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1. Introducció 

1.1. Presentació del document i del centre  

L’Institut Escola Pi del Burgar va començar a funcionar el setembre de 2006 com a 

escola, i des del curs 2010-2011 com a institut escola. Això vol dir que aglutina les 

diferents etapes educatives: infantil, primària i secundària. Actualment (curs 2012-

2013) s’hi cursen els nivells de P3 a 3r d’ESO. 

L’Institut Escola Pi del Burgar, en ser un centre públic i laic, té com a objectiu 

atendre la diversitat cultural, lingüística i ideològica, tot fomentant el respecte i el 

coneixement tant de la pròpia com d’altres cultures per arribar a la llibertat d’opinió, 

tolerància i respecte mutu. Com a centre educatiu català i compromès amb 

l’entorn, vetlla per normalitzar l’ús del català en tota la comunitat educativa. Com a 

centre inclusiu (i seguint els criteris del PAD), opta per les metodologies que 

atenen la diversitat de l’alumnat, afavorint-ne la integració i el dret a la diferència; 

per això, s’intenten integrar els diferents aprenentatges des de la transversalitat 

dels coneixements, amb metodologies inclusives (grups i desdoblaments 

heterogenis, suports a l’aula, agrupaments cooperatius, activitats adaptades a les 

necessitats educatives de l’alumnat...). 

En aquest projecte lingüístic es defineixen els següents grans temes: 

- El paper de la llengua vehicular 

- El tractament de les llengües curriculars 

- Els aspectes d’organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques. 

Els principis expressats en aquest PLC es desenvolupen en la resta de documents 

de gestió de centre i es van concretant en el pla anual. 

 

2. Context sociolingüístic 

2.1. Alumnat 

Al nostre centre hi conviuen unes 19 llengües maternes. La llengua materna 

majoritària del nostre alumnat és el castellà, amb un 46% d’alumnes que la tenen 

com a primera llengua. A continuació hi ha el català, amb un 31%; l’àrab, amb un 

10%; el romanès, amb un 4%, i el bereber amb un 2%. Les altres llengües que s’hi 

parlen són: anglès, brasiler, italià, francès, holandès, polonès, ucraïnès, urdú, 

xinès, fanti, punjabi, búlgar, wolof, rus.1 

2.2. Entorn 

La llengua castellana també és la llengua dominant de l’entorn de l’escola. La 

majoria de l’alumnat i les seves famílies només tenen la possibilitat de parlar català 

dins del centre educatiu, en les activitats formals, en les informals i en les 

                                                           
1
 Vegeu annex 1: graella amb la distribució dels/de les alumnes i les seves llengües maternes. 
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extraescolars. Des del curs 2007-2008 fins el curs 2011-2012 el centre ha ofert 

classes de dinamització lingüística una/ dues tardes a la setmana, organitzat a 

través del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Hi han assistit bàsicament mares 

magribines. 

 

3. Tractament de les llengües 

Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 

repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. El centre elabora 

programacions tenint en compte aquest principi. 

A secundària, els continguts que marca el currículum, s’han distribuït entre les 

dues àrees i cursos, per tal d’optimitzar els aprenentatges del codi i evitar 

repeticions.2 

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

3.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

La llengua catalana és la llengua vehicular de les diferents activitats 

d’ensenyament i aprenentatge. És l’eina de cohesió i integració entre la 

majoria de persones del centre i és el vehicle d’expressió de la majoria 

d’activitats acadèmiques. 

3.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

3.1.2.1. Programa d’immersió lingüística (PIL)  

El centre ha participat en la formació PIL durant dos cursos escolars, 

rebent formació externa i duent accions a nivell d’escola. 

3.1.2.2. Llengua oral 

Al nostre centre educatiu la majoria d’activitats d’ensenyament-

aprenentatge es vehiculen mitjançant el treball per projectes. Aquesta 

metodologia comporta prioritzar el treball de la llengua oral, que es treballa 

en tots els cicles i des de totes les àrees, utilitzant diverses modalitats de 

textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació, exposició 

oral...). 

A l’educació secundària, a part del que s’acaba de comentar, durant el curs 

2011-2012 l’alumnat de 2n d’ESO ha dut a terme un Taller de ràdio les 

tardes de dimarts i dimecres. L’activitat s’emmarca dins el PEE i ha estat 

conduïda pels periodistes reusencs Jordi Escoda i Xavier Solé. 

3.1.2.3. Llengua escrita 

                                                           
2
 Vegeu annex 2: taula (provisional) de distribució de continguts entre català i castellà. 
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Seguint les instruccions d’inici de curs l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura en llengua catalana s’inicia de manera sistemàtica i de caràcter 

general a l’educació infantil. 

A l’educació infantil l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa en 

català. D’acord amb el que estableix la Llei d’Educació, en l’Article 11, les 

famílies que ho demanin poden fer una sol·licitud formal al Departament 

d’Ensenyament, per tal que el seu fill/a rebi l’aprenentatge de la 

lectoescriptura en castellà. En el cas que alguna família ho demani el 

centre rebrà un comunicat informant de l’atenció lingüística individualitzada 

que ha de rebre l’alumne ( Article 11.4 de la Llei d’Educació) 

El treball per projectes permet seguir l’enfocament metodològic que dóna el 

currículum. Es treballa des de totes les àrees partint de situacions de 

lectura i escriptura reals i utilitzant diferents tipologies textuals.3  

Un dels objectius de centre és anar treballant per a la sistematització de la 

llengua escrita en el sentit de compartir tant el procés d’escriptura 

(contextualitzar, planificar, textualitzar, revisar) com el de la lectura 

(activitats d’abans, durant i després de la lectura). Durant el curs 2012-

2013 s’inicia en la comissió de biblioteca el document “Pla de Lectura de 

Centre”. El curs 2013-2014 es crea una comissió específica per aquest 

document i s’avança en la seva elaboració.  

A ESO, durant el curs 2011-2012 tot l’alumnat ha realitzat la matèria 

optativa d’Habilitat lectora, d’1 hora setmanal, distribuïda en dos espais de 

15 min i un de 30 min. En aquesta matèria, l’alumnat llegeix, lliurement i en 

silenci a classe, novel·les, còmics, contes, documents amb informació 

sobre els projectes... Prèviament a la lectura, l’alumnat ha de justificar per 

escrit per què ha triat la seva lectura. Posteriorment es realitza un petit 

recull amb informacions sobre els llibres llegits, que es pengen al bloc Els 

nostres llibres.4 

El curs 2011-2012 el centre ha participat al XVII Concurs El Gust per la 

Lectura. Per aquest motiu, s’ha tingut accés als següents tallers, els quals 

s’han realitzat durant el segon trimestre, relacionats amb les lectures 

treballades per participar en el concurs: 

- Sobre El flautista d’Hamelín, gimcana sobre el món màgic dels contes. 

- Xerrada d’Agustí Comotto sobre “Com es fa un llibre il·lustrat”. 

- Sobre El clan de la lloba de Maite Carranza, la xerrada “Cinefòrum. 

Itinerari pel món de la fantasia: narracions fantàstiques i adaptacions 

cinematogràfiques”. 

                                                           
3
 Vegeu annex 3: quadre de tipologies textuals distribuïdes per nivells educatius. 

4
 http://blocs.xtec.cat/pidelburgarllibres1/ 

http://blocs.xtec.cat/pidelburgarllibres1/
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A nivell de llengua escrita, durant el curs 2011-2012 també s’ha participat 

al Premi Sambori de Literatura infantil i juvenil, en el qual un alumne de 

secundària ha quedat finalista en la fase territorial. 

Des del centre es participa en diferents concursos a nivell d’educació 

primària i secundària, seguint les diferents dinàmiques que puguin sorgir . 

 

3.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

El treball per projectes, que es du a terme al centre des d’educació infantil 

fins a secundària (amb petites variables a ESO), permet treballar de 

manera integrada les quatre habilitats (comprensió oral, comprensió 

escrita, expressió oral i expressió escrita). A nivell de claustre s’anirà 

treballant sobre la utilització de la llengua oral i la llengua escrita com a 

suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. En diferents 

ocasions com celebracions de caire literari o diades festives, es realitzen 

activitats de lectura expressiva i teatre, així com la participació a la Mostra 

de Teatre de La Salle que es realitza a la ciutat des de fa 32 anys. 

En la mitja hora de lectura diària, hi incloem la lectura expressiva tant per 

part del professorat com per part de l’alumnat. 

Cada any participem en el “Certamen  de Lectura en veu alta” en les 

diferents categories. 

3.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Disposem de documents de centre que concreten aspectes didàctics i 

organitzatius. Les programacions i els criteris d’avaluació es revisen 

conjuntament amb l’equip docent. Les reunions de coordinació de 

nivell/etapa estan planificades d’una manera sistemàtica; els treballs i els 

acords es recullen per escrit. El professorat s’organitza en comissions per 

tractar diverses temàtiques: informàtica, biblioteca, full informatiu,  pla de 

lectura, festes i tradicions, artística, mediació, ciutadania... 

3.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la 

llengua vehicular: 

Al centre existeix un protocol d’acollida per a l’alumnat nouvingut i les 

famílies. Quant a l’aprenentatge de la llengua, el centre ha participat en la 

formació que ha ofert el departament d’educació en el Pla per a 

l’actualització del Programa d’Immersió Lingüística. 

Disposem d’una aula d’acollida per a primària i d’una altra per a secundària 

segons les necessitats de cada curs. Tot i això, 

l’ensenyament/aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tot el 
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professorat. Tots els/les mestres/professorat, des de totes les àrees, han 

de vetllar perquè l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió 

concretats en el currículum. 

3.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

La CLIC, la tutora de l'aula d'acollida, i l'assessora LIC, juntament amb la 

cap d’estudis i en el marc de la Comissió d'Atenció a la Diversitat, són les 

responsables de coordinar l'aplicació de metodologies per a l'aprenentatge 

inicial de la llengua i col·laboren amb la resta de mestres/professorat per 

facilitar estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes les 

àrees. 

Durant dos trimestres es prioritza l'ensenyament i l'aprenentatge de la 

llengua de l'escola. La llengua castellana es va introduint progressivament 

tenint en compte els aprenentatges de l'alumnat. Aquests aspectes queden 

concretats en els horaris dels Plans Individuals de l’alumnat. El punt 10 del 

PAD del centre recull totes les  informacions normatives i pròpies del 

centre, referents a l’acollida de l’alumnat, tant pel que fa als aspectes 

lingüístics com no lingüístics. Cada alumne/a hi assisteix una quantitat 

d’hores diferents, depenent de la llengua materna, del procés 

d’aprenentatge i del temps que fa que ja assisteixen a l’AA. Hi assisteixen 

els alumnes a partir de 3r de primària, ja que en cursos inferiors es 

considera que amb la immersió de l’aula ja és suficient.  

3.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana i alumnat 

castellanoparlant de la resta de l’Estat espanyol 

Es prioritza que aquest alumnat pugui cursar en el seu grup classe de 

referència la llengua castellana, per tant, durant aquestes sessions no 

assisteixen a l'aula d'acollida. 

A part, s'apliquen algunes estratègies a partir de la proximitat de les 

llengües catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la 

comunicació i l'ús de la llengua vehicular des de la seva incorporació.  

3.1.2.7. Atenció a la diversitat 

Amb la col·laboració dels serveis educatius (EAP, Serveis Socials, LIC...) 

s’han anat consolidant mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics 

(treball per projectes, racons dins les aules, tallers, dos mestres/professors 

a l’aula…) per atendre la diversitat de l'alumnat. Dins d'aquests 

mecanismes es tenen en compte estratègies que fan referència a la 

participació de l'alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració 

entre iguals i a l'ús de materials multinivells. Existeixen espais de reflexió 

(CAD, reunions de cicle i reunions de coordinació d’EE) per adequar 

aquests mecanismes a la realitat canviant del centre. Actualment, el centre 
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disposa d’una USEE per a primària i una altra per a secundària, les quals 

atenen l’alumnat amb necessitats greus i/o permanents d’aprenentatge.  

3.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

La comunitat educativa veu la necessitat de potenciar l'ús del català, i això 

es té en compte en la programació curricular. A través del Pla Educatiu 

d’Entorn, durant el curs 2011-2012 s’han organitzat uns tallers de 

dinamització lingüística en llengua catalana per a famílies d’alumnes del 

centre.  

3.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

Els resultats de l'avaluació són un element important a l'hora de decidir 

l'organització del currículum i l'atenció personalitzada a l'alumnat. És per 

això que s'apliquen mètodes d'autoavaluació com a part del procés 

d'ensenyament-aprenentatge, que serveixen perquè els alumnes siguin 

conscients del seu aprenentatge. S’han establert algunes pautes 

d'observació sistemàtiques que permeten avaluar diferents moments del 

procés. En el cas de les llengües se segueixen activitats metodològiques 

proposades pel Portfolio. 

A nivell de cicles s'estan establint criteris sobre els elements que s'han de 

tenir en compte a l'hora de valorar els aprenentatges de llengua. Al final del 

procés s'avaluaran les competències relacionades amb la dimensió 

comunicativa i amb la dimensió literària a través d’unes rúbriques, les quals 

es passaran a final de cada curs acadèmic. 5 

3.1.2.10. Materials didàctics 

S'apliquen criteris compartits per a la selecció de materials didàctics per a 

l'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana (materials per atendre 

la diversitat, materials complementaris, diccionaris, diccionaris visuals, 

textos reals, recursos audiovisuals, materials visuals que facilitin 

l'aprenentatge de la llengua, materials per a l’aprenentatge de la llengua 

catalana com a L2 o L3 i que utilitzen les aules d’acollida...).També hi ha 

criteris per seleccionar llibres de caire científic per treballar des de les 

diferents àrees. Cal elaborar la seqüència didàctica i establir criteris per al 

tractament de la dimensió literària. 

Quant al tractament de la informació i la competència digital, el centre ha 

rebut el curs 2011-2012 un assessorament de dues sessions sobre la 

competència informacional, duta a terme per la Mònica Badia. A partir 

                                                           
5
 Proposta: graelles de cat, cast i anglès per curs, per fer un recull de les diferents tipologies textuals 

treballades en el curs acadèmic, per tal d’aconseguir-ne el treball de totes al final de la primària i la 
secundària. 
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d’aquí, a secundària s’ha elaborat un dossier de treball sobre la cerca 

d’informació a Internet.6  

Alguns mestres/professors assisteixen als seminaris (de primària i 

secundària) del Gust per la lectura.  

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

3.1.3.1. Informació multimèdia 

A l’IE Pi del Burgar s’aplica de manera continuada el desenvolupament del 

programari i dels suports digitals que produeix, basat en la priorització de la 

llengua vehicular, i en conseqüència, hi adapta plenament les eines digitals 

amb què treballa. La càmera de fotos, la càmeres de vídeo i els ordinadors 

són eines d'ús molt habitual en les activitats del centre. 

Des del curs 2010-2011 el centre disposa del bloc 

http://www.pidelburgar.blogspot.com.es/, en el qual gairebé diàriament es 

publiquen continguts sobre diverses activitats que realitza l’alumnat del 

centre. 

3.1.3.2. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el 

currículum 

Al centre es valora la diversitat lingüística i el desig de conèixer altres 

llengües i cultures. En aquest sentit es fan activitats com la celebració del 

Dia Europeu de les Llengües (26 de setembre), el Dia Internacional de la 

Llengua Materna (21 de febrer)... Durant el curs 2011-2012, i per 

commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, s’ha elaborat una 

exposició amb informacions sobre totes les llengües maternes de l’alumnat 

des de P3 fins a 2n d’ESO. L’exposició roman al vestíbul de l’edifici.7 

3.1.3.3. Català i llengües d’origen 

L'equip docent valora l'aprenentatge de la llengua catalana i l'establiment 

de vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua 

d'origen de l'alumnat. Malgrat tot, no es disposa de massa informació de 

les llengües no romàniques de l’alumnat (panjabi, urdú, xinès, rus, búlgar, 

fanti...), per fer-ne ús i per tenir present la interdependència lingüística i 

l'assoliment de les competències comunes per millorar l'aprenentatge de 

tothom. 

 

3.2. La llengua castellana 

                                                           
 
7
 Vegeu annex 1(informacions sobre les llengües de l’alumnat distribuïdes per cursos i grups) i annex 4 

(imatges exposició llengües maternes) 

http://www.pidelburgar.blogspot.com.es/
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3.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

3.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

La llengua castellana s'introdueix al primer curs del cicle inicial a nivell oral 

per arribar, al final d’aquest cicle, a transferir al castellà els aprenentatges 

assolits. 

El centre té en compte, tant la composició sociolingüística de l'alumnat 

(majoritàriament de parla castellana), com la distribució coherent i 

progressiva del currículum de llengua castellana. S'estan establint criteris 

per reforçar i no repetir els continguts comuns que s'ha programat en 

llengua catalana.  

A l’educació secundària la graella de l’annex 2 presenta la distribució de 

continguts entre llengua catalana i castellana per a primer i segon d’ESO. 

A primària, la normativa sistematitza la distribució d’hores de llengua 

catalana, llengua castellana i estructures lingüístiques comunes.8 

3.2.1.2. Llengua oral 

En l'ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana es té present la 

inclusió d'activitats que ajudin els alumnes a adquirir habilitats 

lingüístiques, donant més importància al treball oral en els primers cursos. 

Aquest treball també s'inclou dins el procés dels projectes. 

A l’educació secundària es combinen les quatre habilitats: comprensió i 

expressió escrites, i comprensió i expressió orals. 

3.2.1.3. Llengua escrita 

El nostre centre vol aconseguir en finalitzar l'escolarització ciutadans que 

siguin competents com a lectors i escriptors tant en llengua catalana i 

llengua castellana; és per això que se segueixen les orientacions del 

currículum i es plantegen les activitats tenint en compte les necessitats 

comunicatives dels alumnes, tot coordinant totes les llengües del centre 

per tal que s'aprofitin les transferències. 

3.2.1.4. Activitats d’ús 

La llengua castellana es treballa a partir de situacions comunicatives dins 

del treball per projectes. A banda, dins l’horari es reserven unes hores per 

al treball sistemàtic de la llengua. 

A nivell social, la llengua castellana és la llengua d'ús més habitual a 

l'entorn proper i també la llengua de relació majoritària entre les famílies. 

També és la llengua de comunicació majoritària entre l’alumnat. 

                                                           
8
 Vegeu annex  
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3.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

En el nostre centre no s'imparteixen blocs de continguts curriculars d'àrees 

no lingüístiques en castellà. Es realitzen les hores d'aquesta àrea que 

marca el currículum.  

3.2.1.6. Alumnat nouvingut 

En una primera fase assegurem a l'alumnat nouvingut un nivell bàsic de 

llengua catalana utilitzant el recurs de l'aula d'acollida. Posteriorment 

introduïm l'alumne/a en l'aprenentatge de la llengua castellana. L’alumnat 

que té el castellà com a L1 realitza la matèria de llengua castellana dins el 

grup ordinari.  

 

3.3. Altres llengües 

3.3.1. Llengües estrangeres 

La introducció de la llengua estrangera es realitza a l'Educació Infantil a partir 

des 3 anys. 

A ESO, l’alumnat nouvingut cursa o no la llengua estrangera en funció de si l’ha 

cursat prèviament en el seu país d’origen. Així aquell alumnat que prèviament no 

havia realitzat anglès, durant el primer any d’estada al centre, les hores de 

llengua estrangera les fa a l’AA. Alguns alumnes que assisteix a l’USEE es creu 

convenient que no realitzin l’àrea d’anglès, i això queda reflectit en el PI. 

El centre té present que l'alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer com a 

mínim una llengua estrangera per tal d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de 

comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

A partir del curs 2012-2013 s’introdueix l’alemany com a segona llengua 

estrangera, a 1r i a 3r d’ESO i com a matèria optativa. 

3.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de 

l’etapa 

El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir 

d'activitats d'aprenentatge que siguin rellevants i globals, integrin reptes 

lingüístics i cognitius i ajudin els alumnes a assolir els objectius del 

currículum. També es preveuen agrupaments de diverses tipologies 

(individual, parelles, grups cooperatius o no...), i una  reflexió sobre el 

procés d'ensenyament i aprenentatge i el resultat final. També es preveu 

l’organització de grups flexibles per treballar l’expressió oral.  

El centre concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar 

una distribució coherent de continguts, la creació de contextos d'ús de la 
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llengua i com es pot donar resposta als diferents estils i ritmes 

d'aprenentatge. 

3.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El centre desplega el currículum, seguint les indicacions recollides en els 

decrets 81/2008 de 9 de setembre (infantil), 142/2007, de 26 de juny 

(primària) i 143/2007 (secundària). 

3.3.1.1.2. Metodologia 

Es té en compte que el desenvolupament competencial implica la capacitat 

d'utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, 

en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements 

vinculats a diferents sabers. La llengua anglesa s'ensenya i s'aprèn dins el 

treball per projectes que du a terme cada grup-classe i amb coordinació 

amb les altres àrees. 

A secundària, durant el curs 2011-2012 l’alumnat ha realitzat dues hores a 

la setmana de llengua anglesa. La tercera hora que marca el currículum 

s’ha realitzat a les franges de projectes, treballant aspectes del projecte 

escollit amb la llengua estrangera. 

3.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera 

Durant el curs i coincidint amb l'inici de cada projecte de treball es revisen 

els materials didàctics que es faran servir. Per cobrir totes les necessitats 

de l'alumnat es preveu l'ús de diversos recursos com són contes, cançons, 

jocs..., i també l’ús de materials que reforcin la utilització d’aquests 

recursos. 

A secundària la professora de llengua estrangera elabora el material 

didàctic que utilitza l’alumne/a, tenint en compte l’assoliment de les 

competències bàsiques i potenciant al màxim el treball cooperatiu. Es 

treballen les quatre habilitats (CO, CE, EO, EE), intentant prioritzar 

l’expressió oral. 

3.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera 

El centre preveu introduir la PDI per al desenvolupament de les sessions 

de llengua estrangera. En aquest sentit, una mestra de primària i una 

professora de secundària han assistit, el juliol de 2012, al curs de formació, 

subvencionat pel Ministeri d’Educació, Digital Extra, al centre Tinta 

Utbildning AB d’Estocolom. 
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Sempre que l’organització horària ho permet, s’utilitzen els recursos 

tecnològics per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge, per al 

tractament de la informació... 

A secundària, a partir del bloc www.englishpidelburgar.blogspot.com 

l’alumnat accedeix a vàries informacions sobre la matèria i als blocs 

personals dels alumnes, en els quals pengen activitats TIC que realitzen 

durant el curs. 

3.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

Es prioritza el treball de la llengua oral procurant que l'aula sigui un espai 

d'immersió en la llengua d'aprenentatge, entenent que aquest espai és la 

millor garantia per oferir oportunitats d'ús real i de contacte amb la llengua. 

Tenint en compte que aquests moments són els únics en què els alumnes 

estan en contacte amb aquesta llengua, el professorat la utilitza com 

habitual en les interaccions (formals i informals) amb els alumnes, vetllant 

sempre per establir un clima favorable en el qual l'alumnat se senti segur i 

estimulat per anar utilitzant-la progressivament. 

Durant el curs 2011-2012, i dins del PELE que es realitza durant l’etapa de 

Primària, el centre ha comptat amb un auxiliar de conversa americà, el qual 

feia suport a la mestra d’anglès amb activitat com: lectura, conversa en 

petit grup, comprensió oral, audicions, activitats interculturals...   

A partir del segon trimestre, els cursos d’ESO també han tingut l’opció de  

millorar la seva competència oral, gràcies a la participació de l’auxiliar de 

conversa en algunes sessions. 

3.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

3.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Actualment, el centre imparteix la llengua estrangera des de P3, tenint en 

compte la contextualització d'aquesta llengua dins el currículum de 

l'educació infantil i seguint la metodologia pròpia d'aquesta etapa. S’ha 

d’assegurat una dedicació horària i una organització que afavoreix el 

contacte freqüent amb la llengua, per exemple, que els alumnes d’infantil 

estan en contacte amb la L2 un màxim de 30 minuts per sessió.  

El centre durant els cursos curs 2007/08, 2008/09 i 2009/10 va formar part 

del PELE (pla experimental de llengües estrangeres) en la modalitat de 

l'avançament de la llengua estrangera a l'educació infantil.  

3.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i en llengua estrangera 

(AICLE) 

http://www.englishpidelburgar.blogspot.com/
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L'aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera es realitza en 

el marc del treball per projectes. A primària, la programació d'anglès 

s'inclou dins la programació general del projecte. A secundària, les 

activitats d’anglès incloses dins el projecte també s’inclouen dins la 

programació.  

A partir del curs 2009/10 es va demanar i aprovar un nou Pla Experimental 

del Llengües Estrangeres (AICLE), que consisteix a impartir la Plàstica 

utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, a cicle inicial i mitjà.  

Durant el curs 2010/2011 es van realitzar les pràctiques de laboratori de 

cicle superior en llengua anglesa, com a part del desenvolupament de les 

ciències en anglès. 

A partir del curs 2011/2012, en el context del projecte que l’alumnat ha 

escollit algun contingut de l’àrea del Coneixement del Medi Natural i Social, 

es vehicula amb llengua anglesa. 

A ESO s’ha presentat el projecte PILE (Pla Integrat de Llengües 

Estrangeres) “Maths in English” de cara als cursos 2012-2013 i 2013-2014, 

mitjançant el qual l’alumnat de 3r i 4t d’ESO realitzarà com a mínim una 

hora a la setmana de matemàtiques en anglès. La intenció final és que, un 

cop implantat el projecte, s’estableixi com a exemple de bones pràctiques al 

centre. 

El curs 2012-2013 finalitza el PELE del qual se’n fa una memòria i 

valoració. 

3.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

Actualment, el centre forma part d’un projecte Comenius a nivell europeu, 

sobre l’escola inclusiva, que s’ha d’allargar fins al 2014. Durant el curs 

2011-2012 hi va haver dues trobades de països participants. La primera, el 

novembre a Edimburg, per tal que els membres participants es donessin a 

conèixer i s’establissin les pautes d’actuació per als propers quatre anys. 

La segona trobada ha estat virtual (mitjançant l’skype), i hi han participat 

els membres del nostre paquet de treball, amb l’objectiu de distribuir les 

diferents tasques. 

Durant el curs 2012/2013 s’ha dut a terme una trobada a Grècia i una altra 

a Irlanda en les quals s’ha posat en comú el treball de recerca dut a terme 

pels diferents membres de FIESTA (Facilitating Inclusive Education and 

Supporting the Transition Agenda). La finalitat del projecte és aportar a 

famílies, personal docent, alumnat, professionals... eines per a la transició 

dels alumnes amb NEE d’educació infantil a la primària, de la primària a la 

secundària, i de la secundària al món laboral. 
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De cara al curs 2014-2015, el centre està en llista d’espera per obtenir 

diferents auxiliars de conversa. 

 

3.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El centre no té prevista la realització de classes de llengua d'origen com a 

activitat extraescolar. Tot i amb això se'n fa un ús simbòlic i s'utilitzen per 

treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum, ja que s'entén que, 

a partir  de la valoració d'aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i 

cultura catalanes i es potencien les actituds cap a les persones que les parlen, 

les quals, a la seva vegada també se senten reconegudes.  

Durant el curs 2011-2012 aquesta dimensió plurilingüe i intercultural ha quedat 

palesa amb l’exposició9 de les llengües maternes de l’alumnat. Aquesta 

exposició ha fet evident la riquesa cultural i lingüística de l’alumnat del centre. 

 

3.4. Organització i gestió 

3.4.1. Organització dels usos lingüístics 

3.4.1.1. Llengua del centre 

El centre ha decidit apostar per l'ús de la llengua catalana en tots els seus 

àmbits, circulars, retolació, cartells…, per tal que el català sigui un referent 

d'ús a l'escola. 

3.4.1.2. Documents de centre 

Tots els documents del centre: PEC (PLC), NOFC (Normes d’ Organització 

i Funcionament de Centre), PAC, es redacten en català i es dóna especial 

atenció als continguts referents a la llengua catalana. Aquests documents 

es revisen periòdicament per tal d’actualitzar-los i evitar contradiccions, i es 

comparteixen amb tot el professorat. També es donen a conèixer a la 

comunitat educativa.  

3.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

En els documents del centre es tenen en compte criteris d'utilització del 

llenguatge no sexista ni androcèntric. Aquestes consideracions també es 

treballen des de totes les àrees per tal que el nostre alumnat mostri 

actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones 

per motius de sexe i que poden provocar desigualtat i segregació.  

3.4.1.4. Comunicació externa 

                                                           
9
 Vegeu annexos 1 i 4. 
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El centre empra el català en totes les seves actuacions internes i també en 

relació amb les corporacions públiques de Catalunya, institucions i altres 

empreses. 

En les comunicacions i les notificacions adreçades a les persones físiques 

o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'utilitzarà aquesta llengua. 

Es facilitarà la comprensió mitjançant recursos gràfics i il·lustracions. 

3.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies 

L'escola fa del català la seva llengua de treball i de projecció interna i 

externa. Tot i que moltes famílies desconeixen la llengua, el centre fa un 

esforç per tal que aquestes se sentin integrades en les activitats. També 

s’utilitzen recursos diversos per tal que la comunicació amb les famílies 

sigui efectiva i entenguin el que se'ls explica. 

Per ajudar aquestes famílies l'escola ha aconseguit que una mare 

magrebina ofereixi classes de català per a les famílies que ho desitgin.  

3.4.1.6. Educació no formal 

3.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

El centre vetlla perquè les persones que realitzen serveis no formals 

(acollida matinal, menjador...) s'adrecin sempre en català a l’alumnat, i que 

aquests utilitzin el català per comunicar-se entre ells. 

3.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

El centre procura que la llengua d'ús a les activitats extraescolars (hores 

d’acollida al matí, taller d'estudi assistit, esports, música, activitats del pla 

educatiu d'entorn...) sigui el català tal com estableix el PLC. Cal tenir en 

compte, però, que la formació d'aquestes persones no la facilita el centre, 

sinó que ho fan de manera independent. 

3.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Sempre que les empreses siguin catalanes, la llengua de contacte és el 

català. El centre vetlla perquè sigui així, tot i que si s'ha de contractar algun 

servei que no sigui d'una empresa catalana, la llengua de comunicació 

serà la que sigui necessària en aquell moment.  

3.4.1.7. Llengua i entorn 

El centre participa en el Pla Educatiu d'Entorn, en el qual s'han acordat els 

usos lingüístics favorables a la llengua catalana.  

3.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

3.4.2.1. Actituds lingüístiques 
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El nostre centre té molt present la diversitat lingüística i cultural i és per 

això que fa actes en què aquestes llengües i cultures es fan visibles a tota 

la comunitat educativa (dia de les llengües maternes, dia europeu de les 

llengües...).10 A més, el fet que al centre tinguem unes 18 llengües 

maternes ajuda a enriquir i enfortir les llengües curriculars. Tot el que 

acabem de comentar, afavoreix que a l’escola s’hi visqui un clima de 

comprensió i tolerància cap a les altres llengües i cultures. 

3.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre estableix pautes d'ús lingüístic favorables a la llengua catalana 

per tots els membres de la comunitat educativa i garanteix que totes les 

comunicacions i activitats administratives entre el centre i l'entorn siguin en 

català. 

Per atendre les famílies d'alumnat nouvingut que no coneguin la llengua, 

l’Ajuntament de Reus facilita un servei de mediació intercultural en llengua 

àrab. 

 

3.4.3. Alumnat nouvingut 

Amb l'alumnat nouvingut s'utilitza sempre el català i es garanteix una atenció 

individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua. En iniciar cada curs 

escolar, a l’alumnat de nova incorporació se li fa una prova per saber quin nivell 

de llengua i d’escolarització té, i a partir d’aquí conèixer les seves necessitats 

educatives. 

En acabar el curs (o quan es creu que l’alumne/a ja ha assolit la competència 

lingüística necessària per seguir les classes del grup ordinari) es passen les 

proves d’avaluació que proporciona el Departament d’Ensenyament. Els 

resultats també els recull el Departament. 

En l'aprenentatge de la llengua catalana es fa servir un enfocament bàsicament 

comunicatiu, per tal de potenciar la funcionalitat dels aprenentatges. Es fa un 

seguiment dels aprenentatges i se n’avaluen els resultats. En el cas dels 

alumnes del CM, CS i ESO l'atenció la reben a l'Aula d'acollida. 

 

3.4.4. Organització dels recursos humans 

3.4.4.1. El Pla de formació de centre en temes lingüístics 

Anualment el centre fa una autodiagnosi per conèixer les necessitats 

formatives del professorat, i promou i sol·licita les activitats de formació 

                                                           
10

 Vegeu annex 1, annex 4 i annex 5. 
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que més ajuden a donar cohesió al treball en equip i a la millora de la 

metodologia emprada. A nivell de llengua, durant el curs ????? el centre va 

participar al PIL (Projecte d’Immersió lingüística), el qual es va donar a 

conèixer a tot el claustre el curs següent. A partir d’aquí, es va iniciar un 

treball de lectura i escriptura. 

Alguns membres del claustre han participat en cursos de formació sobre el 

Portfolio. A banda, si es concedeix el PILE a secundària, és obligatòria la 

formació en la metodologia AICLE del professorat implicat . 

Des del curs 2012/2013 es participa en la formació del programa Llegim en 

parella, amb la participació de grups de primària i secundària. 

 

3.4.5. Organització de la programació curricular 

3.4.5.1. Coordinació de cicles i nivells 

La metodologia que s’utilitza a d’educació infantil i primària al centre ja 

pressuposa una programació global, en la qual no tan sols es tenen en 

compte les llengües del centre sinó totes les àrees curriculars.  

A infantil i primària, els docents del centre es reuneixen per etapes, per 

nivells, amb els especialistes de les diverses àrees, amb la mestra de l’aula 

d’acollida i amb les mestres d’educació especial, és a dir, es vetlla per tal 

que tothom pugui reunir-se periòdicament amb tots els professionals que 

tenen a veure amb l’educació de l’alumnat. 

El professorat de secundària, a banda de les reunions internivells 

(comissions, formacions...) es reuneix en equip docent d’etapa i per 

Departaments. 

Durant el curs 2010-2011 el Departament Lingüístic, format per docents 

d’EI,EP i ESO, va elaborar la taula de distribució de les tipologies i els 

gèneres textuals,11 distribuïts per nivells. 

3.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes12 

El professorat de l’IE és conscient de la importància del treball de les 

estructures lingüístiques comunes, ha reflexionat sobre el seu tractament i 

està treballant per establir uns criteris que permetin reforçar però no repetir 

elements comuns a les llengües d’aprenentatge del centre.  

A ESO, s’han elaborat una taula13 que recull la distribució de continguts, 

per tal d’afavorir la transferència de coneixements i evitar repeticions. 
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 Vegeu l’annex 3. 
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 annex distribució horària 
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3.4.5.3. Projectes d’innovació 

Actualment el centre participa en el PIL i el PELE com a projectes  

d’innovació pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües 

curriculars.  

 

3.4.6. Biblioteca escolar 

El nostre centre actualment (2013), compta amb uns 4.000 volums. Cada any, 

les famílies porten un llibre en començar el curs per tal d’anar ampliant el fons 

bibliotecari. Quan s’adquireixen nous llibres es té en compte la tipologia d’escola 

en què ens trobem, ja que el fet de no fer servir llibres de text ens obliga encara 

més a vetllar per la qualitat dels materials que adquirim per tal d’ajudar el nostre 

alumnat a trobar tota la informació necessària. A part, també s’han anat adquirint 

lots de llibres iguals, els quals treballen tota una classe sencera. D’aquesta 

manera, a la vegada que s’amplia el fons, cada alumne (o cada dos alumnes) 

tenen un exemplar per treballar i llegir. 

Durant les estones de pati, la biblioteca està oberta i l’alumnat hi pot anar per 

treballar, llegir o agafar llibres en préstec.  

Els llibres que hi ha a la biblioteca del centre són en català, castellà i també en 

anglès. Darrerament s’han començat a adquirir llibres en altres llengües. 

La biblioteca l’utilitzen setmanalment tots els grups d’educació infantil i primària 

(1h per grup), els quals duen a terme activitats guiades per la mestra 

coordinadora de la biblioteca. S’hi duen a terme activitats relacionades en tres 

àmbits:  

 competència informacional, relacionada amb els projectes d’aula 

 el gust per la lectura: activitats guiades, presentació de novetats... 

 treballs sobre tipologies textuals concretes 

 

La biblioteca també compta amb l’espai “Recomano”, en el qual l’alumnat hi 

escriu recomanacions de lectures. 

A partir del curs 2011-2012 s’ha engegat el bloc 

http://bibliotecapidelburgar.blogspot.com/, en el qual es dóna informació de les 

activitats que es fan a la biblioteca, de novetats literàries, notícies sobre els 

llibres i recursos sobre la cerca. 

A partir del curs 2011-2012 el Departament ha concedit al centre el PuntEdu,14 

un programa que té una durada de 3 anys i que ofereix formació al professorat 
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 Vegeu annex 2. 
14

 Vegeu annex 6. 

http://bibliotecapidelburgar.blogspot.com/
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(hi ha assistit 2 mestres de primària), el programa ePèrgam de préstec de 

llibres, donació de material i 2.000 euros en material fungible. 

També durant el curs 2011-2012 s’ha engegat el Club de Lectura, amb la 

participació tant d’adults (familiars, professorat...) com de nens/es.  

A més, al vestíbul del centre s’hi ha posat un punt d’intercanvi de llibres per als 

adults, per tal d’anar creant diferents espais de lectura en diferents llocs de 

l’escola. 

La biblioteca també està oberta (fora de l’horari escolar), de 16 a 17 h, quan 

poden anar-hi alumnes i famílies per agafar llibres, estudiar, fer deures... Des 

del curs 2012-2013, famílies voluntàries han dinamitzat i s’han fet càrrec de 

l’hora de biblioteca de 16 a 17h, sota l’assessorament inicial de la coordinadora 

de biblioteca. 

Actualment, a secundària, tot l’alumnat realitza una matèria optativa anual d’1 

hora setmanal anomenada “Habilitat lectora”, l’objectiu de la qual és fomentar el 

gust per la lectura. L’hora setmanal es distribueix en dues franges de 15 minuts 

i una de 30. Durant aquestes estones, l’alumnat ha de portar una lectura/un 

llibre (còmic, novel·la, contes, textos sobre la temàtica del projecte que estan 

realitzant, llibres que es llegeixen per a les matèries de llengües –català, 

castellà, anglès–...) que li interessi i llegir-lo individualment i en silenci. En 

acabar-lo se li proposa que en faci un petit resum i una petita crítica, que es 

penja al bloc http://blocs.xtec.cat/pidelburgarllibres1/.  

Paral·lelament, el professorat disposa d’una sèrie de lectures breus per a aquell 

alumnat poc motivat en la lectura o que prefereix dur a terme un tipus 

d’activitats més acotades en el temps. L’avaluació d’aquesta matèria es fa 

bàsicament mitjançant unes graelles de seguiment diari de l’alumnat; també es 

valoren les entrades publicades al bloc.  

Quant a la relació amb les biblioteques de la localitat, s’organitzen visites a la 

biblioteca central Xavier Amorós amb alumnes de CM i CS, per conèixer el 

funcionament de les biblioteques, aprofitant que hi ha creada un petita xarxa 

entre la biblioteca escolar i la central (informacions sobre xerrades, activitats...). 

Pel que fa a la formació, s’assisteix a activitats de formació de professorat, a 

nivell presencial o virtual. Actualment la coordinadora forma part del Seminari 

de biblioteques de l’Alt Camp, des d’on ha sorgit el projecte dels 30 minuts de 

lectura diària. 

El curs 2010-2011 es va elaborar el document “La biblioteca, un espacio abierto 

al aprendizaje”,15 el qual es va presentar al Concurso nacional de buenas 

prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros 

escolares para el año 2011. El document conté informacions sobre el 
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funcionament de la biblioteca, els projectes que s’hi duen a terme i les activitats 

que s’hi realitzen. 

Per altra banda, des del curs 2011-2012 s’ha creat la Comissió de la biblioteca, 

la qual es reuneix periòdicament i que està formada per la coordinadora de la 

biblioteca,i docents des d’infantil fins a secundària. Des del curs 2013-14 es 

crea la comissió de treball del document “Pla de Lectura de centre”. 

3.4.6.1. Accés i ús de la informació 

Les competències informacional (primària) i la competència del tractament 

de la informació i competència digital (secundària) es treballen 

constantment, ja que el nostre alumnat aprèn a cercar la informació 

necessària i a comunicar-la de forma efectiva mitjançant els finals de 

projecte o el treball cooperatiu a l’aula. 

Aquesta recerca no només es fa en català, sinó que es procura que es faci 

en les altres llengües curriculars del centre. 

3.4.6.2. Pla de lectura de centre 

Tot el professorat del centre és conscient de la importància de la lectura; 

per això durant el curs 2008-2009 els/les docents van participar en un curs  

per tal de millorar les estratègies a l’hora de la lectura. A partir del curs 

següent 2009-2010, l’equip docent del centre va posar en pràctica els 

acords  presos a partir de la reflexió a l’hora de fer lectura a classe.  

Tal com s’ha comentat més amunt, l’equip docent ha assumit la 

responsabilitat que els/les alumnes facin 30 minuts de lectura diària. A 

banda, des de P3 fins a secundària es pretén que cada nivell realitzi 

alguna activitat d’animació a la lectura: MARC (àvies), tallers del programa 

El Gust per la Lectura, activitat al voltant del dia de la Poesia, assistència 

d’autors/autores a les aules... 

Un dels altres objectius que es pretenen des de la biblioteca és que els 

llibres “surtin” de la prestatgeria i de l’espai biblioteca, per això 

periòdicament s’instal·len petites exposicions, amb llibres o parts de llibres, 

al vestíbul o a les parets del centre. 

Durant el curs 2012-2013, s’ha iniciat la participació en el projecte Llegim 

en Parella, impulsat pel Grup d’Aprenentatge entre iguals (GRAI) de 

l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Aquest programa pretén potenciar la comprensió lectora a 

través del treball cooperatiu entre iguals o entre edats diferents. 

Com s’ha comentat més amunt, durant el curs 2011-2012, els grups de 

secundària han realitzat la matèria optativa d’Habilitat lectora, d’1 hora 
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setmanal, distribuïda en dos espais de 15 min i un de 30 min. El recull de 

les lectures queda recollit en el bloc Els nostres llibres.16 

 

3.4.7. Projecció del centre 

3.4.7.1. Pàgina web del centre 

El centre compta amb el bloc  http://www.pidelburgar.blogspot.com/, el qual 

s’actualitza gairebé diàriament amb activitats i notícies rellevants de 

l’institut escola. A més a més, la biblioteca té el seu propi bloc 

(http://bibliotecapidelburgar.blogspot.com/), a part de pàgines web o blocs 

que alguns professors han creat per a les seves classes o matèries. 

3.4.7.2. Exposicions 

Els espais dels centre en vàries ocasions s’utilitzen per realitzar 

exposicions dels treballs realitzats per l’alumnat, ja sigui d’aspectes 

relacionats amb els projectes que es treballen a les aules, com 

d’exposicions monogràfiques o de celebració de dates assenyalades (la 

tardor, la Castanyada, Nadal, la Vella Quaresma, Dia de la Dona 

treballadora, Sant Jordi...). El centre promou el constant contacte amb el 

món del llibre i la literatura. 

 

 

3.4.8. Dimensió internacional del centre educatiu 

 

El nostre centre participa en el projecte anteriorment citat (Comenius...) amb 

altres països europeus. Afegir web projecte FIESTA 
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