés a un altre tipus 

d’informació. 

 S’introdueixen models de textos vinculats a continguts d’altres àrees. 

 

7.2 Proves d’accés a cicles formatius de grau superior. 

7.2.1 Català 

La metodologia emprada en aquest tipus d’ensenyaments ve marcada i condicionada pels 

criteris i continguts de la prova. Les competències lingüístiques que es treballen son: 

comprensió de text i expressió escrita. 

En aquest tipus d’ensenyaments s’aplica  una metodologia progressiva i que permeti a 

l’alumne tenir les seves eines per tal de poder superar l’examen. No obstant això, no es 

parteix d’un nivell bàsic sinó que es parteix d’un cert coneixement de la llengua  que se 

suposa que l’alumnat ja l’ha adquirit en estudis anteriors. No obstant això, sí que es fa un 

repàs general de determinats conceptes però no s’hi entra en detall sinó que es tracten 

indirectament al llarg del curs i a través d’altres activitats. 

 

Pel que fa a la gramàtica i sintaxi es parteix d’un nivell baix per arribar a un altre de més 

elevat de manera progressiva mitjançant diverses activitats concretes que permeten a 

l’alumne posar en pràctica el seu domini de la llengua escrita i reflexió sobre l’ús de la 

llengua. 
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En un aspecte que s’insisteix especialment és en l’expressió escrita ja que té un pes important 

en la prova d’accés i es practica setmanalment ja sigui a través de redaccions o resums que 

permeten a l’alumne expressar-se per escrit i posar en pràctica la comprensió del text. 

 

Els aspectes que, de manera global es treballen des de l’àrea de llengua catalana són els 

següents: 

 Interpretar textos escrits. 

  Diferenciar idees principals d’idees secundàries d’un text. 

  Domini de recursos lingüístics. 

 Reconèixer aspectes lèxics i semàntics d’un text. 

 Producció de textos de diverses tipologies. 

  Expressió d’opinions raonades a partir de lectures de textos diversos. 

  

Es realitzen activitats en grup, individuals i en petit grup per tal de fomentar la cooperació 

entre els diversos membres del grup i també es plantegen activitats autocorrectives i 

autoavaluatives per tal de fomentar la seva autonomia a l’hora de treballar. 

 

7.2.2. Castellà  

En aquesta matèria, fem servir els següents criteris metodològics:  

 Els aprenentatges que l’alumnat fa des d’una de les llengües es centren especialment 

en la comprensió lectora, la reflexió lingüística i l’expressió escrita en llengua 

castellana 

 L’anàlisi morfològica, sintàctica i gramatical  

 Es treballen models de textos diferents tals com el text argumentatiu, el text narratiu, 

el text descriptiu o el text prescriptiu. 

 El desenvolupament de les competències lingüístiques de l’alumnat és responsabilitat 

de tot el professorat. 

7.2.3. Anglès  

La metodologia que s’utilitza en aquest tipus d’ensenyament està condicionada pels criteris i 

continguts de les prova. Les competències lingüístiques que es treballen són la comprensió de 

textos complexos i expressar-se amb certa fluïdesa i adequació per escrit. 

En aquest ensenyament s’utilitzen instruments formatius que permeten saber en tot moment 

quina és la progressió de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge. Primer de tot, es 
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comença per saber el nivell de coneixements inicials de l’alumnat mitjançant una prova 

diagnòstica . A part d’aquesta prova, l’alumnat ha de realitzar una sèrie de tasques, 

redaccions i exercicis de gramàtica i vocabulari,  per tal de consolidar els coneixements i 

continguts presentats al llarg de tot el curs que l’ajudaran a superar la prova d’accés. 

 En alguns casos s’orienta a l’alumnat sobre quins aspectes s’haurien de treballar amb 

més profunditat, a nivell de gramàtica i lèxic, per tal d’assolir els objectius del curs. 

 Tot l’alumnat ha de presentar redaccions proposades setmanalment per tal de 

treballar les diferents tipologies textuals i per utilitzar els continguts d’una manera 

més global. 

 En la producció textual i en la comprensió lectora, l’alumnat ha de tenir en compte els 

següents aspectes per identificar i produir els diferents tipus de textos: 

  

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals. 

7.3. Proves d’Accés a la Universitat 

7.3.1. Llengua Catalana 

 En aquesta matèria, fem servir els següents criteris metodològics:  

 Els aprenentatges que l’alumnat fa des d’una de les llengües es centren especialment 

en la comprensió lectora, la reflexió lingüística i l’expressió escrita en llengua catalana 

 L’anàlisi morfològica, sintàctica i gramatical  

 Es treballen models de textos diferents tals com el text argumentatiu, el text narratiu, 

el text descriptiu o el text prescriptiu 

 El desenvolupament de les competències lingüístiques de l’alumnat és responsabilitat 

de tot el professorat. 
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7.3.2. Llengua Castellana 

Anglès i castellà 

La metodologia que s’utilitza en aquest tipus d’ensenyament està condicionada pels criteris i 

continguts de les prova. Les competències lingüístiques que es treballen són la comprensió de 

textos complexos i expressar-se amb certa fluïdesa i adequació per escrit. 

En aquest ensenyament s’utilitzen instruments formatius que permeten saber en tot moment 

quina és la progressió de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge. Primer de tot, es 

comença per saber el nivell de coneixements inicials de l’alumnat mitjançant una prova 

diagnòstica . A part d’aquesta prova, l’alumnat ha de realitzar una sèrie de tasques, 

redaccions i exercicis de gramàtica i vocabulari,  per tal de consolidar els coneixements i 

continguts presentats al llarg de tot el curs que l’ajudaran a superar la prova d’accés. 

 En alguns casos s’orienta a l’alumnat sobre quins aspectes s’haurien de treballar amb 

més profunditat, a nivell de gramàtica i lèxic, per tal d’assolir els objectius del curs. 

 Tot l’alumnat ha de presentar redaccions proposades setmanalment per tal de 

treballar les diferents tipologies textuals i per utilitzar els continguts d’una manera 

més global. 

 En la producció textual i en la comprensió lectora, l’alumnat ha de tenir en compte els 

següents aspectes per identificar i produir els diferents tipus de textos: 

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals. 

 

7.3.3. Llengua Anglesa 

Anglès i castellà 

La metodologia que s’utilitza en aquest tipus d’ensenyament està condicionada pels criteris i 

continguts de les prova. Les competències lingüístiques que es treballen són la comprensió de 

textos complexos i expressar-se amb certa fluïdesa i adequació per escrit. 

En aquest ensenyament s’utilitzen instruments formatius que permeten saber en tot moment 

quina és la progressió de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge. Primer de tot, es 
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comença per saber el nivell de coneixements inicials de l’alumnat mitjançant una prova 

diagnòstica . A part d’aquesta prova, l’alumnat ha de realitzar una sèrie de tasques, 

redaccions i exercicis de gramàtica i vocabulari,  per tal de consolidar els coneixements i 

continguts presentats al llarg de tot el curs que l’ajudaran a superar la prova d’accés. 

 En alguns casos s’orienta a l’alumnat sobre quins aspectes s’haurien de treballar amb 

més profunditat, a nivell de gramàtica i lèxic, per tal d’assolir els objectius del curs. 

 Tot l’alumnat ha de presentar redaccions proposades setmanalment per tal de 

treballar les diferents tipologies textuals i per utilitzar els continguts d’una manera 

més global. 

 En la producció textual i en la comprensió lectora, l’alumnat ha de tenir en compte els 

següents aspectes per identificar i produir els diferents tipus de textos: 

o Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, comparació i resum dels 

continguts. 

o Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text. 

o Domini dels recursos lingüístics (coherència, cohesió i adequació gramatical i 

lèxica) 

o Reconèixer un text partir del seu lèxic 

o Identificació de les diferents tipologies textuals. 

7.4. Anglès 1 i Anglès 3 

Anglès 1 

La metodologia principal posa de relleu la interacció entre el professorat i l’alumnat. És dona 

també molta importància a la pràctica entre el propi alumnat en l’ús de la llengua oral ja que 

es considera aquesta la manera més directa, dinàmica i eficaç d’aprendre la llengua. Així 

doncs, es dóna molta importància a les activitats d’expressió oral. 

La presentació del vocabulari, les estructures i funcions lingüístiques es fan de manera 

seqüenciada i de manera que una estructura nova sempre vagi lligada amb una d’anterior per 

tal de reforçar-la ja que l’aprenentatge de la llengua és un procés continu i acumulatiu. 

La fonètica es treballa de manera molt puntual al llarg del curs i sobretot en activitats de 

comprensió oral i lectura. No es realitzen exercicis específics de fonètica sinó que es fa de 

manera pràctica en el moment que es consideri oportú. 

L’ortografia es treballa també de manera molt global al llarg de diversos exercicis d’expressió 

escrita i producció de textos o frases. 

S’utilitzen materials diversos que ajuden a fomentar l’autonomia i l’autoaprenentatge. 
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Anglès 3 

A l’hora de treballar la llengua anglesa, el centre té com a objectiu millorar les competències 

lingüístiques, comunicatives i d’aprenentatge de l’alumnat mitjançant aquests criteris. 

 Fomentar la implicació de l’alumnat en l’ús creatiu de la llengua. 

 La integració de les destreses mitjançant la creació d’activitats que les potenciïn d’una 

forma global i interrelacionada. 

 Programar activitats que permetin a l’alumnat amb més capacitat eixamplar els seus 

coneixements en aquesta llengua. 


