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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Justificació del document 
 

 Model plurilingüe i intercultural  

La globalització i els canvis que s’han produït els darrers anys en els camps tecnològic, científic, 

demogràfic, comercial i cultural han modificat la manera de comunicar-nos, de relacionar-nos i d’aprendre. 

Així doncs, si volem formar ciutadans competents per habitar i conviure amb èxit al segle XXI, cal introduir 

canvis en l’ensenyament i l’aprenentatge als centres educatius.  

Els tres factors que han fet repensar la renovació dels sistemes educatius d’arreu del món són, sobretot:  

- Les aportacions de la neurociència 

- La generalització de les TIC 

- Canvis en el món laboral (que exigeixen una formació integral amb predomini de les competències 

relacionals, l’autonomia i l’aprenentatge al llarg de la vida) 

 

Actualment  el model lingüístic català és un model plurilingüe i intercultural en què totes les llengües  (les 

curriculars i les pròpies) contribueixen a desenvolupar la competència comunicativa.  

 Importància de la competència comunicativa i lingüística 

La llengua, com a instrument fonamental per al desenvolupament personal, social, acadèmic i 

professional de tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió social, és el centre de 

l’aprenentatge del nostre sistema educatiu (ja que és l’instrument que ens permet comprendre la realitat, 

expressar el pensament i les emocions, raonar, crear, transmetre el coneixement i una determinada 

manera de veure i entendre el món, i relacionar-nos amb els altres.)
 1
 

Per tot  això, la competència comunicativa i lingüística, juntament amb les competències de tipus emocional 

i personal, són fonamentals per desenvolupar tasques amb un alt component cognitiu, per activar l’esperit 

crític, per argumentar, per negociar i per explicar el coneixement als altres i fer-ho en diferents llengües.
2
 

 

 

                                                 
1
 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya: l’aprenentatge i 

l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural, octubre 2018, p.8 
 
2
 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, ibídem, p.5 
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1.2. Presentació del document 
 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un document que forma part del Projecte Educatiu de Centre 

(PEC) i que recull els següents aspectes: 

 El paper de  la llengua catalana com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu plurilingüe i 

intercultural. 

 El tractament de les llengües (tant de les curriculars, com d’altres) i les propostes educatives per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació en el nostre centre (tant en els 

espais d’educació formal, com en els d’educació no formal.) 

 Els aspectes lingüístics que tinguin repercussions organitzatives i en la gestió del centre educatiu. 

El PLC és el document marc que parteix d’una anàlisi i reflexió interna del centre i que recull les directrius i 

les línies d’actuació adoptades per la nostra comunitat educativa a partir d’aquesta anàlisi en relació amb 

l’organització, gestió,  tractament, ús  i ensenyament-aprenentatge de les llengües al centre, d’acord amb 

la normativa vigent però amb l’autonomia que ens atorga la pròpia llei, tenint present la consideració 

institucional de l’Institut Domènec Perramon. 

La concreció d’actuacions es fa operativa a través d’altres documents del centre:  el projecte curricular, les 

programacions de les matèries i la programació general anual. Tot plegat es regirà per la coherència i 

l’estabilitat (que no implica rigidesa, sinó realisme i capacitat transformadora.) 

En l’apartat 4 del present PLC es concretaran els objectius i les actuacions del PLC de l’institut Domènec 

Perramon i en els apartats 5 i 6 com s’estructuraran, per assolir tot allò acordat, des dels diferents 

contextos comunicatius en què incideix el centre (entorn social, centre com a espai comunicatiu i aules) i 

des dels diferents àmbits (metodologies, organització i comunicació -interna i externa-) 

Quadre 1: Assoliment dels objectius  
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1.3. Marc Normatiu 
 

El projecte lingüístic de centre (PLC) té un caràcter referencial i normatiu i, per tant, s’ha d’ajustar al marc legal 

vigent, que recull: 

 les polítiques comunes de la Unió Europea  

 l’Estatut d’Autonomia, 

 la LEC Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 

 el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius 

 el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria.  

 el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu 

 

Així doncs, el marc normatiu que serveix de base a l’elaboració d’aquest PLC és el següent: 

1.3.1. Política europea 

Dins del marc europeu, d’entre els objectius específics per assolir l’any 2020 destaquen els programes per 

millorar la capacitació del jovent per a l’èxit escolar i l’emprenedoria innovadora i sostenible. És importantíssim: 

a) El domini de llengües estrangeres i la valoració del plurilingüisme com una riquesa col•lectiva que cal 

promoure per a la convivència i la competitivitat en el món actual. Un dels documents marc a nivell 

europeu és: Marc Europeu Comú de Referència europeu per a les llengües: aprendre, ensenyar i 

avaluar. 

b) L’aprenentatge de llengües com a eina essencial per a l’aprenentatge al llarg de la vida, aprovat el 

novembre de 2012 per la Comissió Europea en el document Rethinking education 

1.3.2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol III: Drets i Deures lingüístics, en l’Article 35. Drets 

lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament estableix que els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en 

català en l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i 

escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en 

incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada 

en els plans d'estudis. De la mateixa manera, els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en 

grups classe diferents per raó de llur llengua habitual. En l’Article 6, també s’estableix que la llengua pròpia 

de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge 

en l’ensenyament. 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/
Estatut%20d'autonomia.pdf
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1.3.3. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 

La Llei 12/2009 determina en el Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 11. El català, llengua vehicular i d'aprenentatge 

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

vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. 

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

les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en 

català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens 

perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.  

Article 12. Llengües estrangeres 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats 

educatives en alguna de les llengües estrangeres. 

Article 14. El Projecte lingüístic  

Ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, i s'ha d'ajustar al 

que estableix la pròpia LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) als articles 10, 11, 12 i 14, 15, 16, 18 

i 91.4e. Entre els quals hi ha d'haver en tot cas: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment 

com singularment, a la realitat sociolingüística del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les 

activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. 

La determinació de les característiques específiques del Projecte Lingüístic es farà en funció de 

l'autonomia pedagògica dels centres recollida als articles 91.4 e) i 97.3 de la LEC i haurà d'incloure els 

aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües del centre (art.14, LEC) durant el temps lectiu i el 

temps escolar i tenint en compte les relacions i la participació de l'entorn. 

1.3.4. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius 

Desplega una opció decidida perquè sigui en l'àmbit del centre i de la seva direcció on se situï l'eix central 

de la presa de decisions, especialment de caràcter pedagògic i organitzatiu i és en aquest sentit que 

l'article 5.1 e, del mateix decret, inclou el projecte lingüístic com a element essencial del projecte educatiu 

del centre, tot regulant que el projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de 

l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. 
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1.3.5. Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

Article 3 (Objectius), Article 4 (Organització general), Article 5 (Projecte educatiu plurilingüe), 

Article 8 (Competències clau) i Article 22 (Projecte educatiu i autonomia pedagògica) 

Entre els objectius “h” i “i” de l’article 3 del nou currículum i l’apartat 4 de l’article 8 s’explicita la importància 

de les habilitats comunicatives i el plurilingüisme com a element transversal compartit des de totes les 

matèries. I l’article 5 i l’article 22 atorguen l’autonomia necessària per tal que el centre elabori una proposta 

pròpia per a l’aprenentatge i l’ús de les llengües que inclogui enfocaments metodològics singulars i que, a 

més (segons recull l’apartat 7 de l’article 4), inclogui la competència digital i la competència en llengües 

estrangeres  

Article 3: Objectius 

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una 

comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i 

consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la 

literatura. 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 

Article 8: Competències clau 

4. Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a factor bàsic per al 

desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques de les matèries. 

La lectura i la consolidació d’un hàbit lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries. 

Article 5: Projecte educatiu plurilingüe 

1. Tots els centres han d’elaborar un projecte lingüístic propi que forma part del projecte educatiu. 

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

d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats 

orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 

activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

3. L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida 

competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 

manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües 

estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 

4. A l’educació secundària obligatòria es fa un enfocament metodològic de les dues llengües oficials tenint en 

compte el context sociolingüístic, per garantir que tot l’alumnat conegui les dues llengües en finalitzar l’etapa. 

D’acord amb el projecte lingüístic, els centres poden impartir continguts de matèries no lingüístiques en una 

llengua estrangera. 

5. El projecte lingüístic ha de determinar les llengües estrangeres que imparteix el centre, i especificar quina o 

quines s’imparteixen com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona. 
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Article 22: Projecte educatiu i autonomia pedagògica 

1. El projecte educatiu de centre és la màxima expressió de l’autonomia i està orientat a afavorir la qualitat i 

l’excel·lència en un context d’equitat i la continuïtat formativa de l’alumne. Ha de preveure els aspectes 

essencials amb relació a l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments 

educatius, els criteris d’inclusió educativa, els recursos disponibles, la concreció i el desenvolupament dels 

currículums, l’orientació educativa i les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat, i el projecte lingüístic, 

que s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic. 

2. Els centres han de donar a conèixer el seu projecte educatiu i han d’establir compromisos amb les famílies, 

mitjançant la carta de compromís educatiu, per incentivar el treball de l’alumne i afavorir la 

coresponsabilització de la família i el centre respecte del procés educatiu de l’alumne. 

4. El centre, en l’exercici de l’autonomia pedagògica, pot incorporar en el seu projecte educatiu objectius 

addicionals, projectes d’innovació pedagògica, plans de treball, i formes organitzatives i de gestió 

diferenciades. 

Article 4: Organització general, insisteix que cal promoure actuacions per tal que els alumnes acreditin la 

competència digital i la competència en llengües estrangeres d’acord amb el Marc europeu comú de 

referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

 

1.3.6. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu 

El Decret 150/2017 a l’article 1, preveu un conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb 

la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les 

competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu
3
. 

El Govern de Catalunya defineix el model lingüístic del sistema educatiu situant la llengua al centre de 

l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al desenvolupament personal, social, acadèmic i professional de 

tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió social.
4 

 

                                                 
3
 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, ibídem,  p.7 

4
 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, ibídem,  p.8 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

Per realitzar una diagnosi actualitzada del centre que després permeti formular uns objectius lingüístics 

d’acord amb les necessitats sociolingüístiques reals, s’ha analitzat el context sociolingüístic i l’entorn, el 

bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals, els resultats educatius (a través de 

l’anàlisi de les proves externes de Competències Bàsiques (CB de 4t d’ESO) i la competència lingüística 

del professorat. 

A partir d’aquesta anàlisi hem concretat els objectius d’aprenentatge de les diferents llengües i les 

estratègies i accions previstes per assolir-los, s’han fixat els criteris per a la comunicació interna i externa, i 

s’ha planificat la formació necessària per al desenvolupament professional i la capacitació lingüística de 

l’equip docent. 

2.1. Descripció de l’institut i la seva comunitat educativa 
 

 L’entorn i el centre  (persones que el conformen i tarannà)  

L’institut Domènec Perramon està situat a Arenys de Munt, a la comarca del Maresme i compta amb uns 

9.000 habitants aproximadament. És l’únic centre d’educació secundària de la població, i junt amb les 

escoles de primària Sant Martí i Sobirans, conformen els tres centres educatius d’ensenyament obligatori, 

tots ells públics, amb què compta la població d’Arenys de Munt. 

Va obrir les portes el 1973. Fins al 1978 va funcionar com a escola nocturna. Des del 1978 fins al 1988 s’hi 

va impartir Formació Professional. A partir de llavors s’hi va començar de manera experimental l’educació 

secundària obligatòria fins que al 1990, que va entrar en vigor la LOGSE, i al 1994 es va ampliar l’oferta 

educativa al batxillerat. És un centre que tradicionalment ha estat pioner en la introducció de canvis i noves 

metodologies. 

Actualment a l’Institut Domènec Perramon s’hi imparteix ESO (3 línies) i Batxillerat (2 línies) i s’hi pot 

trobar: 

EL CENTRE 

Persones i Serveis Nombre 

alumnes 400 aproximadament (300 d’ESO i 100 de batxillerat)  

professors 40 aproximadament 

PAS 3 (2 a consergeria i 1 a administració) 

Servei de Cantina 2 persones 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 14 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

Activitats Extraescolars 60 persones aproximadament impartint activitats 

formatives
5
 

 

Arenys de Munt és una població d’interior situada als peus de les serres de Collsacreu, Corredor i Montalt, 

d’on baixa la riera d’Arenys i a només 4km d’Arenys de Mar. Totes aquestes característiques geogràfiques 

han determinat la seva evolució econòmica, social i lingüística que presenta: 

CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES, SOCIALS I LINGÜÍSTIQUES 

1. Poca immigració 

2. Poca obertura a l’exterior (els alumnes de l’institut quasi exclusivament provenen d’escoles de la població i 

els costa continuar estudis postobligatoris a d’altres localitats) tot i la proximitat a nuclis urbans importants 

(Mataró -que és capital de comarca- s’hi situa a 10km- i Barcelona a 45km) 

3. Entorn familiar majoritàriament catalanoparlant. 

  

El municipi gaudeix d’una sòlida oferta per a l’estudi de llengües estrangeres a través d’una acadèmia    

privada a la qual assisteixen un gran nombre de joves d’Arenys de Munt que majoritàriament són alumnes 

del Domènec Perramon. 

 

 Comunitat educativa 

A) Professorat i PAS 

La llengua d’ús habitual pel PAS i del professorat del centre és el català. 

Dels aproximadament 40 professors de la plantilla, el 50% són funcionaris i només el 40% dels llocs de 

treball estan ocupats pels titulars. 

Molts dels professionals docents, tant interins com funcionaris, no disposen de l’acreditació necessària 

per impartir matèries no lingüístiques en anglès. Alguns tenen coneixements lingüístics suficients, però 

no els poden acreditar i, per tant, de moment no es poden realitzar perfils, encara que individualment 

alguns treballen per aconseguir aquells perfils. 

Una part important del professorat amb els perfil necessaris per al centre són interins, però si en el 

corresponent departament no hi ha una vacant, no es pot crear el perfil. 

A mesura que projectes lingüístics de centre (com el TIL) van consolidant-se i ampliant-se a cursos 

superiors, i es vol donar continuïtat i aprofundir en l’AICLE es constata la necessitat més important de 

tenir professors que puguin satisfer els requeriments lingüístics i metodològics dels projectes per 

aconseguir implantar-los amb èxit. 

 

                                                 
5
 Es realitza un alt nombre d’actuacions individuals de “Repàs general”, que imparteixen alumnes de 4t d’ESO i sobretot de 

Batxillerat i que s’inclouen en aquest còmput. 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 15 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

B) Alumnat i famílies 

En general l’alumnat del centre prové de famílies amb un nivell sociocultural mitjà. La llengua familiar i 

de relació de la majoria dels alumnes és el català. 

Pel que fa a l’aprenentatge i a la consolidació d’hàbits d’estudi presenten un nivell satisfactori i el 

nombre d’alumnes que presenta problemes greus d’aprenentatge o de conducta o que té poca 

motivació per a l’estudi és bastant reduït. 

S’han analitzat els resultats educatius de les proves de Competències Bàsiques (CB) de 4t d’ESO en 

les matèries de llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa; tenint present: 

   La mitjana dels resultats dels tres darrers cursos (des del 2015-16 al 2017-18) 

   Les franges d’excel·lència i assoliment que marca com a objectiu el Departament d’Ensenyament 

(mínim 30% d’excel·lència i màxim 15% de no assoliment)  

Si es fa una anàlisi en relació amb els blocs lingüístics que s’avaluen a les proves de Competències 

bàsiques (comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita), observem que en relació a 

l’assoliment i excel·lència educativa: 

 

COMPRENSIÓ ORAL 

Només s’avalua en les CB de llengua anglesa i els resultats són molt satisfactoris. 

Mostren un assoliment superior al 85% i una excel·lència situada en el 30%  

 

 COMPRENSIÓ LECTORA 

Els resultats són molt satisfactoris i força homogenis en les  tres CB (llengua catalana, llengua 

castellana i llengua anglesa) 

Mostren un assoliment superior al 85% en les tres llengües i una excel·lència molt superior al 30% en 

llengua anglesa, però una mica per sota de l’objectiu a llengua catalana i castellana (tot i que aquestes 

dues matèries només divergeixen en un punt) 
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EXPRESSIÓ ESCRITA 

Els resultats en expressió escrita són més divergents entre les tres matèries lingüístiques. 

En llengua catalana: Mostren un assoliment força superior al 85%, però una excel·lència per sota de 

l’objectiu del 30% (similar a l’obtinguda als resultats de comprensió lectora) 

En llengua castellana: Mostren un assoliment una mica inferior al 85%, i una excel·lència també per 

sota de l’objectiu del 30% (i inferior als resultats de comprensió lectora) 

En llengua anglesa: Mostren un assoliment notablement inferior al 85%, i una excel·lència també per 

sota de l’objectiu del 30%. Aquests resultats, tant d’assoliment com d’excel·lència, en expressió escrita 

contrasten amb els resultats tant superiors en comprensió oral i lectora. 

 

2.2. Conclusions de l’anàlisi del context sociolingüístic 

 Quant a la llengua d’ús: 

- La llengua d’ús majoritària, tant a nivell oral com escrit, en àmbits d’ús cultes i col·loquials és la 

llengua catalana.  

- No hi ha problemes de coneixement de la llengua castellana i els alumnes l’empren amb normalitat si 

es dona el context necessari. 

- La llengua anglesa no és present a nivell social, però se’n du a terme un aprenentatge a través 

d’extraescolars al municipi. 

 

 Quant a resultats educatius: 

- En comprensió oral els resultats tant d’assoliment com d’excel·lència en llengua anglesa són molt 

satisfactoris, cal mantenir-los. 

- En comprensió lectora els resultats d’assoliment en les tres llengües són molt satisfactoris i cal mantenir-

los. Caldrà millorar els resultats d’excel·lència en llengua catalana i castellana (entre els quals no hi ha 

una diferència significativa) 

- En expressió escrita els resultats d’assoliment en llengua catalana són molt satisfactoris i cal mantenir-los. 

Caldrà millorar els resultats d’assoliment en llengua castellana i anglesa (sobretot en la llengua 

estrangera, on són més baixos). També caldrà millorar l’excel·lència en les tres llengües i sobretot 

equiparar els resultats d’excel·lència entre llengua catalana i castellana) 
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3. LES LLENGÜES A L’INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON 

En aquest apartat del PLC es constata quines són les llengües presents al centre, l’estatus de què 

gaudeixen i, en línies generals, com se’n regulen els àmbits d’ús i d’ensenyament aprenentatge. Serà, 

però a l’apartat 5 del present document (“Criteris metodològics i organitzatius en relació amb 

l’aprenentatge de les llengües”) on es detallarà l’ensenyament i aprenentatge concret que es du a terme al 

centre en relació amb les llengües. 

A l’Institut Domènec Perramon hi conviuen: 

 com a llengües oficials: el català i el castellà (la llengua vehicular i de referència és la llengua 

catalana)  

 com a llengües estrangeres de les quals s’imparteix docència l’anglès i l’alemany.  

   anglès: s’imparteix com a primera llengua estrangera, en franja de matèria comuna obligatòria. 

   alemany: s’imparteix com a segona llengua estrangera, en franja de matèria optativa.  

 També hi podem constatar la presència d’altres llengües no curriculars:  

  les llengües maternes dels nostres alumnes (que en major o menor proporció són emprades pels 

nois a les hores d’esbarjo, quan es dirigeixen als seus progenitors, etc.)  

  altres llengües, com el francès, que han estat llengües d’aprenentatge al centre fins al curs 2017-

2018 i que a partir d’aquí, i per qüestions alienes a la direcció del centre (reducció de plantilla i 

demanda de l’alumnat), s’ha hagut d’oferir com a extraescolar en no poder oferir-se com a llengua 

curricular. 

  Altres llengües no curriculars, com a  activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües i cultures 

addicionals, en funció dels interessos i la demanda de l’alumnat. 

Quadre 2: Estatus de les llengües del centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCÈS 

 

Llengües d’origen de 

l’alumnat 

 

CATALÀ 

CASTELLÀ 

Llengua vehicular i de referència Llengües   
oficials 

ANGLÈS 

ALEMANY 

 

Llengües   

estrangeres 

1a lleng. estrangera 

 

2a lleng. estrangera 

 

 

Llengües 

curriculars 
 

Altres 

Llengües  

 
 

S’ofereix com a extraescolar 

 

Altres llengües estrageres 
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Quadre 3: Ensenyament aprenentatge de les llengües del centre 
 

 llengua lectives extraescolars altres 

Llengües 
curriculars 

Català 

-llengua oficial  
-ensenyament/aprenentatge a través del 
TIL junt amb el castellà. 
-llengua de referència, amb què es 
vehiculen normalment els aprenentatges 
en les matèries no lingüístiques. 

-Reforç 
 

 

castellà 

-llengua oficial  
-ensenyament/aprenentatge a través del 
TIL junt amb el català. 
 

-Reforç 
 

 

anglès 
- 1a llengua estrangera 
- obligatòria per a tot l’alumnat 
- s’imparteix a tota l’ESO i el Batxillerat 

-Reforç 
-Preparació B1-B2 

-Estada lingüística 

alemany 
-2a llengua estrangera 
- matèria optativa 
- s’ofereix a tota l’ESO i el Batxillerat 

  

Llengües 
no 

curriculars 

francès  
-S’ofereix com a extraescolar  
(ja que fins al curs 2017-2018 s’oferia 
també com a 2a llengua estrangera) 

 

Altres 
llengües 

 

-S’atenen les demandes dels 
alumnes.  
(Des de l’AMPA es busca professorat 
per impartir-la  i s’ofereix com a 
aprenentatge en hores extraescolars, 
si hi ha prou alumnat inscrit) 

 

 

 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 19 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

4. OBJECTIUS 

4.1. Característiques i Objectius generals de l’educació plurilingüe i intercultural 
 

L’educació plurilingüe i intercultural  que regeix el sistema educatiu català té les següents característiques: 

 S’estructura a partir de la llengua d’escolarització, el català i pretén desenvolupar la competència 

comunicativa utilitzant diferents idiomes com a vehicle per a l’adquisició de nous coneixements. 

 El plurilingüisme de l’alumnat s’entén de manera realista i assolible: totes les llengües no han de 

ser apreses al mateix nivell i promou un aprenentatge al llarg de tota la vida (no només durant el 

temps d’escolarització)  

 No respon simplement a una necessitat funcional d’ensenyament de diverses llengües, sinó també 

a un component essencial de l’educació per a la ciutadania democràtica. 
 

Al Domènec Perramon el model plurilingüe i intercultural pretén assolir els següents objectius generals: 

1. Garantir una bona competència comunicativa i lingüística de l’alumnat en acabar l’educació 

secundària. 

2. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema educatiu i potenciar-

ne l’ús per part de l’alumnat. 

3. Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual (competència 

plurilingüe) 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural promovent la integració 

educativa 

Aquests objectius generals es concreten i desenvolupen anualment en objectius operatius i actuacions a 

través de la Programació Anual del Projecte Lingüístic de Centre. 

4.2. Programació Anual del Projecte Lingüístic de Centre del curs 2018-2019 
 

OBJECTIU GENERAL 1: Garantir una bona competència comunicativa i lingüística de l’alumnat en acabar 
l’educació secundària. 

OBJECTIUS OPERATIUS ACTUACIONS 

1.1. Assolir un bon domini de les 
llengües oficials (català, castellà): 
B2 al final de l’ESO i C1 al final 
del batxillerat 

1.1.1. Treball de les llengües oficials de manera integrada a través del TIL 
(tractament Integral de llengües) (1.1.1.1. PGA 18-19) 

1.1.2. Unificació i sistematització del treball de l’expressió escrita (planificació, 
producció-revisió) en una llibreta d’Expressió escrita exclusivament. 
(1.1.1.3. PGA 18-19) 

1.1.3. Aplicació del projecte “Errors Fatals” de català i castellà des de totes les 
matèries (lingüístiques i no lingüístiques). (1.1.2.1. PGA 18-19) 

1.1.4. Millora de la comprensió lectora amb els 30 minuts de lectura diària del 
Pla Lector. (1.1.2.2. PGA 18-19) 

1.1.5. Realització d’una exposició oral anual a cada matèria (1.1.2.4 PGA 18-19) 

1.1.6. Oferta d’un extraescolar de reforç per a l’ESO
6
 

                                                 
6
 Institut Domènec Perramon, PGA 18-19 Institut Domènec Perramon (apartat 11: “Programació d’activitats en horari no lectiu”),  p.40 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 20 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

1.2. Assolir una competència 
suficient en la primera llengua 
estrangera (anglès): B1 al final de 
l’ESO i B2 al final del batxillerat 

1.2.1. Impartició de l’anglès al currículum com a primera llengua estrangera a 
l’ESO i al batxillerat 

1.2.2. Realització d’estades lingüístiques al Regne Unit (1.3.3.5. PGA 18-19) 

1.2.3. Participació en concursos en llengua anglesa com “The Fonix” (1.3.1.5. 
PGA 18-19) 

1.2.4. Realització de classes extraescolars de reforç d’anglès per a l’ESO
7
 

1.2.5. Incentius per a la realització individual d’exàmens per obtenir Certificats 
oficials  (1.3.3.1. PGA 18-19) 

1.2.6. Realització de classes extraescolar d’anglès per preparar exàmens B1 i 
B2 oficials

8
(1.3.3.2. PGA 18-19) 

1.2.7. Organització d’activitats diverses que propiciïn l’ús de la llengua anglesa 
(teatre, xerrades, videoconferències...) (1.3.1.4 PGA 18-19) (també a 
3.1.PLC) 

1.3. Oferir el coneixement i domini 
d’una segona llengua estrangera 
(alemany): A2 al final de l’ESO i 
B1 al final del batxillerat 

1.3.1. Oferta de l’alemany com a matèria optativa al llarg de tota l’ESO i el 
batxillerat (1.3.2.1. PGA 18-19) 

1.3.2. Organització d’activitats que propiciïn l’ús de la segona llengua estrangera 
(1.3.2.2. PGA 18-19) 

1.3.3. Incentius per a la tria d’una segona llengua estrangera (amb estades 
lingüístiques, sortides, obtenció de certificats oficials...) (1.3.2.3. PGA 18-
19) 

1.4. Oferir el coneixement de 
llengües estrangeres no 
curriculars al centre 

1.4.1. Oferta de la llengua francesa com a extraescolar
9
 

  1.4.2. Atendre la demanda lingüística de l’alumnat per als extraescolars del curs 

següent. 

 
1.5. Gestionar i unificar de 

manera transversal aspectes 
d’organització  que tinguin 
repercussions metodològiques i 
lingüístiques 

 

1.5.1. Coordinació en l’ensenyament de totes les llengües per augmentar la 

coherència i la sinergia entre la llengua vehicular, la resta de llengües 

curriculars i les altres llengües de l’aprenent (TIL). 

1.5.2.  Focalització de la dimensió lingüística des de totes les matèries, a 

través d’una bona coordinació amb les matèries lingüístiques (TILC) 

1.5.3.  Realització d’actuacions transversals de caràcter lingüístic en totes 

les matèries del centre per a la millora de la competència 

comunicativa i lingüística (projecte errors fatals, exposicions anuals...) 

 
1.6. Adquirir estratègies per a 

l’aprenentatge autònom al 
llarg de la vida 

 

1.6.1. Ús de metodologies d’aprenentatge que millorin l’autonomia en 

l’aprenentatge de l’alumnat (sistematitzar els exercicis per activar 

coneixements previs, la inferència i deducció, etc.) 

1.6.2. Ús d’eines d’aprenentatge que millorin l’autonomia en l’aprenentatge de 

l’alumnat (rúbriques i activitats d’autoavaluació, ús de plataformes 

digitals, realització d’activitats digitals per a la realització autodidacta 

d’exercicis de reforç i aprofundiment, etc.) 

 

 
 

                                                 
7
 Ibídem 

8
 Ibídem 

9
 Ibídem 
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OBJECTIU GENERAL 2: Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema 
educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

OBJECTIUS OPERATIUS ACTUACIONS 

2.1. Emprar el català com a vehicle 
d’expressió i de comunicació  
habitual a tots els espais del centre, 
en la relació amb la comunitat 
educativa i amb tots els estaments 
socials en general. 
 

2.1.1. Comunicació habitual en llengua catalana, tant oral com escrita, entre la 
comunitat educativa i la comunitat educativa i l’entorn, tant en les activitats 
no docents (extraescolars, cantina-menjador escolar...) com en l’àmbit 
docent (exposicions dels professors, interaccions entre docents i alumnes, 
activitats d’ensenyament-aprenentatge, etc.). Sense perjudici que de 
manera puntual pugui emprar-se alguna altra llengua per facilitar la 
comunicació, i que, evidentment, les matèries lingüístiques utilitzen 
exclusivament la llengua que ensenyen. 

2.1.2. Acollida i atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger en llengua 
catalana (pla d’acollida, suport lingüístic i social...) Sense perjudici que de 
manera puntual pugui emprar-se alguna altra llengua per facilitar la 
comunicació. 

 

2.2. Garantir espais preferents d’ús 
per a la llengua catalana 

2.2.1. Retolació del centre en català. Sense perjudici que, fruit d’alguna activitat 
puntual de caràcter multilingüe/plurilingüe, pugui retolar-se espais del 
centre en altres llengües presents al centre. 

2.2.2. Redacció dels documents de centre en llengua catalana. Sense perjudici 
que algun projecte específic, pugui redactar-se en una de les llengües 
d’aprenentatge al centre. 

2.2.3. Realització de les activitats administratives, de les activitats internes i de 
les de projecció externa del centre en llengua catalana. 

2.2.4. Utilització dels llibres de text en matèries no lingüístiques en llengua 
catalana, que és la llengua de referència. 

2.2.5. Utilització de  materials didàctics i de suport per a matèries no 
lingüístiques preferentment en llengua catalana, que és la llengua de 
referència, sense perjudici d’emprar puntualment materials en altres 
llengües per contribuir a la millora de la competència plurilingüe. (també a 
2.2. PLC) 

 

OBJECTIU GENERAL 3: Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual 
(competència plurilingüe): 

OBJECTIUS OPERATIUS ACTUACIONS 

3.1. Promoure situacions de gaudi i 
de creació estètica en diferents 
llengües perquè s’activi la 
competència plurilingüe de 
l’alumnat. 

3.1.1. Permetre que l’alumnat llegeixi en la llengua que desitgi durant l’estona de 
lectura diària del Pla Lector (llengües d’aprenentatge al centre o no) 
(1.1.2.2. PGA 18-19) 

3.1.2. Posar a disposició de l’alumnat llibres i revistes en diferents llengües 
(català-castellà-anglès-alemany) en els armaris de material del Pla Lector. 
(1.1.2.2. PGA 18-19) 

3.1.3. Participar en concursos en diferents llengües (català-castellà-anglès) 
(1.3.1.5., 3.2.2.3 i 3.2.2.4 PGA 18-19) 

3.1.4. Organització d’activitats diverses que propiciïn l’ús de llengües 
estrangeres (teatre, xerrades, videoconferències...) (1.3.1.4. i 1.3.2.2. PGA 
18-19) (també a 1.2. PLC) 

3.2. Assolir una competència 
plurilingüe suficient per processar 
informació vehiculada en 
diferents llengües amb l’objectiu 
de construir coneixement nou. 

3.2.1. Sol·licitud de places singulars amb perfil lingüístic en diferents  matèries 
(1.3.1.1. PGA 18-19) 

3.2.2. Realització matèries (o part de matèries) no lingüístiques en anglès 
(1.3.1.2. PGA 18-19) 

 
3.2.3. Utilització puntual de materials didàctics i de suport per a matèries no 

lingüístiques en les diferents llengües d’aprenentatge del centre, tot i que 
habitualment siguin en llengua catalana. (També a 2.2. PLC) 
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OBJECTIU GENERAL 4: Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural 
promovent la integració educativa 

 

OBJECTIUS OPERATIUS ACTUACIONS 

4.1. Reconèixer i fer presents en el 
centre les llengües i cultures 
dels alumnes d’origen 
estranger, tot destacant-ne el 
valor cultural i econòmic 

 
 

4.1.1. Realització d’exposicions relacionades amb les llengües presents al 
centre aprofitant, per exemple, jornades com el Dia internacional de les 
llengües maternes. 

 

4.2. Despertar en els 
alumnes la curiositat per altres 
llengües i cultures, 
proporcionar-los coneixements 
sobre com són i com 
funcionen i afavorir la seva 
autonomia per aprendre-les al 
llarg de tota la vida. 

 

4.2.1. Oferta d’extraescolars de coneixement de llengües i cultures que no són 
d’aprenentatge al centre. 

4.2.2.  Aprenentatge de llengües com a element que ajuda a entendre’s millor i a 
superar les diferències culturals.  

4.1.2. Valor de la riquesa que aporta la diversitat lingüística (per exemple, 
foment de la comparació lèxica, de l’ús de frases fetes, etc.) 

4.3. Promoure valors democràtics 
com la tolerància i el respecte a la 
diferència cultural i lingüística que 
ens permetin viure junts i millorar 
la nostra qualitat de vida 
col·lectiva 

4.3.1. Destacar el valor universal del patrimoni lingüístic i literari a través 
d’activitats que donin a conèixer la cultura i literatura d’altres indrets (per 
exemple: destacar el valor universal de les rondalles, i el valor de 
reivindicació històrica i de les arrels dels pobles a través de les llegendes)  

4.3.2. Treball de la sociolingüística per fomentar l’anàlisi crítica i que l’alumnat 
actuï de manera ètica i responsable (per exemple donant a conèixer casos 
“actuals” de mort de llengües -com l’eyak-) 
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ AMB 
L’APRENENTATGE i ÚS DE LES LLENGÜES 

5.1. Competència comunicativa i lingüística a l’institut Domènec Perramon 

Com ja s’ha explicat en la introducció del present document la competència comunicativa i lingüística és  

l’eix central del sistema educatiu català. El domini d’aquesta competència és un requisit bàsic per garantir 

una educació de qualitat (Recommendation CM/Rec (2014)5 of the Committee of Ministers to membre 

States on the importance of competences in the language(s) of schooling for equity and quality in education 

and for educational success)
10

. Així doncs, la competència comunicativa i lingüística, juntament amb les 

competències de tipus emocional i personal, són fonamentals per desenvolupar tasques amb un alt 

component cognitiu, per activar l’esperit crític, per argumentar, per negociar i per explicar el coneixement 

als altres i fer-ho en diferents llengües.
11

 

La llengua i el seu aprenentatge parteixen d’una visió holística (és a dir, global i unitària, que no es pot 

reduir a la suma de les parts) i que facilita: 

 D’una banda, l’aprenentatge de les llengües 

 I, de l’altra, la construcció de coneixement a través de diferents llengües 

Aquesta visió posa un èmfasi especial en el treball de la competència comunicativa i lingüística com a eix 

transversal per a l’adquisició de qualsevol altra competència i té implicacions metodològiques i 

organitzatives en la pràctica docent, que al Domènec Perramon es concreten en: 

1) Estratègies que es treballen de manera transversal des de totes les matèries curriculars (tant 

lingüístiques com no lingüístiques): “Projectes i acords lingüístics de centre” 

2) El TIL (Tractament integrat de llengües): Implica una gestió integrada de les llengües catalana i 

castellana (amb previsió d’incorporant-t’hi progressivament l’anglès), ja que treballant de manera 

conjunta i unitària  es facilita l’aprenentatge de les llengües pel que fa a l’adquisició i domini de les 

estructures lingüístiques, dels gèneres i de les tipologies textuals en totes les seves dimensions: 

comprensió i expressió, tant oral com escrita)  

3) El TILC  (Tractament integrat de llengües i continguts):  Implica una gestió integrada de les llengües i 

dels continguts, que permet ensenyar llengua com a una eina transversal de tots els àmbits alhora 

que s’aprofita que l’aprenentatge de les llengües es plantegi des de l’ús que se’n fa en contextos 

reals en les diferents disciplines, sense haver d’incrementar el nombre d’hores d’exposició a 

matèries lingüístiques.  

El TILC es materialitza des d’un doble vessant: 

                                                 
10

 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, op cit,  p.19 
11

 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, ibídem, p.5 
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 La coordinació entre el departament de llengües i la resta de departaments, perquè des de 

llengües es treballin aquells gèneres textuals que utilitzen més freqüentment les matèries no 

lingüístiques. 

 La impartició de matèries o part de matèries no lingüístiques en anglès. 

4) Aprenentatge vivencial i des de contextos d’ús real: Per fomentar un aprenentatge actiu, més profund 

i significatiu a través d’activitats cooperatives i transversals que incentivin l’ús de la llengua.   

5) Utilització de les TIC en l’aprenentatge de llengües: Les tecnologies aplicades a l’educació cada 

vegada prenen més importància, ja que les tecnologies multimèdia propicien un aprenentatge 

interactiu que contribueix a millorar els processos d’ensenyament aprenentatge. 

5.2. Concrecions metodològiques i organitzatives dels projectes i de les metodologies TIL-
TILC 

5.2.1. Projectes i acords lingüístics transversals de centre 

Al Domènec Perramon hi ha 4 grans acords lingüístics a nivell de centre, i que per tant, impliquen 

l’actuació conjunta i unitària de TOT el professorat i de TOTES les matèries del centre: 

5.2.1.1. Projecte ortogràfic i d’expressió escrita: “ERRORS FATALS”
12

 

 Què és? El Projecte Errors fatals és un projecte ortogràfic transversal a tota l’ESO i el batxillerat, que 

es du a terme des de totes les matèries/àmbits i que pretén millorar la correcció en l’expressió escrita 

de l’alumnat. 

 En què consisteix? Hi haurà unes faltes “prohibides” i totes les matèries (lingüístiques i no lingüístiques) 

descomptaran nota per errades ortogràfiques en els escrits cada vegada que els alumnes les cometin. 

 

5.2.1.2. Projecte d’expressió oral: EXPOSICIONS ORALS ANUALS 

 Què és? El Projecte Exposicions Orals Anuals és un projecte d’expressió oral transversal a tota l’ESO, 

que es du a terme des de totes les matèries/àmbits i que pretén millorar la correcció en l’expressió 

oral  de l’alumnat i en les eines digitals que empren com a suport d’una exposició oral. 

 En què consisteix? Es marquen unes pautes comunes de realització i d’avaluació de les exposicions 

orals i dels suports digitals que les acompanyen des de totes les matèries. L’objectiu és unificar 

criteris de manera transversal per afavorir l’aprenentatge de les estratègies oratòries  

 

                                                 
12

 Podeu consultar el Projecte “Errors Fatals” a l’ annex 1 
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5.2.1.3. Projecte de millora de la comprensió lectora i de l’expr. oral i escrita: Pla Lector de centre 

 Què és? El Pla Lector de Centre és un Pla dissenyat i orientat, d’una banda, a  la millora de la 

comprensió lectora i de l’expressió oral i escrita i, de l’altra, a despertar el gust per la lectura i 

consolidar-lo com a hàbit. Es du a terme com un projecte transversal de centre a tota l’ESO i el 

batxillerat. 

 En què consisteix? Es realitzen 30minuts diaris de lectura individual i silenciosa al centre. Implica un 

canvi organitzatiu important, ja que totes les hores lectives (6hores diàries) han esdevingut de 55 

minuts i contribueixen amb 5 minuts a la realització del Pla Lector. Així, en tornar del segon pati 

(12:20h a 12:50h.) Tot l’alumnat del centre i el professorat que vigila cada aula estaran llegint de 

manera individual i silenciosa. 

 

5.2.1.4. Millora de l’expressió escrita en llengua castellana 

 Què és? És un acord de centre pel qual totes les matèries no lingüístiques es comprometen a realitzar 

alguna activitat escrita en llengua castellana. 

 Per què es du a terme? És una proposta que sorgeix després de constar que l’alumnat de 4t d’ESO obté 

uns resultats més baixos en l’exercici d’expressió escrita de Competències Bàsiques de llengua 

castellana que no pas en el de llengua catalana. L’objectiu és garantir el mateix grau de competència 

escrita en català i en castellà al final de l’educació obligatòria.  

 

5.2.2. TIL (Tractament integrat de llengües)13 
 

 Què és? És un enfocament metodològic (avalat per disciplines com la psicolingüística, la 

sociolingüística i la lingüística del text)
14

 que parteix d’una concepció holística (és a dir, global i 

unitària, que no es pot reduir a la suma de les parts) de l’aprenentatge de llengües -en el nostre cas, 

del català i castellà. 

Al Domènec Perramon va iniciar-se el curs 2016-2017 amb l’entrada d’una nova directiva
15

, i 

repercuteix de manera important en l’organització de l’atenció a la diversitat a nivell de centre i en 

l’organització curricular i la planificació de la docència de les matèries lingüístiques. 

                                                 
13

 Vegeu més informació sobre el TIL a l’annex 2 
14

 Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament, op cit,  p.22 
15

 El TIL queda recollit en el projecte de direcció 2017-2021 com una de les principals línies de renovació metodològica i  

pedagògica del centre. 
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 En què consisteix?  

Organització de les hores lectives de la matèria de llengua: 

   Les 3 hores lectives de català i les 3 hores lectives de castellà es divideixen en 2 hores de TIL i 1h 

de lectura en veu alta en la llengua específica de l’assignatura. 

Així doncs, les 4 hores lectives de TIL (2 de català +2 de castellà) s’encadenen, de manera que els 

alumnes sempre tenen una hora de català seguida d’una altra de castellà (o a l’inrevés).   

   Durant les dues hores, a l’aula hi ha els dos professors de les matèries, que les imparteixen de 

manera unitària (important: la classe no es fragmenta en “ara toca fer català i ara castellà”.) 

Optimització en l’ensenyament-aprenentatge de les llengües alhora que es garanteix 

l’ensenyament basat en principis metodològics compartits i comuns: 

Es du a terme una selecció, seqüenciació i planificació conjunta (català i castellà) dels objectius, 

continguts i criteris d’avaluació al llarg del curs (programació horitzontal) i al llarg de les etapes 

(programació vertical) evitant redundàncies innecessàries i focalitzant els tres específics i distintius 

propis de cada llengua (ja que qualsevol contingut s’explica en una de les dues llengües i es 

complementa explicitant les peculiaritats que aquell mateix contingut té en l’altra llengua o bé 

remarcant que en l’altra llengua es realitza exactament de la mateixa manera.)  

 Recursos:  Perquè la implementació del TIL sigui reeixida caldrà dotar-lo d’uns recursos humans, 

materials i organitzatius específics. Alguns d’aquests recursos depenen de la gestió del propi centre (i 

poden materialitzar-se), d’altres, en canvi, venen determinats pel departament d’Ensenyament (i com 

que no són òptims, dificulten la implantació del TIL, a mesura que el TIL arriba a nous cursos) 

Estructures organitzatives  

que es duen a terme i que faciliten el treball col·laboratiu del professorat 

- Reunions setmanals de coordinació i programació-seqüenciació. 

- Docència compartida amb 2 professors a l’aula (implica una reorganització de la diversitat a nivell 

de centre)  

- Professorat adequat (per treballar junts a l’aula, per crear activitats i materials adequats, per 

programar i seqüenciar amb visió horitzontal (al llarg de curs) i vertical (al llarg de les etapes)), 

depèn d’Ensenyament i el centre té poca capacitat de decisió. 

 

 Concrecions metodològiques:   

Programació i metodologies  

La programació de l’àmbit lingüístic TIL català-castellà s’estructura trimestralment, amb l’objectiu de 

dur a terme un projecte. Per tant, al llarg del curs es duen a terme 3 projectes i en cada projecte s’hi 

inverteixen 48 sessions (12 setmanes, 4 sessions/setmana). 

En la descripció d’activitats es detallen totes les peculiaritats metodològiques, però en línies generals 

es treballa de manera:  

- inclusiva 

- amb activitats que. reforcen les actituds d’obertura, curiositat i respecte cap al conjunt de les 

llengües i cultures 

- amb activitats competencials que inclouen intercomprensió i reflexió metalingüística 
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PROGRAMACIÓ LINGÜÍSTICA ANUAL PER PROJECTES 

 Nombre de projectes trimestrals= 1 (3 cada curs) 

 Nombre trimestral de sessions= 48 sessions (cada trimestre consta de 12 setmanes, amb 4 sessions TIL/setmana). 

PARTS D’UN PROJECTE 

PART CONTINGUT 

1) PRESENTACIÓ 

DEL PROJECTE 

 

De manera molt sintètica els tracten els punts següents: 

1) Descripció del projecte i de les unitats que l’integren 

2) Objectius d’aprenentatge 

3) Tasca final (Objectiu funcional): (Què vols fer + en quina llengua + codi oral / escrit / audiovisual + per a què) 

4) Tipus d’activitats: cada unitat inclou activitats de diferent tipus, que persegueixen un objectiu diferent. 

ACTIVITATS 

 T.A. (Tipus d’activitat) Objectiu encaminat a En què consisteix 

0- A. O. Activitats 
d’organització 

Crear hàbits de treball 
(índex, etiquetatge dels 
fulls reflexió inicial per 
situar-nos d’on som, 
què estem i per què) 

- Només ha de durar 5 minuts. 
- Es repetirà a l’inici de cada sessió (per 

interioritzar bons hàbits de treball,  d’organització i 
crear rutines) 

- Consisteix a:  
1) Completar l’índex 
2) Etiquetatge (escriure “llengües”, la data i el 

número de pàgina -si es comença full-) 
3) verbalment els alumnes recordar què vam fer en 

la darrera sessió i per a què. 

1- A. P. Activitats Prèvies Conèixer d’on parteixen 
els alumnes. 

- Varien segons el contingut 

2- A. CC. Activitats 
Construcció de 
Coneixement 

Crear coneixement - Són activitats d’aprenentatge. 
- Cal fomentar la reflexió, la deducció i  la 
inferència. 
- De relació (mapa conceptual...) 

3- A. DA. Activitats de 
Demostració 
d’Aprenentatge 

Aplicar/posar en 
pràctica els 
coneixements adquirits 

-Activitat “Tasca final”, cal posar en pràctica els 
diferents coneixements adquirits al llarg de la unitat 
o prèviament. 

4- A. RF. Activitats de 
Reflexió Final 

Ser conscient del propi 
aprenentatge, 
autoregular-lo i millorar. 

- Rúbriques d’avaluació (autoavaluació i  
coavaluació) 

- Activitats d’auto regulació de l’aprenentatge   

2) UNITATS DEL 

PROJECTE i  

ACTIVITATS 

 

Es desenvolupen de manera detallada les activitats i la metodologia que s’empra.  

 

 Actuacions i fases d’implementació: Consta de diferents actuacions i diferents fases d’implementació: 

 

Quadre 4: Actuacions i fases d’implementació del TIL durant els 5 primers anys 

Actuacions Temporització 

 Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19 Curs 19-20 Curs 20-21 

Implementació TIL (cat-cast) 

 

1r ESO 1r i 2n 

d’ESO 

1r, 2n i 3r 

d’ESO 

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO  

Implementació TIL  

(cat-cast-anglès) 

   TIL (cat-cast-anglès) 

1r d’ESO 

TIL (cat-cast-anglès) 

1r i 2n d’ESO 

Formació “Avancem en el TIL”  

(en 3 cursos acadèmics) 

   1r any Formació  

(Inici formació ) 

2n any Formació 
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5.2.3. TILC (Tractament integrat de llengües i continguts)16 

 Què és? Proposta metodològica orientada a ensenyar de manera integrada la llengua i els continguts 

de totes les matèries amb els objectius de: 

 Millorar el llenguatge acadèmic des de les matèries no lingüístiques 

 Fomentar un aprenentatge actiu, més profund i significatiu 

 Incrementar la competència comunicativa en llengua anglesa 

 Millorar la competència comunicativa de la llengua vehicular principal. 

 Com s’aplica al Domènec Perramon?  

TILC: aprenentatge de llengua juntament amb el de continguts de matèries no lingüístiques:  

Coordinació entre les matèries lingüístiques i no lingüístiques per: 

   seqüenciar i treballar des de llengua el gèneres textuals, segons els requeriments de les diferents 

disciplines no lingüístiques. 

   acordar pautes de correcció per als exercicis de l’alumnat que segueixin el que s’ha ensenyat des 

de les matèries lingüístiques (per exemple, a l’hora de realitzar definicions, informes que inclouen 

instruccions, textos expositius, etc.) 

 

TILC vinculat a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua anglesa (AICLE): 

Impartició, total o parcial, d’una matèria no lingüística en anglès  

   Al Domènec Perramon s’imparteixen parts de matèries no lingüístiques en anglès, tot i que cada 

curs, en funció dels recursos humans i materials, varia i no se’n pot garantir la continuïtat en una 

matèria o en una promoció, ni una oferta estable suficient perquè se’n constati una presència prou 

significativa. 

5.2.4. Aprenentatge vivencial i des de contextos d’ús reals 

Al Domènec Perramon es procura que els aprenentatges, i especialment els de llengües, tinguin un 

enfocament: 

       funcional (en què es facilitin contextos autèntics d’ús de les llengües), 

       vivencial (per tal que els alumnes puguin experimentar), 

      motivador (ajustades a les necessitats i interessos de l’alumnat)  

      i cooperatiu 

Amb l’objectiu de fomentar un aprenentatge actiu, més profund i significatiu a través de la creació de 

situacions comunicatives que incentivin l’ús de la llengua i intensifiquin la producció oral i escrita. La major 

part dels departament empren metodologies i dissenyen activitats que potencien aquesta línia de treball. 

A més a més, des del Departament de Socials es lidera el projecte “Nosaltres fem la història: la història no 

s’ensenya, es viu” que parteix d’un treball vivencial de les ciències socials que integra la resta de matèries 

per generar un aprenentatge transversal en què la competència comunicativa lingüística hi té un paper 

                                                 
16

 Vegeu més informació sobre el TILC a l’annex 3 
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essencial. A partir d’aquest projecte s’està introduint un canvi pedagògic i metodològic important a nivell de 

centre. 

5.2.5. Utilització de les TIC en l’aprenentatge de llengües 

Les tecnologies multimèdia propicien un aprenentatge interactiu que contribueix a millorar els processos 

d’ensenyament aprenentatge i al Domènec Perramon tenen un paper fonamental en la impartició del TIL: 

Eines i entorns digitals que s’empren per a l’aprenentatge de llengües: 

• Vídeos, animacions, presentacions, webquestes, articles digitals...  

• Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge que facilita la comunicació entre professor i estudiant i ofereix 

oportunitats d’aprenentatge entre iguals. 

• Correu electrònic de centre com a via de comunicació entre professor i estudiant. 

• Eines lingüístiques: programari per treballar aspectes específics de la llengua, diccionaris electrònics, 

correctors gramaticals i els traductors automàtics 

• Xarxes socials  

 

5.3. Altres concrecions i recursos organitzatius per a l’aprenentatge de les llengües 

És important tenir present que perquè  el TIL, TILC i l’aprenentatge en contextos autèntics funcioni s’ha de 

complementar amb mesures d’agrupament de l’alumnat a l’aula i mesures de coordinació del professorat.  

5.3.1. Atenció a la diversitat i agrupament de l’alumnat 

El Domènec Perramon és un centre de 3 línies d’ESO amb 30 alumnes per grup classe i l’agrupament 

d’alumnes i el tractament de la diversitat es realitza de manera inclusiva: 

- Confecció de grups classe heterogenis  

- Confecció de grups taula de 4 alumnes en funció de les capacitats personals i els trets de personalitat
17

 

- Atenció a la diversitat a través de la docència compartida amb dos professors a l’aula el màxim d’hores 

possibles a les matèries instrumentals. 

                                                 
17

 El curs 2017-18 es va iniciar a 1r d’ESO el Projecte emocional, ja que les competències de tipus emocionals i personals són 

fonamentals per a la gestió de l’aula, per al creixement integral (tant individual com col·lectiu) de l’alumnat i per a poder  
desenvolupar tasques cognitives.  
És un projecte que planteja una autoanàlisi de cada alumne, per fer-lo conscient dels seus trets de personalitat més rellevants (de 
què cal que millori, dels seus punts forts i sobretot de què pot aportar i rebre d’un grup taula.) A partir d’aquí es confeccionen els 
grups taula, defugint del típic agrupament d’alumnes per rendiment acadèmic ( alumnes excel·lents, amb alumnes amb dificultats i 
alumnes de nivell intermig). Es un projecte que s’ha valorat molt positivament i curs rere curs s’anirà consolidant als diferents 
nivells d’ESO. 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 30 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

5.3.2. Coordinació del professorat 
 

a) Coordinació entre català i castellà per tal que el TIL funcioni i es garanteixi el mateix grau de 

competència educativa entre en català i en castellà al final de l’ESO: 

Mesura Freqüència Concrecions 

Docència 

compartida 

4h. TIL 

setmanals 

 

 Els professors de català i de castellà estan junts a l’aula 

durant les 4 hores TIL setmanals 

 

 

Reunió TIL 

(reunió del 

professorat TIL 

per nivells 

d’ESO) 

 

 

1h. setmanal 

 Es garanteix la coordinació horitzontal (dins d’un mateix curs) 

entre les dues matèries 

 Es garanteix la coordinació vertical (amb la resta de cursos 

TIL) amb la participació de la coordinadora pedagògica a les 

reunions. 

 S’empra per programar i organitzar la matèria, però aquesta 

hora setmanal resulta insuficient i s’acaben realitzant moltes 

“hores extres” fora de l’horari del professor. 

Reunió 

Departament 

(reunió de tot el 

professorat de 

llengües del 

centre) 

 

 

1h. setmanal 

 Es garanteix la coordinació vertical (els departaments de 

català i castellà estan fusionats en un únic departament de 

llengües que treballa i s’organitza de manera conjunta) 

 S’empra sobretot per: 

   seleccionar i seqüenciar  continguts al llarg de l’ESO evitant 

redundàncies entre català i castellà, i entre diferents cursos. 

   compartir i consensuar metodologies i activitats. 

 

b) Coordinació entre matèries lingüístiques i no lingüístiques per tal de garantir un funcionament unitari  i 

transversal en totes les matèries del centre: 

Mesura Freqüència Concrecions 

 

 

Reunió Caps 

Departament  

 

 

1h. quinzenal 

 Participació de caps de departament i coordinació pedagògica 

 S’empra per a la reflexió docent (fer el seguiment de la 

competència lingüística de l’alumnat i de l’assoliment dels 

continguts de totes les matèries) i per pactar acords de centre 

de caràcter lingüístic: 

   Analitzar les metodologies d’ensenyament-aprenentatge de 

la llengua i els resultats  obtinguts en totes les matèries. 

   Proposar acords lingüístics a nivell de centre que donin 

resposta a situacions desfavorables. 

   Fer el seguiment dels acords lingüístics de centre “Errors 

Fatals”, “Exposicions orals” i “Pla Lector” 
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   Plantejar els gèneres textuals necessaris per a les matèries 

no lingüístiques per cursos, per tal de sincronitzar-ho amb les 

programacions matèries lingüístiques. 

 Es garanteix la coordinació a nivell de centre, ja que els caps 

de departament traspassen els acords a la resta de membres 

del seu departament i vetllen perquè es duguin a terme. 

 Es garanteix un increment i una transversalitat del treball de 

competència comunicativa i lingüística sense haver 

d’augmentar la càrrega lectiva de les matèries lingüístiques. 

Reunió 

Pedagògica 

dins de la 

reunió d’Equip 

Docent 

1-2h mensuals 

 Cada 3 setmanes aproximadament es du a terme un equip 

docent per nivell de 2h de durada i la primera hora es destina 

al treball pedagògic. 

 S’empra per: 

  compartir la metodologia i activitats del “Treball col·laboratiu 

vinculat a tasques autèntiques” que s’està liderant des del 

Departament de socials i del qual participen totes les matèries 

del nivell en la mesura que els és possible. 

   dissenyar tasques autèntiques, que responguin als 

interessos i motivacions de l’alumnat, i transversals. 

 Es garanteix la coordinació horitzontal de totes les matèries 

d’un mateix curs. 

 Es promou la realització d’activitats transversals de caràcter 

cooperatiu en contextos autèntics d’ús de llengües. 

Ajustament de 

les 

programacions 

de matèries del 

centre 

3h setmanals 

 Des del departament de socials, emmarcat en el projecte 

“Treball col·laboratiu vinculat a tasques autèntiques”, s’està 

duent a terme una revisió de les programacions del centre per 

trobar els punts d’encaix per a un treball més transversal i 

competencial des de totes les matèries. 

 Puntualment el responsable d’aquesta revisió es reuneix amb 

els diferents caps de departament. 

 Es garanteix la coordinació: 

   horitzontal de totes les matèries d’un mateix curs. 

   vertical entre les diferents etapes educatives 

 



 

Projecte Lingüístic (PLC) Versió 02 Desembre 2018 Curs 2018-2019  Pàgina 32 de 42 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

c) Coordinació entre primària i secundària per tal de garantir una coordinació vertical entre etapes 

educatives en temes d’ensenyament-aprenentatge lingüístic: 

Mesura Freqüència Concrecions 

 

Seminari 

Coordinació 

primària- 

secundària 

 

15h per curs 

acadèmic 

 Participació de professorat del cicle superior de primària i dels 

primers cursos de secundària (1r i 2n d’ESO) 

 S’empra per a la reflexió docent  i per pactar actuacions 

comunes que involucrin la llengua a primària i secundària, 

tant a nivell metodològic, com organitzatiu, com de continuïtat 

en la realització d’activitats. 

 Es garanteix la coordinació vertical entre etapes educatives. 

 

5.4. Concrecions organitzatives relatives a ús de les llengües 

5.4.1. Organització dels usos lingüístics: comunicació interna i externa  

 Importància de l’ús de la llengua catalana  

Al Domènec Perramon el català és la llengua vehicular, l’eix vertebrador dels ensenyaments al centre i és, 

a més, la llengua materna de la major part de l’alumnat i de les famílies (motiu pel qual és l’element clau 

que contribueix a garantir la cohesió social i la competència comunicativa de l’alumnat en les dues 

llengües oficials i en la resta de llengües d’aprenentatge), ja que esdevé la base per potenciar 

enfocaments inclusius, plurilingües i interculturals que facilitaran l’aprenentatge i ús de la resta de llengües. 

Tenir un bon coneixement de la llengua no és suficient per garantir-ne l’ús i cal crear espais que el 

potenciïn. 

 Comunicació interna i externa en llengua catalana 

Per tot el que s’ha comentat, al Domènec Perramon,  la llengua catalana és la llengua d’ús habitual entre la 

comunitat educativa (professorat, famílies i administració) i la comunitat educativa i l’entorn: 

   tant a les comunicacions orals (entrevistes personals, salutacions, discursos, manifests, interaccions 

docent-alumne, interaccion en els espais no formals (menjador i extraescolars), etc.) 

   com a les comunicacions escrites (documents oficials i de centre, activitats administratives, carta de 

compromís educatiu, retolació dels espais del centre, realització de convocatòries i actes de reunions, 

etc.) 

Sense perjudici que puntualment s’empri una altra llengua per facilitar la comunicació amb famílies o 

alumnes nouvinguts que no coneguin el català, o per dinamitzar un projecte lingüístic impulsat per 

professors de castellà o de llengües estrangeres. 
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En les activitat de difusió i projecció externa del centre la llengua d’ús habitual és el català: 

ACTIVITATS DE PROJECCIÓ EXTERNA 

Difusió d’informació Pàgina web, interaccions a través de les xarxes socials (facebook, instagram i 

twitter)  

Comunicacions amb 

l’entorn 

Comunicacions que es duen a terme amb altres instàncies de l’entorn (institucions 

municipals, associacions, empreses, etc.)  

Col·laboracions Entitats amb qui es col·labora amb diferents finalitats (escrits mensuals a revista 

local El Batec, emissions mensuals amb Radio Arenys de Munt, etc.) 

 

Les entitats i col·lectius del municipi i rodalies, tant públics com privats (ajuntament, biblioteca municipal, 

associació Dona Viva, CRP, Mossos d’Esquadra, etc.) també fomenten l'aprenentatge formal i no formal de 

les dues llengües oficials en contextos reals, a través de concursos literaris, mostres, exposicions, 

xerrades, etc. 

5.4.2. Atenció a l’alumnat nouvingut 
 

L’atenció als alumnes nouvinguts es du a terme en català (sense perjudici que puntualment s’empri la 

llengua castellana o qualsevol altra llengua no oficial per facilitar la comunicació
18

).  

 

No obstant això, l’alumne gaudirà de les exempcions lingüístiques legalment previstes durant el temps que 

se’l consideri nouvingut, així com les mesures específiques destinades a assegurar un bon acolliment dels 

alumnes nouvinguts. 

 

5.4.3. Biblioteca escolar 

La biblioteca escolar es troba en un procés de renovació cap a una “Biblioteca 2.0”, més adequada als 

interessos i necessitats de l’alumnat del centre i del segle XXI.  

Hi ha prevista la creació d’un blog de biblioteca i d’un blog de recursos digitals que tindran com a llengua  

bàsica per a l’accés a la informació la llengua catalana. També permetrà l’accés al Pla de Lectura del 

centre “Interestelar readers race”, la dinamització del qual s’ha fet en llengua castellana. 

 

                                                 
18

Com preveu l’apartat 5 de l’article 16 de la LEC, Llei 12/2009, “ Les llengües no oficials es poden emprar en les 

comunicacions per a l’acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del 

text original en català, que serà sempre la versió preferent.” 
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6.  QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS 

El Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Lingüístic i el Projecte de Direcció són essencials per definir 

les directrius d’un centre.  

L’assoliment dels objectes d’un Projecte de direcció va estretament vinculat a la plantilla docent que ha 

de dur a terme les estratègies i actuacions que s’hi defineixen. Però la direcció del centre té poca 

capacitat d’incidir en el personal docent, únicament pot: 

1) Fomentar la formació docent (de caràcter individual, però sobretot en el marc de programes 

institucionals i projectes de centre)
19

 

2) Crear llocs de treball específics amb perfil professional (tot i que aquests llocs de treball tenen 

restriccions que  no depenen ni de la directiva ni de les aptituds acreditades pel professor -com 

per exemple l’existència de vacants- i que dificulten la realització de perfils docents) 

El Projecte de direcció 2017-2021 del Domènec Perramon desplega objectius de caràcter lingüístic que 

necessiten incorporar al centre professorat amb un perfil determinat: 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-2021 RECURSOS HUMANS NECESSARIS 

ESTRATÈGIES OBJECTIUS OPERATIUS DESCRIPCIÓ DEL PERFIL DOCENT PROVISIÓ 

1.3.    Impuls de les 

llengües 

estrangeres  

1.3.1. Augmentar la 

competència comunicativa 

en llengua anglesa 

1.3.3. Augmentar 

l’excel·lència en llengua 

anglesa 

 Professorat de matèries no lingüístiques que pugui 

impartir la matèria en anglès (per a treballar el 

TILC) 

No se’n disposa i 

es preveu difícil 

 Un auxiliar de conversa (vinculat al programa GEP 

–en funció de la plantilla-) 
No se’n disposa i 

es preveu difícil. 

 1.3.2. Oferir l’estudi d’una 

segona llengua estrangera 

des de l’ESO fins al 

Batxillerat 

 Professorat de llengua estrangera d’alemany o 

amb prou coneixements d’alemany per impartir 

l’alemany a l’ESO (com a segona llengua 

estrangera en franja d’optativa) 

No se’n disposa 

1.1. Aprofundir en 

el treball i 

l’avaluació de 

les comp. 

bàsiques a 

l’ESO 

1.1.1. Mantenir 

l’enfocament competencial 

de les llengües i de les 

matemàtiques a l’ESO 

 Professorat de llengua amb el perfil de 

“metodologies amb enfocament globalitzat” (per a 

treballar el TIL) 

El curs 2018-2019 

es disposa d’UN 

professor, però en 

cal algun més per 

garantir la 

consolidació del TIL 

a tota l’ESO 

3.1 Increment 

de l’ús de 

noves 

tecnologies 

3.2.6. Crear un blog de 

biblioteca amb recursos 

digitals útils per a totes les 

matèries 

 Un docent amb perfil de lectura i biblioteca escolar 

 

El curs 2018-2019 

es disposa d’UN 

professor (però és 

membre de l’equip 

directiu i se’n 

necessita un altre) 

                                                 
19

 En les memòries anuals de l’institut Domènec Perramon pot consultar-se l’apartat “Formació docent” en què s’explicita la 

formació que ha rebut el professorat del centre, el nombre de persones que hi ha participat i amb quin projecte de centre o àmbit 
de treball es relaciona cada formació. 
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7.  DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

El PLC recull els objectius, estratègies i actuacions que garanteixen l’assoliment dels objectius de caràcter 

lingüístic vinculats a l’ensenyament-aprenentatge i a l’ús de les llengües al Domènec Perramon.  

Aquest document es farà públic i es podrà consultar a través de la pàgina web del centre. 

La informació sobre els usos lingüístics del centre acordats en el present  PLC es traslladaran a tota la 

comunitat educativa i als professionals encarregats de la gestió de les activitats no docents. 

DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

Estament Mitjà de comunicació 

Comunitat educativa 

Alumnat 
Se n’informa a les tutories i se n’informa a través del 

Consell Escolar. 

Professorat 
Se’ls n’informa en sessió de Claustre i a través del 

Consell Escolar. 

Famílies 

Se n’informa a l’AMPA, se n’informa a les famílies per 

correu electrònic  i se n’informa a través del Consell 

Escolar.  

PAS (Personal 

d’administració i 

Serveis) 

Se’ls n’informa per correu electrònic, oralment i a través 

del Consell Escolar. 

Professionals que 

gestionen activitats 

no docents 

Cantina La direcció del centre els n’informa oralment. 

Extraescolars 
L’AMPA informa  als professionals que realitzen les 

activitats extraescolars. 

Públic en general 
Estarà a disposició de tothom des de la pàgina web del 

centre 
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9. ANNEXOS 
  
A continuació s’annexen els següents documents: 
 

Annex 1. Projecte Errors Fatals 

Annex 2. TIL (Tractament integrat de llengües) al Domènec Perramon 

Annex 3. TILC (Tractament integrat de llengües i continguts) 
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Annex 1: Projecte Errors Fatals 

PROJECTE ERRORS FATALS 

El Projecte Errors fatals és un projecte ortogràfic transversal a tota l’ESO i el batxillerat, que es du a terme des 

de totes les matèries/àmbits i que pretén millorar la correcció en l’expressió escrita de l’alumnat. 

 

 

Recull d’evidències: 

Com a projecte de centre es recollirà a la PGA, que tindrà indicadors per avaluar que s’està duent a terme i si 

està donant resultats positius. 

Les evidències es recolliran a través de: 

 

1) L’encapçalament comú per als exàmens, en què hi haurà una casella per especificar el recompte 

d’errades relatiu als Errors Fatals 

2) Seguiment trimestral, que quedarà recollit en les memòries de: 
2.1. Coordinació (el dia de les avaluacions de 1r, 2n i 3r trimestre) 

2.2. Departament (en reunions postavaluacions) 

 En què consisteix? Hi haurà unes faltes “prohibides” i totes les matèries (lingüístiques i no lingüístiques) 

descomptaran nota per errades ortogràfiques en els escrits cada vegada que els alumnes les cometin. 

 Com s’aplica? 

EN  GENERAL: 

a) Es baixarà -0,25p. per cada Error Fatal (EF). 

COMPTE:    - Una paraula que conté diverses errades comptarà com una sola.  

                - La repetició del mateix error restarà només un cop. 

b) Com a màxim es descomptaran 2 punts de la nota final per errors fatals. 

 

ALUMNAT  AMB  PI (dislèxia, etc.): 

- Se li marcaran les errades (perquè les vegi) però només les descomptaran a les matèries lingüístiques, les 

matèries NO lingüístiques NO  les  descomptaran. 

- En casos de Dislèxies molt severes fins i tot a llengua es descomptaran només 2-3 ítems dels Errors Fatals 

que prèviament s’hauran pactat amb els alumnes (Ús de majúscules /minúscules; plurals -ES/-AS) 

 Com han treballat els alumnes els “Errors fatals”? Els errors fatals s’hauran explicat i treballat 

específicament a les matèries de l’àmbit lingüístic a principis de curs. El treball d’errors fatals que es faci 

es penjarà a les parets de l’aula, passadís...,  com a referent d’aula.  

 Treball acumulatiu al llarg dels cursos: 
Aquest treball ortogràfic serà acumulatiu al llarg de l’ESO i el batxillerat, de manera que els alumnes d’un 

curs no podran realitzar cap error fatal dels treballats ni durant el present curs ni dels treballats en cursos 

anteriors. 
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Taula dels “Errors fatals” per curs: 

 CATALÀ CASTELLÀ 

1r ESO  

Conjunció     I    Y 

Imperfets 
-aVa 

Ex: pensava 

-aBa 

Ex: pensaba 

Plurals -Es -As 

Accents à     í ú á é í ó ú 

Ús de majúscules 

Elaboració de 

definicions 

És + SN = és una eina, és un element... 

    (*És quan/*és com/*és lo que...) 

 
2n ESO 

Terminació amb 

“i” tònica 

-IA 

Exemple: dia /podia 

-ÍA 

Ex: día /podía 

Els “perquès” 
PER QUÈ (preguntes) 

PERQUÈ  (respostes) 

POR QUÉ (preguntes) 

PORQUE (respostes) 

Apòstrof  
L’ + vocal  

D’+ vocal 

 

contracció 

De+el=DEL 

A+el=AL 

Per+el=PEL 

De+ el= DEL 

A+ el=AL 

Perífrasi 

obligació 

 

HAVER DE 

(*tenir de/*tenir que) 

TENER QUE 

 

3r ESO-
2n Bat 

Mots concrets 

*LO - *ALGO  

(S’ha de substituir per:  

“el / allò / alguna 

cosa...”) 

SOBRE  TODO  

( sobretodo) 

 

Verb  HAVER HABER  A VER 

Preposició 
Des de Desde 

 

Conjunció Però Pero 
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Annex 2: Tractament integrat de llengües (TIL) al Domènec Perramon 

TIL (Tractament integrat de llengües)  
 

El TIL (tractament integrat de llengües) parteix: 

 D’un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les llengües i orientat cap a l’ús. 

 Del treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües per promoure un ensenyament 

de llengües des de principis metodològics comuns (ja que tant els coneixements sobre tipus de text i 

gèneres discursius, com els de l’estructura i l’organització de la informació són comuns a totes les 

llengües) 

Amb l’objectiu de: 

1. Facilitar el desenvolupament competencial de l’alumnat  

2. Fomentar un aprenentatge actiu, més profund i significatiu (que faciliti la reflexió conscient per 

comparar i contrastar les llengües que coneix) 

3. Promoure el respecte per la diversitat lingüística per a una educació en valors democràtics. 

 

Bases d’organització: 

1) Activitats encaminades a reforçar les competències clau: 

   les competències del propi àmbit lingüístic 

  les competències de pensament (pensament crític, resolució de problemes, creativitat, 

col·laboració...) 

  les competències personals (curiositat, iniciativa, constància, consciència...) 

 

2) Ensenyament de llengües basat i orientat cap a l’ús a través propostes didàctiques que parteixin de 

situacions comunicatives autèntiques i que puguin associar-se a contextos reals del món social i cultural 

on es produeixen. (i que sempre que sigui possible combinin a més de text, recursos tipogràfics, fotos, 

vídeos, imatges, documents multimèdia, etc.) 

3) Ajudar l’alumne a sistematitzar i a fer conscients i explícits tots aquells mecanismes de transferència 

lingüística, que com a parlant de dues llengües, ha desenvolupat i empra de manera inconscient fruit de la 

seva experiència vital i educativa. 

4) Sistematitzar la realització d’activitats que impliquin alternança de codi (transllenguatge), ja que promouen 

un aprenentatge més profund de la matèria. Alhora que més respectuós cap a les llengües que aprèn, ja 

que se’ls dona la mateixa importància.  

5) Fomentar la reflexió metalingüística en relació amb la llengua que s’aprèn i les que ja es coneixen 
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Annex 3: Tractament integrat de llengües i continguts (TILC) al Domènec Perramon 

TILC (Tractament integrat de llengües i continguts)  
 

El TILC (tractament integrat de llengües i continguts) és una proposta metodològica orientada a ensenyar 

de manera integrada la llengua i els continguts de totes les matèries, i parteix: 

 D’un enfocament en què els continguts de les matèries s’aprenen millor si es tenen en compte els 

recursos lingüístics necessaris per adquirir-los, sigui en la llengua pròpia, en una segona llengua o 

en una llengua estrangera. D’aquí la importància que les matèries no lingüístiques incloguin 

aspectes de llengua associats a les necessitats de la disciplina. 

 Del fet que l’ús de llengua estrangera per a l’aprenentatge d’altres matèries (programes AICLE) 

permet obtenir una competència superior en aquesta llengua sense incrementar directament el 

nombre d’hores lectives. 

 Del fet que els àmbits curriculars ofereixen contextos excel·lents per a l’aprenentatge de la llengua 

(que recordem que és essencial per a la construcció de coneixement) i per al domini del llenguatge 

acadèmic, ja que permeten la realització de tasques autèntiques i motivadores, que responen als 

interessos i necessitats de l’alumnat, i orientades cap a l’ús que se’n fa en contextos reals. 

 

Amb l’objectiu de: 

1. Millorar el llenguatge acadèmic des de les matèries no lingüístiques 

2. Fomentar un aprenentatge actiu, més profund i significatiu 

3. Incrementar la competència comunicativa en llengua estrangera (en el nostre centre, l’anglesa) 

4. Millorar la competència comunicativa de la llengua vehicular principal. 

 

Consideracions: 

El TILC és una metodologia fonamental per a l’ensenyament-aprenentatge d’una llengua estrangera i per a 

l’aprenentatge de la llengua vehicular principal. 

Donar importància a l’ensenyament de la llengua en totes les matèries promou l’èxit acadèmic de tot 

l’alumnat i, de especialment, del més vulnerable (tant si són alumnes d’origen estranger com alumnes 

procedents d’entorns socioeconòmics i socioculturals deprimits), factors que poden condicionar 

l’aprenentatge. 

El treball de llengua i del llenguatge acadèmic (que inclou aspectes generals de l’entorn escolar i aspectes 

específics de cadascuna de les matèries) s’aprèn juntament amb els continguts de cadascuna de les 

matèries no lingüístiques ja que no fa la mateixa descripció d’un paisatge la geologia, que la literatura o la 

geografia. 
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Com s’aplica al Domènec Perramon?  

TILC: aprenentatge de llengua juntament amb el de continguts de matèries no lingüístiques:  

Coordinació entre les matèries lingüístiques i no lingüístiques per: 

   seqüenciar i treballar des de llengua el gèneres textuals, segons els requeriments de les diferents 

disciplines no lingüístiques. 

   acordar pautes de correcció per als exercicis de l’alumnat que segueixin el que s’ha ensenyat des 

de les matèries lingüístiques (per exemple, a l’hora de realitzar definicions, informes que inclouen 

instruccions, textos expositius, etc.) 

. 

TILC vinculat a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua anglesa (AICLE): 

Impartició, total o parcial, d’una matèria no lingüística en anglès  

   Al Domènec Perramon s’imparteixen parts de matèries no lingüístiques en anglès, tot i que cada 

curs, en funció dels recursos humans i materials, varia i no se’n pot garantir la continuïtat en una 

matèria o en una promoció, ni una oferta estable suficient perquè se’n constati una presència prou 

significativa. 

   El Domènec Perramon havia participat en programes AICLE i havien generat molt bons resultats, 

fet pel qual en el projecte de direcció 2017-2021 s’inclouen objectius operatius i estratègies 

encaminades a recuperar l’AICLE 

Els darrers cursos s’ha constatat la dificultat de continuar de manera efectiva amb l’AICLE per 

diferents motius: 

a) Manca d’hores complementàries per a programació i gestió de la matèria. 

b) Dificultats per mantenir una plantilla estable capacitada per impartir matèries no lingüístiques en 

anglès. 

 

 

 


