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1. Introducció

1.1 Presentació del document

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és l’eina que ens permet considerar el paper que desenvolupa 
la llengua  catalana i les altres llengües presents en el currículum, com també les llengües que parlen 
tots els nostres alumnes de l’Institut, tant a Secundària, Batxillerat i els Cicles Formatius de grau mig i 
superior de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat: CFGM Atenció a Persones amb situació 
de Dependència, CFGS d’Educació Infantil, CFGS d’Integració Social

Per llei, el català és i ha de ser la llengua vehicular en tot l’àmbit educatiu:  a l’aula, a l’esbarjo com 
també ha de ser la llengua de comunicació entre els mateixos alumnes. Per això és important vetllar 
que la llengua catalana sigui un element de cohesió i integrador per excel·lència. És i ha de ser l’eix 
vertebrador del nostre projecte educatiu.

1.2. Context sociolingüístic

Alumnat i entorn sociocultural i econòmic.

 Al 1975, va desaparèixer l’antic Batxillerat que s’impartia en el col·legi del Carme de les germanes 
carmelites. L’Ajuntament i els pares dels alumnes que havien d’iniciar el nou batxillerat van crear un 
centre de titularitat municipal. L’any 1975-76 el col·legi del Carme va cedir unes aules a l’Ajuntament 
per tal de començar la nova modalitat del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). El curs 1976-77 a l’ha-
ver-hi un augment d’alumnes l’Ajuntament va negociar amb l’escola pública d’EGB Puig-Agut la cessió
d’unes aules per acollir els cursos de BUP. Posteriorment, el BUP municipal es va traslladar a la plaça
Fra Bernadí i va ocupar els locals on ara actualment s’hi ubica l’Ajuntament, Durant el curs 1981-82 es
va ampliar l’oferta educativa i el centre va començar a impartir el nivell de COU, això va comportar la 
necessitat de més espai per encabir-hi un nombre d’alumnes creixent. Aquest espai i els que va anar 
necessitant, van ser cedits per la Caixa d’Estalvis de Manlleu que tenia la seva central a la mateixa 
plaça. L’any 1984-85 l’antic BUP Municipal, es convertí definitivament en Institut, centre públic, depe-
nent del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, El curs 1986-87 els estudiants 
van començar el curs al nou edifici actual, pensat i dissenyat com a centre educatiu. L’any 1990-91 el 
consistori de l’Ajuntament de Manlleu proposa el nom del poeta manlleuenc Antoni Pous i Argila, mort 
prematurament. Els directors/ res del centre han estat:
L’any 1990-1992. Director, Ferran Crespo Anglada.

1992-1993. Directora, Carme Vilà Comajoan.

1995-1996. L'Institut inicia la reforma educativa regulada per la LOGSE i comença a impartir l'ESO. Ai-
xò va significar un notable augment del nombre d'alumnes i fou necessària l'ampliació de les seves 
dependències amb 12 aules, menjador, aula polivalent i l'aula de tecnologia.

1993-1996. Directora, Miquelina Riera Ferrer.
1996-2000. Directora, Anna Piella Cros.
2000- 2004. Director, Albert Pedro Font.
2004-2009. Directora, Miquelina Riera Ferrer.
2009-2011. Directora, Pilar Crispi Canora.
2011-2014  Director, Lluís Monteis Catot.
2014-          Director lluís Monteis Catot
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L’Institut s’ha anat adaptant a les necessitats socials del temps. Dins les seves aules s’han anat incor-
porant alumnes d’altres cultures que han anat arribant aquests últims anys fent front a la diversitat lin-
güística i acadèmica. A partir de l’any 2005-06 l’Institut ha tingut Aula d’Acollida. 
En aquests moments en el centre s’hi apleguen alumnes –pel que fa l’ESO i el Batxillerat- de tota la 
població de Manlleu, en quants als Cicles formatius venen alumnes de tota la comarca i de comarques
veïnes. Dins l’Institut s’hi reflecteix la diversitat cultural i econòmica de la ciutat. Hi ha alumnat de famí-
lia benestant al costat de famílies amb necessitats socials i econòmiques. Aquesta diversitat enriqueix 
la relació entre l’alumnat i el professorat.
Com s’ha esmentat abans, l’Institut ofereix la possibilitat d’estudiar l’ESO, el Batxillerat i Cicles Forma-
tius.

Nombre de grups de l’ESO

1r d’ESO ------- 2 grups
2n d’ESO------- 2 grups
3r d’ESO ------- 2 grups
4rt d’ESO ------ 2 grups

Batxillerat

1r --------------- 2 grup
2n -------------- 2 grups

Cicles formatius de Grau Mitjà

Tècnic en atenció a persones dependents (TAPSD) de 1r  …..2 grup
Tècnic en atenció a persones dependents (TAPSD) de 2n …… 2 grup

Cicles formatius de Grau Superior

Educació Infantil  (TEI) de 1r ----------2 grups
Educació Infantil  (TEI) de 2n -------- 2 grups
Integració Social (TIS) de 1r --------- 1 grup
Integració Social (TIS) de 2n -------- 1 grup.

A Manlleu hi ha altres centres on s’hi imparteix l’ESO, el Batxillerat i Cicles formatius. Així tenim que 
l’ESO s’imparteix a la Secció d’Institut, a Casals Gràcia  i La Salle. En quant al Batxillerat i als Cicles 
Formatius també ho imparteix La Salle.  

El nostre alumnat prové de les escoles de primària de Manlleu.

Països d’ori-
gen

Total Matriculacions
dels 2 últims
anys.(2011-
13)

Vinguts de 
fora en els 2 
últims anys .
(2011-13)

1r 
ESO

2n 
ESO

3r 
ESO

4rt 
ESO

Batx Cicles

Sudamèrica i
Centre

20 19 (2) 1 3 (2) 1 12

Amèrica del 
Nord

0

Àsia i Ocea-
nia

3 2 1 1 1

Magrib 118 71 (12) 17
(1)

13
(3)

21
(2)

35
(6)

18 14

Resta d’Àfri-
ca

7 5 (2) 1 2 (1) 1 3(4)
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Resta d’Eu-
ropa

12 12 (4) 3 1 3(2) 1(1) 1(1) 3

Observem els gràfics de les dades dels cursos 2015-2016.
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Llengua   familiar          1º     E S O

TOTAL %

Català 23 39

Castellà 13 22

Àrab 7 12
Amazig 15 25

Romanès 1 2

TOTAL 58 100,00%
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Llengua   familiar          2º     E S O

TOTAL %

Català 17 29,3

Castellà 26 44,8

Àrab 3 3,5
Amazig 10 17,2

Romanès 1 1,7

Anglès 1 1,7

TOTAL 68 100%
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Llengua   familiar          3º     E S O

TOTAL %

Català 9 15,3%

Castellà 34 57,5%

Àrab 5 8,5%
Amazig 9 15,3%

Romanès 1 1,7%

Anglès 1 1,7%

TOTAL 59 100%
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Llengua   familiar          4º     E S O

TOTAL %

Català 14 26,9%

Castellà 20 38,5%

Àrab 1 1,9%
Amazig 14 26,9%

Romanès 2 3,8%

Hongarès 1 1,9%

TOTAL 52 100%
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Llengua   familiar          Total   E S O

1ª ESO  2ª ESO  3ª ESO  4ª ESO  TOTAL %

Català 23 17 9 14 63 34%

Castellà 13 26 34 20 93 30%

Àrab 7 3 5 1 16 8%
Amazig 15 10 9 14 48 23%

Romanès 7 1 1 2 11 2%

Hongarès 0 0 0 1 1 0,4%

Anglès 0 1 1 0 2 1%

Xinès 0 0 0 0 0 0,4%

Búlgar 0 0 0 0 0 0,4%

Fula (Senegal) 0 0 1 0 0 0,4%

Urdú 0 0 1 0 0 0,4%

Dialectes africans 0 0 0 0 0 0,4%
 

TOTAL 57 64 65 88 274 100%
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Llengua   familiar          1º     BATXILLERAT

TOTAL %

Català 23 42,6%

Castellà 15 27,8%

Àrab 2 3,7%
Amazig 11 20,4

Twi, Nkonya 1 1,9%

Romanès 1 1,9%

Urdú 1 1,9%
 

TOTAL 54 100%
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Llengua   familiar          2º     BATXILLERAT

TOTALl %

Català 15 46,9%

Castellà 7 21,9%

Àrab 5 15,6%
Amazig 5 15,6%

TOTAL 27 100%
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C

  
Llengua   familiar          Total   BATXILLERAT

1ª  Bat 2ª  Bat TOTAL %

Català 23 15 38 44%

Castellà 15 7 22 26%

Àrab 2 5 7 8%
Amazig 11 5 16 19%

Romanès 1 0 1 1%

Urdú 1 0 1 1%

Twi 1 0 1 1%

TOTAL 54 32  86 100%
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Llengua   familiar          1º     TAPS

TOTAL %

Català 20 50%

Castellà 15 38%

Àrab 1 3%
Amazig 3 8%

Anglès 1 3%

TOTAL 40 100%
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Llengua   familiar          2º     TAPS

2ª  TAPS  B TOTAL %

Català 29 55%

Castellà 12 23%

Amazig 9 17%
Polonès 1 2%
Xinès 1 2%

Ucranià 1 2%

TOTAL
53 100%
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Llengua   familiar          TAPS

1ª  TAS 2ª TAS TOTAL %

Català 20 29 49 53%

Castellà 15 12 27 29%

Amazig 3 9 12 13%
Polonès 0 1 1 1%

Xinès 0 1 1 1%

Ucranià 0 1 1 1%
Arab 1 0  1 1%

Anglès 1 0 1 1%
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Llengua   familiar          1º     TEI

TOTAL %

Català 35 79,5%

Castellà 5 11,4%

Amazig 2 4,5%

Àrab 1 2,3%
Portuguès  1 2,3%

TOTAL 24 25 68 100%
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Llengua   familiar          2º     TEI

TOTAL %

Català 46 73,8%

Castellà 9 14,8%
Amazig 2 3,3%
Àrab 2 3,3%
Francès 1 1,6%
Portuguès 1 3,3%
TOTAL 61 100%
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Llengua   familiar          TEI

1ª  TEI 2ª TEI TOTAL %

Català 35 46 81 76%

Castellà 5 9 14 13%

Amazig 2 2 4 4%

Àrab 1 2 3 3%
Francès 0 1  1 2%

Porutgués 1 1 2 100%
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Llengua   familiar          1º     TIS

1ª   TIS TOTAL %

Català 16 16 50%

Castellà 6 6 19%
Amazig 9 1 28%
Romanès 1  1 3%

TOTAL 42 42 100%
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Llengua   familiar          2º     TIS

2ª  TIS TOTAL %

Català 27 27 82%

Castellà 3 3 9%

Amazig 1 1 3%
Àrab 1  1 3%

Polonès 1 1 3%

TOTAL 33 33 100%
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Llengua   familiar          Total   TIS

1ª  TIS 2ª  TIS TOTAL %

Català 16 27 43 65%

Castellà 6 3 9 14%

Amazig 9 1 10 15%

Àrab 0 1 1 2%
Polonès 0 1 1 2%

Romanès  1 0 1 2%

TOTAL 32 33 65 100%
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Llengua   familiar          Total   CICLES

Total   
TAPS Total  TEI Total  TIS TOTAL %

Català 49 81 43 173 66%

Castellà 27 14 9 50 19%

Àrab 1 3 1 5 2%

Amazig 12 4 10 26 10%

Polonès 1 0 1 2 1%

Xinès 1 0 1 2 1%

Francès  0 1 0 1 0,3%

Portuguès 0 2 0 2 1%
Anglès

1 0 0 1 0,3%

Ucranià 1 0 0 1 0,3%

93 105 65 263
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Llengua familiar Total E S O - BATXILLERAT - CICLES

TOTAL  ESO TOTAL  BAT TOTAL CICLES TOTAL %

Català 63 38 130 231 44%

Castellà 93 22 41 156 30%

Àrab 16 7 4 27 5%
Amazig 48 16 16 80 15%

Romanès 11 1 0 12 2%

Hongarès 1 0 0 1 0%

Anglès 2 1 1 4 1%

Xinès 0 0 1 1 0%

Portuguès 0 0 2 2 0,5%

Ucranià 0 0 1 1 0%

Twi, Nkonya 1 0 0 1 0%

Polonès 0 0 1 1 0%

Urdú 2 1 0 3 1%

Francès 0 0 1 1 0%
  

TOTAL 237 86 198 521
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2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge.

2.1.1. La llengua, vehicle de la comunicació i de convivència.

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació

Descripció

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per tant, és llen-
gua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua 
catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’ex-
pressió de les diferents activitats acadèmiques.
___________________________________________________________________________

El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració en-
tre totes les persones del centre: personal docent, no docent i alumnes. 

 2.1.1.2. El català, eina de convivència

Descripció
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Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament d’apre-
nentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de 
comunicació quotidiana al centre educatiu.

____________________________________________________________________________

Hi ha acord en el centre educatiu sobre la necessitat de generalitzar l’ús del català en tots els àmbits 
de convivència. Es procura que tot l’alumnat empri la llengua catalana com a llengua vehicular de co-
municació sense deixar de banda que a l’Institut hi ha molts alumnes que tenen la seva llengua pròpia
com a llengua mare la qual no coincideix ni amb el castellà ni amb les llengües estrangeres d’apre-
nentatge: anglès i francès. 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

2.1.2.1. Llengua oral

Descripció

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres per al centre el paper de
la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. 
Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats 
per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions.
El centre treballa en els cursos inicials la variant pròpia del català de la zona (en el cas de 
l’alumnat d’incorporació tardana també s’introdueix en primer lloc la variant de la zona). Poste-
riorment s’introdueix el coneixement de la resta de les variants de la llengua. En acabar l’ense-
nyament obligatori, l’alumnat té una bon coneixement de la variant estàndard del català de la 
zona.
____________________________________________________________________________

El nostre centre participa en l’Impuls de la Lectura (ILEC) on es reflexiona sobre el paper importantís-
sim de la llengua oral pel bon desenvolupament acadèmic de l’alumne. Tot i que sempre s’ha tingut en
compte el treball d’aquesta habilitat en totes les àrees del currículum, ara es dóna un especial èmfasi i
es vol activar d’una manera més regulada el treball de la llengua oral en totes les assignatures; fent 
exposicions sobres els temes del currículum a partir d’activar el treball cooperatiu a l’aula, procurar 
que els alumnes participin més activament i de forma oral quan el professor exposa el temari del currí-
culum, fent Petxacuxes a partir de la lectura diària del 30 minuts que es proposa, exposar la lectura 
dels llibres que llegeixen els alumnes...

Per l’alumnat que comença a dominar la llengua catalana com la seva segona llengua s’incentiva l’ús 
de la llengua oral conversacional a l’aula començant a activar l’ús de la llengua catalana en els aspec-
tes més acadèmics. S’ha de procurar que els professors d’aula ordinària tinguin en compte l’aprenen-
tatge del català com a segona llengua i reforcin l’ús de la llengua catalana en la vessant més acadèmi-
ca. Aquests alumnes que estan en procés d’aprenentatge han de tenir un PI (Pla Individual) pel que fa
al coneixement de la llengua.

2.1.2.2. Llengua escrita

Descripció
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L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de l’ensenya-
ment obligatori formar lectors i escriptors. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les ori-
entacions que dóna el currículum i es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin 
en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos ni-
vells.
____________________________________________________________________________

S’ha de tenir en compte que tots els professors són professors de llengua. No podem obviar la neces-
sitat de poder escriure bons textos en totes les àrees. Des de les reflexions que es fan a les sessions 
d’Impuls a la Lectura es vol potenciar una bona comprensió lectora de tot tipus de textos per part de 
l’alumnat per activar una bona competència escrita. Es procura que de cada text, l’alumne sigui capaç 
de trobar-ne la idea principal i explicitar-la oralment per poder elaborar posteriorment un bon resum. 
Des del centre també es treballa sobretot en l’assignatura de tècniques d’estudi per tal de  fer bons 
esquemes perquè els alumnes tinguin un eina per poder exposar de forma escrita un tema. S’ha de 
procurar que el professorat tingui un coneixement mínim de les diferents tipologies textuals per donar 
diferents models de llengua escrita. Per l’alumnat que té més dificultats en l’aprenentatge de la llengua
li hem de donar bastides perquè pugui accedir als mateixos coneixements: treballar per paràgrafs, fi-
xar-se en els signes de puntuació, marcar l’estructura del text, subratllar les paraules claus, etc.

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita

Descripció
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha
d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què 
aquesta relació és inherent la lectura expressiva, el teatre...
____________________________________________________________________________

La llengua oral i escrita s’ha de treballar de forma recíproca. Des de les reflexions que s’estan fent des
de l’ILEC, el centre aposta perquè això sigui una realitat en totes les matèries. Hi ha d’haver canvis 
metodològics importants perquè els nostres alumnes millorin substancialment els resultats de les com-
petències bàsiques. Per aconseguir aquest objectiu és bàsic tenir un bon domini de la llengua vehicu-
lar oral i escrita del nostre Institut. Els alumnes han de ser conscients de l’estructura dels diferents ti-
pus de tipologies textuals per poder-les reproduir per escrit, alhora que han de saber trobar les idees 
principals dels textos per poder exposar oralment el seu contingut. Per aconseguir aquests objectius 
és important que el professorat treballi unes estratègies a l’hora de llegir amb els alumnes per activar 
les seves expectatives de lectura: Què em dirà el text?, Què puc aprendre d’aquest text?, Quines al-
tres coses tinc ganes d’aprendre?, etc.

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees

Descripció

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el conjunt del
claustre n’ha de ser conscient i actua en conseqüència. Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell 
d’expressió i comprensió en català concretats en els criteris del projecte lingüístic de centre, 
l’equip docent aplicarà a l’aula metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita amb su-
ports didàctics en català, tenint en compte que això inclou aspectes que es relacionen amb els 
materials didàctics i l’avaluació.
____________________________________________________________________________

Des de l’equip directiu s’ha sensibilitzat sempre el claustre de la importància de tenir una bona compe-
tència oral i escrita en la nostra llengua vehicular. Per la qual cosa és indispensable treballar la llen-
gua en totes les assignatures. S’hauria de fer un retorn dins dels departaments del treball que s’ha fet 
a l’aula sobre la comprensió de textos específics de les assignatures per comprovar quins són els pro-
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blemes de comprensió que tenen els nostres alumnes. És important que tot el claustre conegui quines
són els principals problemes que tenen els nostres alumnes a l’hora d’enfrontar-se a un text per fer-ne
una bona comprensió.
Cal avaluar el progrés dels nostres alumnes a partir de les seves capacitats. Es proposa l’avaluació 
dels treballs orals i escrits a partir de rúbriques.

2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells

Descripció

Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que l’equip docent 
disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els principis metodològics que han 
d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos lin-
güístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les 
característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar.
____________________________________________________________________________

És molt important la coordinació entre tots els professionals del centre per assolir unes bones compe-
tències comunicatives, que han de garantir tant a la llengua vehicular del centre com a la llengua cas-
tellana sense obviar les altres llengües estrangeres.
Sempre que és possible, en les matèries instrumentals. distribuïm els alumnes per nivells de coneixe-
ment per poder incidir de forma més afectiva en els seus aprenentatges. 
El professorat del centre ha de ser conscient que el nostre alumnat és molt divers i que hem de res-
pectar en tot moment la seva cultura i la seva llengua materna que hauríem de procurar que mai fos 
transparent. 

És important la utilització de les TIC per poder accedir a la informació més diversa, i perquè l’alumnat 
tingui coneixement del món que ens envolta en el que es parlen moltes de les llengües dels nostres 
alumnes. D’aquesta manera, donem valor a la llengua mare i a la llengua d’aprenentatge.
Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’equip do-
cent. També es disposa de protocols per fer el canvi d’etapa de 6è a l’ESO. Les reunions de coordina-
ció de nivell i les de cicles estan planificades sistemàticament. El professorat s’organitza en equips in-
tercicles per establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat (ILEC treball de lectura estratègica).

2.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular

Descripció

Els centres que reben alumnat nouvingut aplicar en estratègies didàctiques i mesures organit-
zatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lin-
güística de qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge 
del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles.

____________________________________________________________________________

Per l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes lingüístics d’immersió en llengua catalana amb la
finalitat d’intensificar-ne l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.
El centre des del curs 2005-06 ha tingut AA. En anys posteriors hi ha hagut dues aules d’acollida i per 
el curs 2013-14 hi ha una aula d’acollida, la qual cosa garanteix la qualitat de l’atenció que es pot do-
nar a l’alumnat. Tenim pissarres digitals que està ajudant els professors en la seva tasca pedagògica 
a l’hora d’oferir recursos als alumnes per tal de millorar la seva competència lingüística.
S’ofereix  també una optativa de reforç per tal de poder ajudar els alumnes d’aula d’acollida que s’han 
incorporat a l’aula ordinària.
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A l'aula d'acollida, a més a més de llengua catalana també s'inclouen coneixements bàsics de socials, 
experimentals, matemàtiques, tecnologia, anglès i castellà. Cal tenir en compte sempre que l'objectiu 
bàsic de totes aquestes àrees és el de dotar als alumnes d'una competència lingüística mínima que  
permeti  als alumnes incorporar-se a l'aula ordinària.

COORDINACIONS

1. Periòdicament amb l’assessora LIC fem una valoració d'alumnes nous que s'incorporen a l'aula 
d'acollida i elaboració dels PI.
2. Fins ara, setmanalment els dos professors d’aula d’acollida es coordinaven, ara caldrà una coordi-
nació amb el professorat que intervingui hores amb aquests alumnes.
3. Periòdicament amb mediació. Detecció de problemes i possibles solucions.
4. Periòdicament amb el departament d'Orientació. Assessorament de problemes organitzatius, de cri-
teris de perfil d'alumnat d'aula d'acollida, d'adaptacions curriculars, de planificació de diferents punts: 
curs que vinent, crèdit de síntesi, xerrades d'orientació...

ACCIÓ TUTORIAL

Es fa un seguiment dels alumnes que s’han anat incorporant a l’aula ordinària. Se’ls ha fet un suport 
continuat a l’hora de fer deures, preparar exàmens, etc.
A través de mediació, amb els tutors de l’aula ordinària o directament a través del tutor d’aula d’acolli-
da ens posem en contacte amb les famílies quan ha convingut resoldre algun problema.
S’han assessorat els alumnes de 4rt pel que fa referència a la continuació d’estudis que els preparin 
per a l’entrada del mercat laboral o perquè continuïn estudiant. 

Pel que fa a l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat, i en concret a l’atenció a l’alumnat 
nouvingut, es considera alumne/a nouvingut aquell alumne/a de nova incorporació al sistema educatiu
de Catalunya ja en els vint-i-quatre mesos darrers.

Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un entorn social i cultural 
completament nou, el centre ha de preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben 
acollit i percebre el respecte de la comunitat educativa envers la seva llengua i cultura.

Cal organitzar els recursos i estratègies adequades perquè, el més ràpidament possible, pugui seguir 
amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.
El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al 
currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i 
els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.

Correspon al tutor o tutora del grup i al coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohe-
sió social del centre determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats edu-
catives d’aquest alumnat, així com els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodolò-
gics que es considerin més apropiats.
Respecte l’avaluació de l’alumnat nouvingut, s’haurà de dur a terme en relació amb els objectius dels 
seu pla individual, adaptació curricular individualitzada o modificació del currículum. L’avaluació ha de 
ser continua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les 
aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees.
L’INS Antoni Pous disposa d’un pla d’acollida, en el qual estan detallades totes les estratègies didàcti-
ques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que tots els alumnes nouvinguts rebin una bona 
acollida al centre.

2.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials

Descripció
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Els centres que reben alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del sistema 
educatiu de Catalunya aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal 
d’aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingüística personalitzada de qualitat que 
permeti l’accés en les millors condicions possibles al currículum ordinari.
____________________________________________________________________________

L’horari d’aula d’acollida no interfereix en aquelles àrees que l’alumnat nouvingut pot compartir amb 
els companys de classe i que la durada de l’assistència vagi disminuint a mesura que avanci en els 
aprenentatges. Cal garantir un espai on l’alumnat interactuï amb la resta d’alumnat del grup classe per
facilitar el seu procés de socialització. 
Cap alumne/a no ha de romandre totes les hores lectives a l’aula d’acollida.
Pel caràcter obert de l’aula els alumnes han de poder incorporar-s’hi en qualsevol moment del
curs.
El nombre de mestres que intervé a l’aula ha de ser reduït.
El recurs “aula d’acollida” ha d’estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats de 
l’alumnat que ha d’atendre i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre. Això implica la 
possibilitat d’atendre alumnat en grups diversos en funció de las seva escolarització prèvia, la seva 
llengua d’origen o altres característiques.
Es recomana que el nombre màxim d’alumnat que treballa simultàniament en cada grup se situï a l’en-
torn dels deu alumnes.
Es preveu un assessorament específic per al professorat.
El tutor o tutora ha de vetllar especialment pel progressiu assoliment de les competències bàsiques.

El nostre centre, pel que fa al tractament de les llengües en alumnes nouvinguts que desconeixen les 
dues llengües oficials és el següent:

Hi ha una aula d’aula d’acollida, en la qual es considerarà al tutor responsable d’impulsar l’aplicació de
metodologia d’aprenentatge per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció com-
prensible en totes les àrees.
El tutor de l’aula d’acollida col·labora amb la resta del professorat per establir la implementació de me-
todologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes 
les àrees. 

2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana

Descripció

Els centres que reben l’alumnat nouvingut que desconeix la llengua vehicular i d’aprenentatge 
del sistema educatiu de Catalunya aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives 
per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística per-
sonalitzada de qualitat que permeti l’accés en les millors condicions possibles al currículum 
ordinari.

____________________________________________________________________________

L’INS Antoni Pous ubica al nouvingut en una aula ordinària, i és el coordinador LIC l’encarregat de 
proporcionar-li material complementari de reforç de llengua catalana, per a que l’alumne/a amb l’ajut 
del professor/a de l’aula, adquireixi un bon nivell de llengua que li faciliti seguir el currículum del curs 
que està estudiant amb tota normalitat, i amb la resta de companys.

2.1.2.7. Atenció a la diversitat

Descripció
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El centre ha de definir com organitza l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenen-
tatge de l’alumnat, fet que, en temes lingüístics, s’ha de centrar fonamentalment a reforçar el 
desenvolupament de la llengua oral a parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el ci-
cle inicial de l’educació primària i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió 
oral i escrita en la resta de cicles i nivells. Caldrà definir els mecanismes que s’han de posar en
funcionament per assolir aquests objectius, els quals fan referència a l’adaptació del currícu-
lum, als aspectes organitzatius i a les orientacions metodològiques, comptant amb el suport 
dels serveis educatius.

____________________________________________________________________________

El centre, a partir del departament d’orientació i amb la col·laboració dels serveis educatius, ha conso-
lidat els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins
d’aquests mecanismes es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alum-
nat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells. Exis-
teixen espais de reflexió per adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del centre.
El centre disposa d’aula oberta (4rt d’ESO), i la USEE on s’atenen als alumnes d’Educació Especial 
amb dictamen.

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

Descripció

El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. També 
s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús.
____________________________________________________________________________

L’organització de la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català i l’organització 
també d’activitats puntuals, d’incentivació de la llengua milloren progressivament gràcies al seguiment 
acurat que se’n fa: activitats biblioteca, participació en concursos lingüístics i literaris, en la implemen-
tació de mitja hora de lectura diària, clubs de lectura.

2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua
Descripció

El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de l’avaluació de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la valoració dels processos d’ensenyament-aprenen-
tatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del currículum i els mecanismes de 
coordinació entre el professorat.
____________________________________________________________________________

S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament aprenentatge que en part, ha de servir 
per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. Fem servir les rúbriques com a mecanismes
de seguiment per avaluar tant l’expressió oral com l’escrita.
Existeix una coordinació entre les diferents assignatures per avaluar la comprensió lectora seguint les 
estratègies de la formació ILEC.
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2.1.2.10. Materials didàctics

Descripció 

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la
llengua catalana entesos en un sentit ampli (per tant, també s’han de tenir en compte els mate-
rials de les àrees no lingüístiques), aplicarà uns criteris clars i coherents sobre quines han de 
ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre l’adequació al currí-
culum, incloent-hi la dimensió literària.

____________________________________________________________________________

El nostre centre s’apliquen criteris compartits per a la selecció de llibres de text i per a l’adaptació i/o 
creació de materials didàctics per atendre la diversitat.

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

2.1.3.1. Informació multimèdia.

Descripció

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu 
respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit informatiu. Des d’aquest 
punt de vista hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la llengua com a 
vehicle de comunicació i de convivència.

____________________________________________________________________________

El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del programari i dels suports
digitals que produeix basat en ela priorització de la llengua vehicular i, amb conseqüència, hi ha adap-
tat plenament les eines digitals en que treballa. El centre ha digitalitzat totes les aules i els alumnes 
segueixen el programa 1x1.

2.1.3.2. Usos lingüístics.

Descripció

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua 
treballi explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer la llengua catalana la llen-
gua d’ús habitual. La resta del professorat hi col·laborarà des de les àrees.

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió plurilingüe i inter-
cultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe 
com és el de Catalunya. A més a més del professorat de llengua, la resta del professorat està implicat 
en fer visible els diferents usos lingüístics dels alumnes fent exposicions, murals, etc., on es facin rea-
litat aquests usos.
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2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum.

Descripció

Per formar parlant plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en cata-
là, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als 
alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per 
la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre totes les llengües i cul-
tures, a més, la diversitat lingüística present a les aules del centre s’aprofita per fer activitats 
relacionades amb el currículum.

____________________________________________________________________________

Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i a voltes la diversitat lingüística es valora essent la prota-
gonista en algunes de les activitats d’aula. És des d’aula d’acollida (AA) on es valora més i s’utilitza 
pel desenvolupament del currículum les altres llengües maternes dels alumnes.

2.1.3.4. Català i llengües d’origen.

Descripció

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afec-
tius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per això, han de 
disposar d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. 
També han de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències 
comunes per millorar l’aprenentatge de tothom.

____________________________________________________________________________

El centre s’estableix una relació directa entre l’aprenentatge del català i el reconeixement i valoració 
de la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents disposen d’informació i tenen present la inter-
dependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge.
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2.2. La llengua castellana

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres.  Pel centre, el paper de la llen-
gua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. Un bon domi-
ni de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de
forma raonada i coherent les seves opinions. És per aquesta raó que es fa èmfasi en el lèxic; sovint hi 
ha interferències amb el català. Un dels objectius primordials és treballar la comprensió lectora a veu-
re si d’aquesta manera adquireixen els alumnes més competència comunicativa, lingüística, etc. Mal-
grat l’aspecte oral té molta importància no en té menys la part escrita. En ella ha d’aprendre a ordenar 
les idees, utilitzar correctament els connectors per donar coherència i cohesió al text.

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana

2.2.1.1. Introducció a la llengua castellana

Descripció

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat i la participació o no en un progra-
ma d’immersió, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua cas-
tellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts co-
muns que s’han programat fer-los en  el currículum de llengua catalana.

____________________________________________________________________________

Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un desplegament del 
currículum incorporant el treball de les formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes pel seu 
alumnat.
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat i es busquen els materials adequats a la reali-
tat del centre i a la realitat individual de cada alumne. Al 1r cicle de l’ESO es distribueixen els alumnes
segons el nivell en diferents grups per fer una atenció més individualitzada i preparar els materials 
adequats. 
Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà. Es té
clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua cas-
tellana.
Com a proposta des del Departament de Castellà seria convenient conservar en algunes hores 
aquests grups de nivell per atendre millor la necessitat dels alumnes ja que a l’aula hi ha molta diversi-
tat. Això no vol dir que no tinguem en compte que és  important el treball inclusiu i cooperatiu. 

2.2.1.2. Llengua oral

Descripció

El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua castellana in-
clogui activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, en especial èmfasi en la 
competència oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la variant estàndard del caste-
llà, però es valoren les altres variants del castellà.

____________________________________________________________________________

La llengua d’interacció a l’aula, a l’hora de llengua castellana, és el castellà. Normalment es treballa la 
llengua oral en tots els cicles: fem exposicions relacionades en diferents temes del currículum (pre-
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sentació d’autors literaris, moviments literaris, donar informació sobre les lectures, etc.). També treba-
llem la conversa fent treballs en grup. 

2.2.1.3. Llengua escrita

Descripció

Per l’ensenyament de la llengua escrita es té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenya-
ment obligatori formar lectors i escriptors. Per aconseguir aquest objectiu s’apliquen les orien-
tacions que dóna el currículum i es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en 
compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.

____________________________________________________________________________

Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es pro-
posen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es compareixen amb l’alumnat.
L’alumne ha de ser capaç d’expressar oralment el que ha entès d’un text per poder desenvolupar un 
bon resum. També ha de ser capaç d’escriure textos de diferents tipologies textuals un cop a entès i 
verbalitzat les seves diferents estructures.

2.2.1.4. Activitats d’ús

Descripció

El centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular 
fora de  l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l’ús com ara la revista, la pà-
gina web, la ràdio o contactes amb altres centres d’indrets de parla castellana amb qui té un 
programa conjunt.

El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua
castellana: com a mitjà d’accés a material divers, per atendre als diferents estils i ritme de 
l’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupa-
ment d’estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tas-
ques d’aprenentatge.

____________________________________________________________________________

El centre té cura que l’alumne/a tingui suficients medis com perquè aprengui adequadament totes les 
llengües, en aquest cas la castellana tot i que la llengua vehicular és el català. A cada aula disposem 
d’ordinador, vídeo i pissarra digital. Això facilita molt la tasca. Sense moure’s de classe l’alumne pot 
consultar el que necessiti. 
Proposem que en l’elaboració de la revista hi hagi articles escrits també en llengua castellana.

2.2.1.5. Alumnat nouvingut 
Descripció

El centre ha de posar mecanismes necessaris per tal que l’alumnat s’incorpora tardanament al 
sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament, 
les conegui ambdues de la mateixa manera.

____________________________________________________________________________
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Els alumnes nouvinguts fan la immersió lingüística en llengua catalana, però dins del seu currículum, 
a mida que van assolint la comprensió en llengua catalana, es va introduint paulatinament el treball de
comprensió oral i escrita en llengua castellana.

Suport Lingüístic

Durant el curs 2015-16 hem tingut ½ suport lingüístic que correspon a 11 hores lectives. El suport lin-
güístic està adreçat a tots aquells alumnes estrangers, no catalano ni castellano parlants, que incorpo-
rats plenament a l’aula ordinària necessiten un suport en el coneixement de la llengua que vehicula 
els aprenentatges i perquè les limitacions lingüístiques no siguin una barrera per accedir als contin-
guts de tots els àmbits curriculars. 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/sobre-sls/presenta-
cio-destinataris/
Tot i així quan apareixen necessitats d’aula d’acollida el suport lingüístic passa a segon terme. En 
aquest cas s’han atès 4 alumnes com a aula d’acollida donant-los suport individualitzat entre 10 i 11 
hores. Més endavant trobareu una llista on s’especifica el trimestre i les hores d’atenció.
Pel què fa al suport lingüístic s’ha entrat a l’aula ordinària 8 hores setmanals dins les matèries de cata-
là, experimentals, socials i matemàtiques durant el segon trimestre. I una hora al tercer trimestre.
Pel què fa als nivells orientatius: http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estran-
ger/suport-linguistic-social/seguiment/pautes-observacio-llengua.pdf

2.3. Altres llengües

2.3.1. Llengües estrangeres

A cicles Formatius

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habitu-
als i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració So-
cial i Cicle Formatius de Grau Superior d’Educació Infantil i en cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a 
persones en situació de dependència s’hauran de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge 
que incorporin la utilització de la llengua anglesa en almenys un dels mòduls del cicle. 
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A més en el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Atenció a persones en situació de dependència s’imparteix 
el Mòdul 13 Anglès Tècnic de  99 hores lectives. 

A Secundària i Batxillerat  

Els alumnes en acabar l’ESO i el Batxillerat han de ser capaços de poder-se comunicar i entendre tant
oralment com per escrit en la primera llengua estrangera (anglès). A nivell optatiu s’ofereix una sego-
na llengua estrangera (francès).

El departament de llengües estrangeres ha elaborat una programació molt acurada enfocada a treba-
llar les quatre habilitats lingüístiques: parlar, llegir, entendre i escriure. 

Durant el curs acadèmic  2015-16 en el seminari de llengües estrangeres, a més de les activitats aca-

dèmiques ordinàries, s'han dut a terme aquests projectes:

• Projecte Erasmus+:  En aquest projecte europeu hi participen els alumnes de 2n d'ESO. Aquestes

són les principals activitats del projecte que es van dur a terme:

◦ Reunió de projecte a Manlleu (desembre 2015).Es van rebre els cinc centres associats (de Bèlgica,

Hongria, Turquia, Àustria i Alemanya) i es van treballar aspectes relacionats amb les noves tecnologi-

es Hi van participar 21 alumnes de Manlleu.

En l'organització de la trobada hi van participar professors i alumnes d'altres nivells: els alumnes de

batxillerat van organitzar una visita guiada al centre. Els alumnes i professors de cicles formatius (TIS)

van participar en el disseny i aplicació de diverses dinàmiques per tal de que els alumnes es cone-

guessin millor.

◦  Reunió de projecte a Herzele, Bèlgca (febrer 2016) : Hi van participar quatre alumnes i es van treba-

llar amb diversos aspectes relacionats amb l'aprenentatge de les llengües – CLIL etc...

◦ Reunió del projecte a Pécs, Hongria (maig 2016): Hi van participar 4 alumnes. Es van treballar as-

pectes relacionats amb l'aprenentatge fora de l'escola.

◦ Es poden trobar totes les activitats relacionades amb el projecte en aquest enllaç: https://twinspa-

ce.etwinning.net/10000/home

• Intercanvi amb Bèlgica: Es va portar a terme l'intercanvi amb Overpelt (Bèlgica). Hi van participar 20

alumnes de primer de Batxillerat.  Es va anar a Bèlgica pel febrer i els vam acollir per l'abril.

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa

Descripció
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L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer com a mínim, una llengua estrangera per tal d’es-
devenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn
plurilingüe i pluricultural.
En aquest apartat, el centre ha d’especificar quan comença l’aprenentatge/ensenyament de la
primera llengua estrangera (caldria tenir present la realitat sociolingüística de l’alumnat), quan,
si s’escau, el de la segona llengua estrangera i quan, si escau, l’ensenyament d’altres llengües
estrangeres. També ha d’especificar, si escau, quins blocs de continguts d’àrees no lingüísti-
ques es fan en una llengua estrangera i justificar-ne l’elecció.
____________________________________________________________________________

En el cas de Secundària i Batxillerat 

Els alumnes quan arriben a l’Institut ja han fet l’aprenentatge a Primària de l’anglès com a primera
llengua estrangera.  Quan acaben el segon cicle d’ESO es pretén que els alumnes  puguin esdevenir
usuaris de la llengua estrangera que han après.

En el cas de tots els  Cicle Formatiu 

Es planteja dues estratègies generals. En el cas del CFGM Atenció persones en situació de depen-
dència s’ofereix un mòdul professional concret des d’on es treballen resultats d’aprenentatge relacio-
nats específicament amb l’objectiu general de cicle a.d) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic 
bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla
i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa. En els tres cicles que s’imparteixen al centre es 
treballa, com a mínim en un mòdul per cicle, resultats d’aprenentatge relacionats amb la llengua an-
glesa.

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum

Descripció

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa, se-
gons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un tractament cíclic dels con-
ceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat
i ofereix oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula i espais d’in-
teracció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes de
l’aprenentatge de l’alumnat.

____________________________________________________________________________

A Secundària i Batxillerat 

El departament de Llengües Estrangeres segueixen el currículum proposat pel Departament d’Ense-
nyament donant els continguts de forma progressiva i continuada posant èmfasi en les particularitats
de cada llengua i a ser possible comparar morfologia i estructures sintàctiques si cal a fi de facilitar
l’aprenentatge.

Per atendre millor les necessitats dels alumnes, en el primer cicle, es parteix l’aula en dos grups hete-
rogenis. D’aquesta manera podem fer una reflexió sobre el procés d’aprenentatge i el resultat final.

A nivell de Cicles Formatius 
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Totes les  activitats d’ensenyament i aprenentatge de cada cicle es dissenyaran d'acord amb els resul-
tats d'aprenentatges i criteris d'avaluació següents:

A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG  ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Resultat d'aprenentatge:

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres, aplicant-ho en les activitats 
professionals més habituals.

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa rela-
cionats amb l'àmbit professional.
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, noticies, infor-
mes i normativa, sobre diversos termes professionals.
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports 
convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web-.
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, 
per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.
1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.
1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de tex-
tos.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d’altres), aplicant-ho en les activitats 
professionals més habituals.
Criteris d’avaluació
1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacio-
nats amb
l’àmbit professional.
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes 
i
normativa, sobre diversos termes professionals.
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports con-
vencionals
(correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per 
elaborar en
llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.
1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.
1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada
de textos.
2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions
professionals habituals.
Criteris d’avaluació
2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
108/113 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6497 - 8.11.2013
CVE-DOGC-A-13309112-2013
2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions
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professionals diverses.
2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.
2.4 Utilitza normes de protocol en l’atenció al client o usuari.
2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.
2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.
2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d’expressió en les comunicacions professio-
nals.
2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.
Aquests resultats d’aprenentatge s’han d’aplicar almenys en un dels mòduls del cicle formatiu
 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR INTEGRACIÓ INFANTIL

Resultat d'aprenentatge 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, catàlegs 
de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres, aplicant-ho en les activi-
tats professionals més habituals.

Criteris d’avaluació:
1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa rela-
cionats amb l'àmbit professional.
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, noticies, infor-
mes i normativa, sobre diversos termes professionals.
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports 
convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web-.
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, 
per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.
1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.
1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de tex-
tos.

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situaci-
ons professionals habituals.

Criteris d’avaluació:
2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.
2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions 
professionals diverses.
2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.
2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.
2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa. 
2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.
2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions pro-
fessionals.
2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de tex-
tos.

2.3.1.1.2. Metodologia

Descripció

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres 
inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques amb especial èmfasi 
en la competència oral en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de 
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l’alumnat i l’ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a 
treballar en col·laboració, tot respectant la diferència.

A nivell de Secundària i Batxillera

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat 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, cosa que im-
plica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Els punts concrets més destacables de la metodologia a  aplicar són els següents:

- Els professors utilitzaran habitualment la llengua estrangera com a llengua de treball i comunicació a 
classe, sempre que les característiques del grup ho facin possible, i com a una manera d'exposar els 
alumnes el màxim de temps a la llengua objecte d'aprenentatge.

- Els alumnes intentaran entendre les instruccions de classe i activitats en la llengua estrangera i utilit-
zar-la dins de les seves possibilitats.

- Les diferents funcions comunicatives es presentaran sempre dins un context i es practicaran oral-
ment per a posteriorment reflexionar sobre el funcionament dels seus elements gramaticals i pragmà-
tics.

- Per practicar i consolidar aquestes funcions els alumnes treballaran en parelles i petits grups, per 
afavorir una interacció més fluida i la col·laboració entre companys.

- La introducció de nou vocabulari es farà integrada en un context i preferiblement amb suport visual.

- L'elaboració de projectes i tasques és un recurs important en l'aprenentatge ja què l'alumne aprèn 
com funciona la llengua sense ser-ne massa conscient , i pot treballar al seu ritme i d'acord amb les 
seves possibilitats i característiques individuals. Però per arribar a realitzar un projecte, l'alumne ne-
cessita  també les tasques d'aprenentatge ,les quals faciliten la tasca comunicativa, i doten l'alumnat 
d'aquells elements de la llengua - vocabulari, funcions, aspectes morfosintàctics...-,que necessitarà 
per desenvolupar-lo.

- Tots els continguts han de ser reciclats constantment juntament amb els de nova introducció.

- Els alumnes hauran de desenvolupar les seves habilitats i recursos de comprensió lectora, com ara 
la deducció i la inferència , i no esperar que el professor tradueixi o resolgui tots els seus problemes 
de comprensió.

-Els professors hauran d’afavorir-hi el desenvolupament i l'autonomia dels alumnes donant-los temps 
per reflexionar sobre els seus usos lingüístics i fomentant la seva implicació en el seu propi aprenen-
tatge ajudant-los amb tècniques d'estudi tals com ús de diccionaris, discs compactes i pàgines web, 
confeccions de famílies de paraules, taules i esquemes, etc.

- Hi ha d'haver una varietat i equilibri d'activitats en cada hora de classe (pràctica oral, lectora, escrita, 
de reflexió, lúdica, etc) per tal de mantenir l'atenció i la motivació dels alumnes i així treure el major 
profit de la sessió.

- La consolidació dels diferents continguts s'assolirà mitjançant el reciclatge constant, les tasques pro-
posades per fer a casa i a classe (exercicis, redaccions, lectures, recerques), els projectes individuals,
en parelles o grups, les exposicions orals, representacions a  classe, activitats de desdoblament.

- A les classes de grup sencer s'utilitzaran principalment els recursos que proporcionen els llibres digi-
tals, així com activitats proporcionades al blog o al moodle. També es faran activitats de la web, adap-
tades a diferent nivell, es treballaran cançons i alguna pel·lícula.
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- En els grups que tinguin desdoblaments i agrupament flexibles es procurarà molt especialment el 
desenvolupament i pràctica de la competència oral (speaking) aprofitant  el nombre reduït d'alumnes. 
També es llegiran dos llibres de lectura. S'intentarà repassar mitjançant el joc el treballat a l'hora de 
grup sencer.

-Sempre es tindrà en compte la diversitat dels alumnes. 
- És important que els alumnes sàpiguen des del començament de curs, què s'espera d'ells, com se-
ran avaluats i com podran recuperar la matèria.

A nivell de Cicles Formatius 

Els aspectes metodològics que es tenen en compte a l’hora de programar les activitats d’ensenyament
i aprenentatge que impliquen la llengua anglesa són:

Estratègies generals a nivell de cicles

A l’hora de desenvolupar les unitats formatives es tindrà en compte la realitat  de coneixements i
aprenentatges previs de l’alumne sobre la llengua anglesa.

Per a les activitats d'ensenyament-aprenentatge s'utilitzaran estratègies variades com ara ús de noves
tecnologies, treball grupal i individuals, presentacions orals, rol-playing, etc...

Cercar i realitzar activitats relacionades amb el cicle per tal de desenvolupar la competència mitjan-
çant activitats pràctiques aplicables en el context professional

Les activitats d’ensenyament aprenentatge inclouran recursos, materials, -manuals tècnics, instrucci-
ons, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres actuals i
aplicats en llengua anglesa, poden realitzar  i  interpretar del seu ús en l’àmbit professional.

Realitzaran rol playing es procurarà que emetin missatges orals clars i ben estructurats habituals en
les empreses d l’àmbit educatiu, sanitari, laboral, lúdic i social 

Estratègies de mòdul 

Formar en aquells aspectes propiament lingüístics a partir del test de nivell de l’alumnat utilitzant re-
cursos informàtics, lectures, realització d’exercicis i activitats, videos, etc. (Realitzar activitats formati-
ves en els aspectes gramaticals)

Realitzar lectures grupals de textos adequats al nivell i pertinents al cicle i complementar-ho mitjan-
çant activitats de comprensió. 

Els alumnes treballaran en projectes i/o treballs de recerca, individuals i en grup.  Hauran de realitzar
exposicions  orals.  Els  treballs  de  recerca,  dossiers,  etc.,  hauran  de  ser  realitzats  utilitzant  les
Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera

Descripció
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El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels mate-
rials didàctics i vetlla per donar oportunitats a l’alumnat per l’accés a recursos addicionals va-
riats que afavoreixen l’atenció a la diversitat. Cal que s’especifiquin els criteris de coherència i 
continuïtat metodològica que s’estableixen i com s’entén la diversitat a partir de l’oferta de ma-
terials.

Es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs vinent segons les ne-
cessitats de l’alumnat. Es preveuen materials que serveixin per l’ampliació dels coneixements.
Per complir els objectius , s'emprarà un material didàctic que afavoreixi una metodologia comunicativa
i que presenti la llengua estrangera estudiada en contextos propis per a la interacció alumne-professor
i alumne- alumne.
Els mètodes que es segueixen actualment són els següents:
- Llibre web i workbook English Plus (Oxford University Press)
- Blocs de l'assignatura
- Moodle de l'assignatura
- Materials adaptats per als alumnes NEE
També s’utilitzen lectures graduades de diversos nivells.

2.3.1.1.4. Projectes i programes plurilingües

Descripció

El centre s’ha plantejat participar amb projectes plurilingües o incentivar programes plurilin-
gües com, per exemple, els que permeten potenciar la comprensió de les diverses llengües ro-
màniques o als que permeten potenciar l’autoavaluació de l’alumnat en temes de coneixement 
de les llengües.

____________________________________________________________________________

Actualment el centre està desenvolupant un programa Comenius a 2n d’ESO (ETT – European Tales 
and Treasures).  Aquest projecte té un alt component de motivació per les llengües estrangeres. En el 
projectes es treballen llegendes de diversos països elaborant produccions diverses. La mobilitat 
d’alumnes motiva també la pràctica de la llengua estrangera en un context real..

2.3.1.1.5. Recursos tecnològics per l’aprenentatge de la llengua estrangera.

Descripció

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de la 
llengua estrangera com a mitja d’accés a material divers i autèntic, per atendre als diferents es-
tils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 
desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 
lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge.

____________________________________________________________________________

El centre ha entés que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat.
És una oportunitat a partir de les TIC, TAC millorar els resultats dels nostres alumnes.
Anglès:  Els recursos que s’utilitzen són el Moodle del centre (tant a ESO com a Batxillerat, com a Ci-
cles).  També s’utilitzen blocs en diversos cursos (2n i 4t ESO, 2n de BAT).
En el projecte Comenius també s’utilitza un bloc:  http://ettcomenius.blogspot.com, una pàgina de eT-
winning i Facebook.
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Francès:  S’utilitza un bloc de l’assignatura:  http://iesapfr.blogspot.com

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

Descripció

El centre decideix que l’aula de llengua estrangera 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 d’aprenentatge. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com
l’habitual en les interaccions (formals i informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir 
un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressiva-
ment.

____________________________________________________________________________

Al centre preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular fora de
l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l’ús, com ara la revista, la pàgina web, la rà-
dio...; activitats artístiques, com ara representacions teatrals, cant coral, exposicions...; i contactes 
amb altres centre d’àmbits local o internacionals.

Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la potenciació de la llengua 
estrangera en les interaccions tant formals com informals, així com la projecció dels resultats del tre-
ball curricular fora de l’aula d’aprenentatge.

Sempre que és possible s’utilitza el francès o l’anglès com a llengua vehicular.  Això s’aplica especial-
ment a Batxillerat i a alguns cursos amb un bon nivell - especialment a 4t d’ESO.  En altres cursos, in-
closos cicles formatius  la llengua estrangera s’alterna amb el català, però sempre potenciant l’aspecte
comunicatiu de la llengua.

2.3.1.2. Projectes i programes plurilingües.

2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera.

Descripció

El centre planifica la implantació de blocs de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en
la primera llengua estrangera. En la programació d’aquesta opció, s’utilitza la metodologia prò-
pia de l’àrea i s’inclou suport lingüístic per tal de facilitar la complexió de les tasques i assegu-
rar l’aprenentatge dels continguts. Es vetlla per qui s’encarrega de l’experiència tingui la com-
petència lingüística necessària i la formació metodològica de l’àrea.
____________________________________________________________________________

Actualment no s’imparteix cap assignatura - fora de la llengua estrangera - en anglès.  En tot cas és
una possibilitat que el departament de llengües estrangeres contemplem com una bona opció per mi-
llorar el nivell d’anglès.

2.3.1.2.2. Projectes i programes plurilingües

Descripció
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El centre s’ha plantejat participar en projectes plurilingües o incentivar programes plurilingües,
com per exemple, els que permeten potenciar la comprensió de les diverses llengües romàni-
ques o els que permeten potenciar l’autoavaluació de l’alumnat en temes de coneixement de
les llengües. 

____________________________________________________________________________

Actualment el centre està desenvolupant un programa Comenius a 2n d’ESO (ETT – European Tales
and Treasures).  Aquest projecte té un alt component de motivació per les llengües estrangeres.  En el
projectes es  treballen llegendes de diversos  països elaborant  produccions diverses.   La mobilitat
d’alumnes motiva també la pràctica de la llengua estrangera en un context real.

2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració.

Descripció

Els centres docents són espais de convivència, amb capacitats per generar noves complicitats
i de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui possible, a més, que l’alum-
nat d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest país, una nova iden-
titat compartida i no excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i
cultural de cadascú.

Una de les línees d’actuació és facilitar que els nois i les noies de nacionalitat estranger (i tam-
bé el conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen, com una mane-
ra més de valorar el bagatge cultural i lingüístic que ens aporten a la nostra societat, fet que,
de ben segur, a més, també farà possible una millor acollida i una més gran cohesió social.

Actualment, en el centre es fan classes d’àrab que imparteix un professor d’origen gràcies a un conve-
ni entre el Departament d’Ensenyament i el Regne del Marroc un dia a la setmana per aquells alum-
nes que voluntàriament s’hi apuntin. Les classes són gratuïtes.

Des de l’aula d’acollida es valora la importància de la llengua i cultura materna dels alumnes i es fa 
extensiu a la resta de professorat. A partir de la valoració de la llengua i la cultura dels alumnes, es 
valora la llengua i cultura catalanes.

2.4. Organització i gestió.

2.4.1. Organització dels usos lingüístics.

2.4.1.1. Llengua del centre

Descripció

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català. El centre esdevé un 
referent d’ús de la llengua.
____________________________________________________________________________

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en rètols, car-
tells, decoració en general, etc. A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un seguiment. La per-
sona encarregada de fer aquest seguiment és el coordinador LIC, nomenat pel director/a del centre.
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Aquest coordinador ha de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social, entre moltes altres funci -
ons, que es concretem a continuació:

- Promoure en la comunitat educativa.
- Coordinadament amb l’assessor/a LIC.
- Actuacions per a la sensibilització.
- Foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador

d’un projecte educatiu i plurilingüe.
- Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de centre PEC, PLC,

Pla d’Acollida i integració, programació general del centre...).
- Col·laborar en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alum-

nat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat de risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, 
l’educació intercultural i la cohesió social en el centre.

- Promoure actuacions en el centre.
- Col·laboració amb l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catala-

na i l’educació intercultural.
- Afavorint la participació de l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats.
- Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la definició d’estratè-

gies d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la definició d’atenció a l’alumnat nouvin-
gut i/o en risc d’exclusió social.

- Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu de l’entorn.
- Assumir funcions que es deriven del Pla per ala llengua i la cohesió social, per delegació de la

direcció del centre.
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2.4.1.2. Documents de centre

Descripció

Els documents de centre PEC (i PLC), NOFC i PGAC, amb els continguts i referents de la llen-
gua catalana, s’han de revisar i actualitzar periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat
i cal tenir-los en compte en totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts
dels documents  i les actuacions que se’n deriven, S’han de fer conèixer, encara que sigui en
una versió reduïda, al conjunt de la comunitat educativa.

____________________________________________________________________________

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial atenció als contin-
guts referits a la llengua catalana i es fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes
de canvi derivades de les revisions.

A nivell de cicles  

La Concreció curricular de Cicles recull:

Com es tractarà la llengua anglesa en tots els cicles.
Concreta El/els mòduls de cada cicle que per acord, a inici de curs, cada equip docent ha acordat que
desenvoluparan activitats d'Ensenyament - Aprenentatge en llengua anglesa. 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge

Descripció

Els centres educatius han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal que es treba-
lli amb l’alumnat perquè puguin superar tota una mena d’estereotips i perquè puguin tenir acti-
tuds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o
que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat.

____________________________________________________________________________

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista
ni androcèntric. En general, es treballa transversalment a les àrees del currículum. Així doncs, es 
compleixen els requeriments de la normativa. 

2.4.1.4. Comunicació externa

Descripció

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, infor-
mes...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empre-
ses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions
adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català sens prejudici
del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. En aquest darrer
cas, es farà en format bilingüe català/castellà. Excepcionalment, i durant el període d’acollida al
centre, i sempre que sigui possible es faran comunicats bilingües català/llengua d’origen per a
les famílies nouvingudes.
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____________________________________________________________________________

En el centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famíli -
es.
Es tenen en compte, les llengües de la nova immigració amb un servei de traducció que ofereix  el
Consell Comarcal en llengua oral. Pel que fa a la cultura àrab tenim un mediador cultural de l’Ajunta -
ment.

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies

Descripció

Segons l’article 20.2. de la llei de política lingüística, l’escola ha de fer del català la seva llengua
de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part d’algunes famí-
lies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de
comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les fa-
mílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús.

____________________________________________________________________________

Tots els professors del centre s’adrecen en català a les famílies de l’alumnat. si es necessari des del 
consell comarcal tenim l’opció de  demanar traductors per a dues entrevistes en la llengua d’origen de 
l’alumne. Pel que fa a la llengua àrab des de l’ajuntament de Manlleu es facilita un  mediador cultural..

2.4.1.6. Serveis d’educació no formal

Descripció

El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que, en l’organització i la realització de
serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida matinal, menjador escolar, etc.), els
adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació, vetllant per
tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho ha de garantir la
coordinació del centre educatiu amb les persones que duen a terme aquestes activitats.

Els serveis d’educació no formal coneixen i fan seves les orientacions i propostes del centre pel que fa
al català com a llengua d’ús i al tractament a la diversitat lingüística.
S’han establert, per part del centre educatiu, els mecanismes oportuns per facilitar-ne la formació, i 
també per a la coordinació i l’avaluació de les actuacions que s’hi refereixen.

2.4.1.6.1. Activitats extraescolars

Descripció
El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que en l’organització i la realització d’ac-
tivitats extraescolars (tallers d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA o del
Pla educatiu d’entorn, Esport a l’escola, etc.) se segueixin els mateixos criteris que s’han esta-
blert en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en ca-
talà a l’alumnat , tant en les situacions formals com en les més informals, vetllant per tal que la
comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho ha de garantir-se la coordi-
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nació del centre educatiu amb les persones responsables que duen a terme aquestes activi-
tats.

____________________________________________________________________________

Existeixen mecanismes concrets al centre per tal que els responsables de les activitats extraescolars 
coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i 
al tractament de la diversitat lingüística. S’han establert els mecanismes de coordinació oportuns, que 
consisteixen en contractar sols activitats que segueixin aquestes pautes.

2.4.1.6.2. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses

Descripció

L’Acord del Govern de la Generalitat (30 de novembre de 2004) estableix: Per fomentar l’ús del
català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la contractació pública (...). En general,
les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català en els rètols, publicaci-
ons, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o in-
directament, del producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant,
hom vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el català
8cases de colònies, transports, excursions, etc.).

____________________________________________________________________________

Si es contracta alguna empresa per a fer activitats extraescolars es vetllarà que el català sigui la llen-
gua d’ús.

2.4.1.7. Llengua i entorn

Descripció

El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la població (o es coordina en xarxa) per tal de
treballar conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la conti-
nuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la
cohesió social.
____________________________________________________________________________

El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la població, en el qual s’ha acordat treballar els usos
lingüístics favorables a la llengua catalana, i se’n fa un seguiment.

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu

2.4.2.1. Actituds lingüístiques

Descripció

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser reconegut com a
membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deu-
re de mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre educatiu ha de tenir en
compte la diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la, tant per afavorir l’autoestima com per
enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre.
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El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de
conflictes que es treballen habitualment a la tutoria. Aquests programes els tenen en compte la major
part del professorat, en les seves activitats docents.

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

Descripció

Cal establir pautes d’ús lingüístic favorable a la llengua catalana per a tots els membres de la
comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre
el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traduc-
ció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut o que es faciliti documenta-
ció bilingüe català7castellà o s’atengui oralment en castellà aquelles persones que expressa-
ment ho demanin.

____________________________________________________________________________

A partir de la revisió periòdica, quan convé es van incorporant noves actuacions o reforços d’ús del
català, i s’han articular mesures de traducció de documents o d’informacions en el moment de l’acolli-
da a les famílies nouvingudes i es facilita documentació bilingüe català/castellà a tothom que ho de-
mani explícitament, tal i com diu la normativa:
4.4. El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones mem-
bres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua.
Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a implementar canvis
per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.
Tanmateix, s’arbitraran mesures de traducció per al període d’acollida de les famílies.

L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una
sòlida competència comunicativa en finalitzar l’educació obligatòria, de manera que pugui usar nor-
malment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i entre missatges orals i es -
crits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinats en el projecte educatiu.

El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de
la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua.
En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, iniciar si escau, el
procés d’aprenentatges de la llengua catalana i de la llengua castellana.
Per a l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes lingüístics d’immersió en llegua catalana amb
la finalitat d’intensificar-ne l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.

En el projecte educatiu els centres preveuran l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut. 

2.4.3. Alumnat nouvingut 

Descripció

Amb l’ alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. Cal ga-
rantir una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre i que es faci amb metodo-
logia d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un enfocament comuni-
catiu durant el temps necessari.
_________________________________________________________________________________

En la relació amb l’alumnat nouvingut tot el centre utilitza sempre el català. Es garanteix una atenció
individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa amb un enfocament comunicatiu i amb
la metodologia adequada. S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un seguiment acurat.
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Des de l’aula d’acollida s’han valorat molt les sortides que s’han fet per integrar l’alumne a, excursió al
mirador de Rocaprevera (Torelló), participació a les curses malleuenques, cantada de nadales pels
carrers de Manlleu, excursió a la Vall de Núria, caminada i visita del Museu del Coure, caminada fins a
Sant Martí Xic (el Voltraganès), sortida a l’Estartit i a la gola del Ter. Aquestes excursions s’autofinan-
çament amb activitats que fan els alumnes: lluminetes, Mercat del Trasto, cantades, venda de punts
de llibre, etc.

Sempre s’ha procurat que hi hagi dos grups d’Aula d’Acollida per nivells de competència lingüística.
Sempre que ha estat possible s’ha ofertat una optativa de reforç per tal de poder ajudar als alumnes
d’Aula d’Acollida que s’han incorporat a l’aula ordinària.

A l’Aula d’Acollida també s’inclouen coneixements bàsics de socials, experimentals, matemàtiques,
tecnologia, anglès i castellà. L’objectiu és dotar als alumnes d’una competència lingüística mínima que
permeti incorporar-los a l’aula ordinària.

Hi ha una coordinació periòdica amb l’ALIC, mediador i Departament d’Orientació. 

Hi ha reunions amb les famílies per valorar l’aprenentatges dels seus fills i possibles sortides professi-
onals.

2.4.4. Organització dels recursos humans

2.4.4.1. El pla de formació de centre en termes lingüístics

Descripció
 
El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d’acord amb el
seu pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a element que doni
cohesió al treball en equip dels docents d’una entitat educativa. Els objectius d’aquest pla de
centre sorgiran a partir de la voluntat i de la capacitat de planificació de l’assessorament per
part de les institucions col·laboradores (ICE). Els centres han de determinar les necessitats de
formació tant lingüístiques com didàctiques (d’ensenyament de llengües i d’ensenyament en
una llengua).

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estra-
tègics i  de millora de centre. El centre disposa d’una eina que facilita la identificació de les necessitats
de formació. Té en perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol incorporar
noves metodologies i nous mètodes de treball. El centre treballa l’ILEC treballa l’ILEC per incorporar
noves metodologies per activar la comprensió de textos a l’aula (tallers de lectura i treballs d’estratègi -
es de lectura). També treballem, a nivell de formació permanent de centre,  les competències bàsi -
ques.

2.4.5. Organització de la programació curricular

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells

Descripció

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües, per tal que
respongui les necessitats de l’alumnat del centre, cal establir una coordinació entre el profes-
sorat d’un cicle, entre el professorat dels diversos cicles i entre el professorat de nivells dife-
rents encara que, en el cas de l’ensenyament públic, sigui de centres diferents, independent-
ment de la llengua que hi imparteixin. 
_________________________________________________________________________________
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Hi ha coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars. El centre ha reestructu-
rat els departaments de llengües i n’ha fet un d’unitari.

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes

Descripció

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius
de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l’educació primà-
ria i secundària. L’eix vertebrador de l’ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del
tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza l’ensenyament-aprenentatge de les estruc-
tures lingüístiques comunes.
________________________________________________________________________________

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. S’atén en l’espe-
cificitat dels continguts i a partir de l’ILEC es treballen noves metodologies en totes les àrees pel que
fa la comprensió lectora. Es fa un treballs comparatiu de llengües i d’interferències lingüístiques.

2.4.5.3. Projectes d’innovació

Descripció

El centre participa en projectes d’innovació pel que fa referència a l’aprentatge-ensenyament
de les llengües.

Es participa en un projecte d’innovació que repercuteix en tot el centre pel que fa a l’ensenyament-a -
prenentatge de les llengües del currículum. Des de l’ILEC s’ensenya unes metodologies per treballar
la llengua en totes les àrees curriculars.

2.4.6. Biblioteca escolar
Descripció

La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al desenvo-
lupament de les àrees curriculars, on és pot trobar tot tipus d’informació en diferents suports,
que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. La com-
posició del seu fons respon al nivell educatiu de l’alumnat del centre i preveu la diversa tipolo-
gia dels seus usuaris/es. La llengua dels documents es fa en llengua catalana. El fons es manté
actualitzat i hi ha un equilibri entre els materials de ficció i els de coneixements. La seva dina-
mització comprèn el desenvolupament de diferents programes, propostes i activitats de foment
de la lectura. La biblioteca del centre serveix com a espai transversal de suport en el desenvo-
lupament de les àrees curriculars.

Actualment la biblioteca del nostre centre té un fons de 13. 534 llibres i és que no s’ha partit de zero ja
des dels inicis quan era escola municipal sempre hi va haver-hi interès per part dels equips directius i
del claustre de tenir una biblioteca ben dotada. Cal fer constar que s’ha començat la catalogació del
fons documental amb el programa e-pèrgam, incorporant les pautes que es van donar en el curs tele -
màtic de formació que es va seguir el 2008-2009 seguit per la coordinadora de la biblioteca i la biblio -
tecària del nostre centre, que està subvencionada per l’AMPA.

La biblioteca roman oberta tots els matins de 9.00 a 13.00 i les tardes del dijous de 15.30 a 18.30h.
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2.4.6.1. Pla de lectura de centre

Descripció

El Pla de lectura de centre és el conjunt d’objectius i metodologies per promoure: 1) L’aprenen-
tatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició de  la comprensió lec-
tora. 2) L’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre i
assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta. 3) El gust per llegir, entès com l’ad-
quisició d’un hàbit basat en el gaudi. 4) La formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les
eines, tècniques i metodologies de les diferents formes d’accés tant a la lectura com a font
d’informació o com font de gaudi.

____________________________________________________________________________

El centre educatiu treballa en col·laboració amb la biblioteca pública. L’ Institut participa en el Projecte
d’Autonomia de Centre (PAC) que, en el seu pla estratègic contempla la cohesió social i la millora dels
resultats acadèmics dels alumnes. I és en aquest marc que la biblioteca escolar del centre vol integrar
i preparar el nostre alumnat per a la societat de la informació i el coneixement posant al seu abast els
recursos de que disposa.

Per tot plegat el centre ha inclòs en el currículum dels alumnes del 1r cicle d’ESO una hora setmanal
de biblioteca que es dedica tant a la lectura com a la formació d’usuaris. També es vol ajudar a fo-
mentar el gust per la lectura a tots els alumnes activant campanyes de lectura i altres activitats cultu-
rals: Protagonista Jove, Ficcions i “El gust per la lectura” 

També es vol afavorir que alumnes d’altres llengües trobin material en la seva llengua materna al ma-
teix temps que hi hagi un bon material bàsic per assolir les llengües del país i les llengües estrangeres
que s’estudien en el centre. 
Es promou també la lectura silenciosa i la lectura expressiva de textos amb una entonació, dicció i ve -
locitat adequades. També es fomenta els fòrums entre els lectors.

Hi ha una cooperació directa amb les biblioteques públiques del municipi i altres biblioteques escolars 
de la zona. S’organitzen activitats conjuntes com: clubs de lectura, exposicions, xerrades amb escrip-
tors, etc.

Des del curs 2011-12 el centre està adscrit a l’ILEC (Impuls de la lectura). Aquest pla té una durada
de tres cursos. L’objectiu és aplicar com a projecte de centre les metodologies de treball que es fan a
la formació. Hi ha un grup de professors (Grup Impulsor) que reben la formació que imparteix l’ALIC
(Assessora de llengua i cohesió del centre). Dins d’aquest grup hi ha una representació de l’Equip Di -
rectiu del Centre.

Durant la formació del curs 2011-12 es va acordar treballar l’esquema com una tècnica d’estudi. Tas-
ca que s’aplica en la feina diària de l’aula a tots els cursos de l’ESO i BAT.

La continuació del treball de l’ILEC té com objectiu potenciar els tallers de lectura a l’aula per ense -
nyar una nova metodologia de treball que consisteix en aplicar estratègies a l’hora de treballar la com-
prensió lectora. Durant el curs 2012-13 es comença a treballar al primer curs del primer cicle de l’ESO
per poder veure quina serà l’evolució dels alumnes al llarg de tota la seva etapa escolar obligatòria.
De cada classe es proposen uns alumnes que formaran part del grup de dades per fer-ne un segui -
ment més puntual.

S’acorda  tenir en compte en el PEC:
- Passar una prova de comprensió lectora a inici de curs i a final de curs per veure l’evolució de

l’aprenentatge dels alumnes. Per a primer d’ESO es proposen les proves ACL de 6è de primà-
ria i per a 2n d’ESO algun exemple de les proves diagnòstiques que es passen a 3r d’ESO.
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- Fer extensiu la formació a la resta del professorat del centre, participant en les reunions d’àm-
bits del centre i en altres reunions dels equips docents.

- Procurar que aquesta nova metodologia de treball s’apliqui quan es treballa la comprensió lec-
tora totes les àrees. L’ALIC assessorà els professors.

- Determinar quines estratègies es fixen per treballar durant el curs 2013-14. Fer connexions,
fer prediccions.

- Fixar quines competències lingüístiques tindrem en compte a l’hora d’avaluar les àrees no lin-
güístiques.

2.4.7. Projecció del centre

2.4.7.1. Pàgina web del centre http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet/

Descripció

El centre té una pàgina web que li permet la comunicació en tota la comunitat educativa. S’hi pot tro-
bar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació, informació sobre els
estudis que es fan al centre, característiques, programació de sortides, activitats extraescolars, partici -
pació en projectes,... La web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si
corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars.
La pàgina web és un recurs compartit i utilitzat per tota la comunitat comunicativa i les famílies dels
alumnes. S’han establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri clar de l’ús
de la llengua catalana i de les altres llengües presents al centre.

2.4.7.2. Revista

Descripció

El centre té una revista que permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. Serveix
per treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i per difondre les activitats i els treballs en
què es participa. 

_________________________________________________________________________________

La revista és un recurs compartit per tota la comunitat educativa i s’han establert els mecanismes per
facilitar-ne la participació. Hi ha un criteri clar de l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
També es pot incloure altres llengües d’estudi –l’anglès i el francès- com altres de les llengües que
parlen els alumnes del centre.

Els professors del centre interessats a treballar en la revista proposen temes de treball als seus alum-
nes, els revisen, es corregeixen i es comenten entre tots abans de publicar-se.
És una manera de treballar en diferents assignatures: la notícia, el text argumentatiu, la crítica com a
gèneres periodístics. A banda que es fomenten valors com és la crítica constructiva. 

2.4.7.3. Exposicions

Descripció
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El centre organitza, amb la col·laboració d’organismes públics o entitats, exposicions sobre te-
màtiques relacionades amb el món de l’educació. La llengua catalana sempre hi és present.

S’organitzen exposicions al centre que permeten la participació de tota la comunitat educativa. Els
alumnes sovint exposen, també, alguns dels seus treballs per donar un valor a la feina feta a l’aula. El
centre ha establert uns criteris lingüístics i de continguts. Tot i que hi pugui haver escrits en altres llen-
gües, el català sempre hi és present.

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals

Descripció

El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals amb les quals intervenen tant
el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació, ...) com l’alumnat (per treba-
llar aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de les diverses llengües pre -
sents al centre).

____________________________________________________________________________

El centre potencia les xarxes de comunitats virtuals en les quals hi intervenen tant el professorat com 
l’alumnat i els pares (Consell Escolar i  AMPA).

2.4.9. Intercanvis i mobilitat

Descripció

Els intercanvis epistolars, telemàtics i presencials, la col·laboració entre centres i les colònies i
estades lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de
l’alumnat, a viure necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi context, a gene-
rar bones pràctiques, a facilitar la interrelació sociocultural i afavorir el coneixement de la ri-
quesa històrica, lingüística i cultural d’altres indrets. 

_________________________________________________________________________________

El claustre considera que els alumnes que participen en projectes que potencien la seva competència
lingüística tenen, d’altra banda, més recursos i estratègies per accedir als altres aprenentatges. El
centre participa en diverses modalitats d’intercanvi, les quals són compartides per tota la comunitat
educativa (ex: Comenius i intercanvis entre aules d’acollida).

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu

Descripció

Participació: La dimensió europea i internacional del centre educatiu és garantia de participa-
ció amb un món global. El que permet que en el Projecte de Centre es concreti accions i projec-
tes a curt, mitja i llarg termini, promoguts i prioritzats des del projecte lingüístic plurilingüe.
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El desenvolupament de la dimensió internacional del centre dóna oportunitats a l’alumnat i al profes-
sorat de conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres centres d’arreu del món per a la mi-
llora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la ciutadania activa.
Cal que la finalitat de millorar la dimensió europea i internacional del centre s’integri en el projecte lin-
güístic plurilingüe i els projectes específics estiguin planificats, reconeguts i acceptats per tota la co-
munitat educativa.

Coordinació

La dimensió europea i internacional del centre educatiu afavoreix la projecció externa del centre i aju -
da a la cohesió interna dels equips docents pel que fa a la innovació i la renovació metodològiques.

Per facilitar la participació del centre en programes i projectes internacionals és imprescindible la coor-
dinació dels equips docents i dels referents de les diferents llengües impartides al centre educatiu,
amb una col·laboració promoguda i prioritzada des del projecte lingüístic plurilingüe.

Cal que la comunitat educativa afavoreixi un temps de reflexió compartida per al professorat implicat
en projectes internacionals i estimuli l’autonomia de treball entre l’alumnat que hi participa.

La coordinació d’actuacions, participants i ús dels recursos lingüístics i comunicatius per a desenvolu-
par un projecte internacional ha d’estar impulsada en el projecte lingüístic plurilingüe.
El centre coordina i lidera accions per potenciar la dimensió europea i internacional i promou accions
d’intercanvi entre el professorat, l’alumnat i els centres dins de projectes europeus o internacionals.

3. Concreció operativa del projecte.

(Pla General Anual de Centre PGAC)
L’enllaç ja hi està en el seu lloc pertinent dins del treball.
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