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1.- Introducció i marc legal

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim lingüístic del

sistema educatiu de Catalunya i,  a l'article 14, determina que els centres públics i els

centres  privats  sostinguts  amb  fons  públics  han  d'elaborar,  com  a  part  del  projecte

educatiu, un projecte lingüístic (PL) que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

En el document recentment elaborat (octubre 2018) pel Departament d’Ensenyament de

la Generalitat  de Catalunya,   «El  model  lingüístic  del  sistema educatiu  de Catalunya.

L'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural»  es

defineixen les característiques fonamentals del model, s'hi estableixen els objectius i es

proposa el sistema d'assoliment i acreditació dels nivells de competència de les llengües;

s'aborda  l'establiment  de  les  bases  estratègiques,  metodològiques,  didàctiques  i

organitzatives que es consideren més adequades per a la implantació del model; i  es

concreta com explicitar el full de ruta que el centre ha de seguir en el projecte lingüístic. 

El present Projecte Lingüístic vol incidir en els punts següents:

➔ El  paper  de  la  llengua  catalana  com  a  eix  vertebrador  d'un  projecte  educatiu
plurilingüe.

➔ El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no curriculars,  en els
espais d'educació formal i no formal del centre.

➔ Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

L’educació plurilingüe va més enllà de l’ensenyament de diverses llengües. Implica que

totes  les  llengües  comparteixen  un  mateix  objectiu,  el  desenvolupament  de  la

competència comunicativa dels parlants, i la utilització de diferents idiomes com a vehicle

per a l’adquisició de nous coneixements. Així doncs, l’educació plurilingüe té tres objectius

principals:

• Fer els alumnes conscients del seu repertori lingüístic i cultural, i valorar-lo.

• Desenvolupar i millorar la competència comunicativa general de l’alumnat.

• Proporcionar  a  tots  els  alumnes  els  mitjans  per  desenvolupar  aquesta
competència de manera autònoma i al llarg de tota la vida.
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El marc legal en el qual es fonamenta aquest PL és el que es relaciona tot seguit:

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació: títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de
Catalunya (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

• Decret  150/2017,  de  17  d'octubre,  de  l'atenció  educativa  a  l'alumnat  en  el  marc  d'un
sistema educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017)

• Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

• Decret  284/2011,  d'1  de  març,  d'ordenació  general  de  la  formació  professional  inicial
(DOGC núm. 5830, de 3.3.2011). 

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de
5.8.2010)

• Decret 142/2008, de 15 de juliol,  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de
batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008) 

• Ordre  ENS/108/2018,  de  4  de  juliol,  per  la  qual  es  determinen  el  procediment,  els
documents, els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria
(DOGC núm. 7659, de 9.7.2018)

2.- Anàlisi de context.

2.1.-  El centre i la vila de Roses.

L'INS Cap Norfeu està situat a Roses, comarca de l’Alt Empordà, a 20 Km de la seva

capital,  Figueres, i a 60 km de Girona.  L'Institut va començar les seves activitats l'any

1985 impartint les classes en uns espais habilitats, ja que no disposava d'edifici propi.

Inicialment el centre treballava com a extensió de l'INS Alexandre Deulofeu de Figueres.

El curs 90-91 va començar a funcionar de forma autònoma amb la denominació d'IES

coincidint amb la inauguració de l'actual edifici.

La Vila de Roses va créixer amb l'onada immigratòria i l’arribada d’un nombre significatiu

de persones procedents del Marroc, països de l'Est i de Sud-àmerica. Segons les dades

de  l’Institut  d’Estadística  de  Catalunya  (Idescat),  la  població  va  augmentar  en  6.000

habitants entre el període 2004-2009, arribant a un màxim de 20.500 habitants. El notable
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creixement de la població va fer incrementar les dotacions i les infraestructures educatives

a Roses. Actualment la vila de Roses compta amb un padró d'uns 20.000 habitants i

disposa  de  quatres  escoles  públiques  d’infantil  i  primària,  dos  instituts  públics  de

secundària  i  un  centre concertat  d’infantil,  primària  i  secundària.  Els  tres  centres que

imparteixen secundària ofereixen també estudis de batxillerat i cicles formatius de grau

mitjà i grau superior.

El  procediment  de  distribució  dels  alumnes  en  els  dos  instituts  públics  ha  anat

evolucionant en el temps (adscripcions per escoles, zonificació per carrers...) i des de fa

uns anys, totes les escoles estan adscrites per igual als dos instituts i s’aplica el criteri de

zona  única.  En  conseqüència,  l’assignació  dels  alumnes  es  realitza  estrictament

mitjançant el sistema de baremació de punts del procediment de preinscripció aplicat a

l’ordre de petició de les famílies.

 

Els darrers cursos el centre ha comptat amb quatre línies d’ESO, dues de batxillerat i una

amb cadascun dels cicles formatius que s’ofereixen. Pel que fa a la matrícula, els darrers

anys s'ha estabilitzat a l'entorn d'uns 600 alumnes,  que es distribueixen entre els diferents

estudis que s'hi ofereixen: 

- ESO
- Batxillerat en les modalitats de Ciències i d’Humanitats i Ciències Socials.
- CFGM Gestió Administrativa.
- CFGS Administració i Finances modalitat Dual.

La majoria dels alumnes procedeixen de les quatre escoles públiques de Roses i la resta

de les escoles dels municipis propers com Palau-Saverdera, Pau i  Cadaqués, centres

amb els quals tenim una relació d'adscripció .

Des del curs 2016-2017, el centre disposa d’un grup de Suport Intensiu a l’Escolarització

Inclusiva (SIEI) o també anomenat Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE). Aquest

fet ha suposat un increment en la dotació de professorat de l’especialitat de psicologia i de

personal d’atenció educativa (PAE). 

Durant molts anys l’institut ha tingut la qualificació de CAEP (Centre d'Atenció Educativa

Preferent),  que  es va sol·licitar pel fet que en la població només existia aquest centre

públic d'Educació Secundària i s’havia arribat a un elevat nombre d'alumnes matriculats i
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es necessitaven més recursos (humans i materials) a l'hora d'atendre la diversa tipologia

d'alumnat.  Recentment,  el  Departament  d’Ensenyament  ha  revisat  la  qualificació  dels

centres en funció de la seva complexitat. A conseqüència d’aquesta gestió, i des del curs

2017-2018, el centre ha estat considerat només d’alta complexitat.

Pel que fa a dades estadístiques de la població de la vila de Roses, en relació al nivell

d’instrucció  i  coneixement  de  llengües,  les  dades  més  actualitzades  que  es  poden

consultar a l’Idescat corresponen a l’any 2011:

Dades 2011 Roses %

Població que entén català. 17434 88,4

Població que sap parlar català. 11903 60,3

Població que sap llegir català. 13311 67,5

Població que sap escriure català. 9610 48,7

Població que no entén català. 1718 8,7

Núm. total d’habitants 19731 100

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
[consulta 30 juny 2019] https://www.idescat.cat/

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya [consulta 30 juny 2019] https://www.idescat.cat/
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2.2.-  Bagatge lingüístic de l’alumnat vinculat als resultats acadèmics.

Les dades de l’alumnat del centre en relació a l’assoliment de les competències bàsiques

en les diferents llengües (català, castellà, anglès i francès) obtingudes durant els darrers

cursos són les següents:

Departament d'Educació SIC Dades 17/12/2018

Una anàlisi més profunda de les dades obtingudes en la convocatòria 2017-2018 en les

proves de competències bàsiques en les matèries de l’àmbit lingüístic ens mostren:
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Departament d'Educació SIC Dades 17/12/2018

Finalment,  els  resultats  de  les  proves  de  les  PAU  2018 ens  mostren  els  següents

resultats:

Matèria Mitjana centre* Mitjana Catalunya*

Llengua Catalana i Lit 6,79 6,51

Llengua Castellana i Lit 6,65 6,33

Anglès 7,68 7,36

Francès 5,25 7,06
* PAU juny i setembre 2018. Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat

Font: Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d’accés a la Universitat
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Els  diferents  indicadors  relatius  als  resultats  en  les  proves  d’avaluació  dels  nostres

alumnes mostren un bon nivell de concordança i de correlació amb la resta d’alumnat de

Catalunya de centres amb la mateixa complexitat.

2.3.-  Competència lingüística del professorat.

El  repte  principal  del  docent  de  qualsevol  disciplina  acadèmica  és  garantir  que  els

alumnes assoleixin els objectius que prescriu el currículum mitjançant la metodologia més

rigorosa, eficaç i motivadora possible.

Dins el plantejament de tractament integrat de llengua i contingut, cada docent, qualsevol

que  sigui  la  disciplina  acadèmica  que  imparteix,  ha  de  fer  èmfasi  en  el  llenguatge

acadèmic, el general i el propi de la seva àrea, treballant les seves formes i estructures

lingüístiques,  atenent  les  seves  exigències  cognitives,  i  utilitzant  les  estratègies

didàctiques  necessàries  perquè  els  alumnes  l’aprenguin  i,  alhora,  l’utilitzin  en  la

construcció dels coneixements propis de l’àrea.

Pel que fa a la competència lingüística del personal docent, tot el professorat del centre

coneix i domina de forma suficient les dues llengües oficials, llengua catalana i castellana,

i està en condicions de fer-ne ús adequat, oral i escrit, en l’exercici de la funció docent.

Pel que fa referència a les llengües estrangeres, la competència lingüística del conjunt de

professors  del  claustre  varia  segons  la  plantilla  definitiva  i  la  seva  formació  personal

permanent.  Tanmateix,  el  professorat  específic  de llengua anglesa i  francesa tenen la

titulació corresponent per impartir les classes en les respectives llengües estrangeres.

El  Departament  d’Educació  preveu  l’existència  de  perfils  professionals  per  a  llocs  de

treball  específics  entre  els  quals  es  troba  l’anomenat  «perfil  lingüístic  en  llengua

estrangera». Les funcions d’aquests professionals contemplen, entre d’altres, 

a)  Impartir  docència  d'àrees  o  matèries  curriculars  no  lingüístiques  en  una  llengua

estrangera.

b) Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l'objectiu de

planificar conjuntament la programació d'aula de les diverses matèries.
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Tot i que actualment no hi ha al centre places de docents amb aquest perfil, es valora

positivament la seva creació i incorporació a l’equip del claustre de professors.

3.-  Oferta de llengües estrangeres.

En  acabar  l’educació  obligatòria  l’alumnat  ha  de  ser  capaç  d’usar  normalment  i

correctament, com a mínim, una primera llengua estrangera. Això implica que l’alumnat ha

d’haver assolit els coneixements orals i escrits que fixa el currículum d’aquesta etapa i que

es corresponen amb els nivells de coneixement de llengua del Marc europeu comú de

referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Font: Departament d’Educació. El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L'aprenentatge i l'ús de les
llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural

A més,  els  centres  han  de  facilitar  a  tots  els  alumnes,  durant  l’educació  obligatòria,

l’aprenentatge d’almenys una segona llengua estrangera.

En aquest cas, l’objectiu és que l’alumnat assoleixi, com a mínim:

• El nivell A2 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO.

• El nivell B1 en la segona llengua estrangera al final del batxillerat o CFGS.
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En el nostre centre tot l’alumnat cursa anglès com a primera llengua estrangera a partir de

primer d’ESO i fins que finalitza els seus estudis al centre (ESO, BAT o CF). 

Pel que fa a la segona llengua estrangera, atesa la proximitat amb França, s’ofereix a tot

l’alumnat d’ESO, i des del primer curs de l’etapa, una franja optativa de segona llengua

francès que també es pot continuar a batxillerat i a cicles formatius.

4.-  Objectius  en  relació  amb  l’aprenentatge  i  l’ús  de  les
llengües.

L’objectiu de l’etapa de secundària és, d’una banda, reforçar i consolidar l’aprenentatge de

les  llengües  catalana  i  castellana  i,  d’una  altra,  garantir  la  continuïtat  pedagògica  de

l’aprenentatge  de  la  primera  llengua  estrangera  que  es  va  començar  a  primària  i,  si

s’escau, introduir una segona llengua estrangera.

D’altra  banda,  aquesta  etapa és  la  més propícia  per  obrir  els  ulls  dels  alumnes a  la

manera  com s’utilitzen  les  llengües  fora  del  centre,  i  per  proporcionar-los  les  eines  i

estratègies necessàries perquè puguin aprofitar els recursos d’aprenentatge que tenen al

seu abast (mitjans de comunicació, Internet, mobilitats reals i virtuals, centres de recursos,

etc.). 

El  model  d’educació  plurilingüe  que  es  vol  implementar  en  el  centre  té  els  següents

objectius:

• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi

un bon domini de les llengües oficials, català, castellà i un grau de competència

suficient en, com a mínim, una llengua estrangera.

• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència i potenciar-ne

l’ús per part de l’alumnat. 
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• 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.

• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe

per  processar  informació  vehiculada  en  diferents  llengües  amb  l’objectiu  de

construir coneixement nou.

• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual per

al  gaudi  i  la  creació  estètica,  per  a  l’anàlisi  crítica  i  l’acció  social  a  través  del

llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància

local o global. 

5.-  Criteris  metodològics  i  organitzatius  en  relació  a
l’aprenentatge de les llengües.

Perquè l’aprenentatge sigui significatiu i  pràctic hem de passar d’aprendre llengua per

acumular coneixement lingüístic a aprendre a utilitzar la llengua per comunicar, aprendre,

crear i per reflexionar sobre els problemes que es presenten i els recursos necessaris per

a resoldre’ls.

Es tracta de fomentar un aprenentatge competencial, tant en contextos formals (l’institut)

com informals (l’entorn social) i que serveixi per resoldre situacions i problemes de la vida

real, i a través del qual els alumnes puguin utilitzar el seu bagatge lingüístic (habilitats i

coneixements de diverses llengües) per aprendre altres llengües.

L’objecte d’aprenentatge no és només el coneixement de la llengua sinó l’habilitat per a

usar-la oralment i per escrit i s’aconsegueix amb un enfocament comunicatiu i textual que:

➔ Proposi tasques d’aprenentatge autèntiques, és a dir, emmarcades en situacions

comunicatives iguals o semblants a les de la vida fora del centre.

➔ Impliqui la realització d’activitats d’aprenentatge integrades en unitats complexes

(projectes orals, de lectura i d’escriptura, tasques i seqüències didàctiques, etc.) i
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que  exigeixen  la  participació  activa  de  l’alumne,  el  treball  cooperatiu  i

l’autoavaluació.

➔ Plantegi un treball  de les llengües en tota la seva complexitat, des de totes les

habilitats (interacció, escolta, parla, lectura, escriptura, interpretació) i rendibilitzant

els  esforços  d’aprenentatge  per  evitar  repetir  els  continguts  comuns  en  cada

llengua com són les funcions, les tipologies textuals o els gèneres.

➔ Faciliti l’aprenentatge i l’ús de la llengua oferint diferents formes de representació

de la informació i aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació.

5.1.- Llengua catalana.

- Expressió oral:

És un dels eixos fonamentals del treball en llengua catalana, i es treballa des de dues

vessants diferents:

a) La capacitat d’exposar, raonar i discutir temes de forma oral (com a exercici propi i com

a base per  a posteriors actuacions [concursos de debats,  defensa oral  de treballs  de

Recerca...])

b) Lectura: existeix un banc de llibres de lectura que treballen els alumnes, dos o tres per

curs.  Alguns grups fan la lectura a l’aula,  altres a casa, i  es comprova la comprensió

d’aquesta lectura a través de mètodes diversos.  A fi  de curs el  Departament convida

alguns dels autors i així poden interrelacionar-se amb els alumnes.

- Expressió escrita.

Un altre  eix  fonamental:  una  de  les  dues  MicroPGA del  Departament  de  català  està

enfocada en aquest àmbit.  Cada curs d’ESO ha d’aconseguir el domini d’una tipologia

textual, i un cop assolida, consolidar-la el proper curs mentre n’introdueix una de nova. Es

fan  com  a  mínim  tres  exercicis  per  assentar  el  model  i  es  comproven  les  millores

obtingudes.
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Igualment s’incentiva la participació dels alumnes en tots aquells concursos que permeten

el  desenvolupament del  text  literari:  premi d’Òmnium,  el  Sambori,  tots  els vinculats al

Centre de Recursos de l’Alt Empordà, etc...

- Atenció a la diversitat.

El material didàctic escollit pel Departament de Llengua Catalana té molt en compte la

diversitat a l’aula. És per això que treballem amb editorials que disposen d’un ventall ben

graduat  de  materials  que  ens  permeten  diversificar  el  graus  d’exigència  malgrat  que

l’objecte d’estudi sigui el mateix.

Naturalment, quan es donen casos d’alumnes nouvinguts, s’estableix un protocol junt amb

l’Aula d’Acollida, per fer l’acompanyament de l’alumne i una avaluació equitativa dels seus

avenços.

També es  porta,  quan  es  considera  necessari,  el  Pla  Individual  de  Llengua  d’alguns

alumnes concrets dins l’aula. Tant pel que fa a continguts com a la valoració, es té en

compte i s’adapta a allò que pot aprendre l’alumne que, ja superada l’Aula d’Acollida,

continua necessitant un suport lingüístic, sigui per la llunyania de la seva llengua materna

amb el català, com a dificultats inherents a altres motius.

- Metodologia.

Fem nostra la teoria de  l’enfocament comunicatiu, és a dir, el treball de llengua a partir

d’exemples reals, que es vinculi a l’entorn, que incideixi no només a l’aprenentatge sinó

que tingui una funcionalitat clara i efectiva. Hi ha molts elements que han de realizar a

partir d’elements i gent de les seves famílies, de documents reals com poden ser els de

l’Ajuntament, o coordinats amb institucions com el Consorci de Normalització Lingüística

per portar a terme activitats al poble.

- Material didàctic.

El material didàctic del nostre Departament s’assenta sobre diverses premises:

• Llibres reciclables i fàcils d’usar (tenim un quadern de l’alumne separat del llibre de
text). 

• Que estigui ben graduat a fi d’atendre la diversitat de l’aula.
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• Que tingui un entorn virtual potent i atractiu que permeti el treball autònom dels

alumnes. Aquest entorn TIC té possibilitats d’intercanvi i d’interacció entre l’alumne

i el material i entre l’alumne i el professorat.

5.2.- Llengua castellana.

- Expressió oral i escrita.

Pel que fa a l’expressió oral, al marge del treball habitual a fi de fomentar l’ús oral de la

llengua a classe segons uns paràmetres de correcció i  adequació donats,  i  de posar

èmfasi  en la  necessitat  de preparar  adequadament l’exposició  oral  dels  coneixements

adquirits  en  les  diferents  matèries,  a  3r  d’ESO  hi  ha  un  projecte  de  treball  de

l’argumentació oral en forma de debat.

Aquest projecte (El Debat) es va iniciar el curs 2011-12 dins de les activitats impulsades

pel  PAC.  Alternativament,  un  any a  llengua castellana i  l’altre  a  llengua catalana,  els

alumnes  de  3r,  dins  d’una  de  les  assignatures  de  llengua  (catalana  o  castellana)

segueixen una programació específica. Es treballen, primer de manera teòrica i després a

partir  de  models,  els  elements  del  llenguatge  argumentatiu.  Un  cop  feta  aquesta

introducció,  s’organitzen  grups  que  debaten  sobre  temes  proposats  i  que  es  van

enfrontant  en  una  mena  de  concurs.  Els  equips  vencedors  de  cada  grup  classe

s’enfronten en una gran final oberta al públic inclosa en les activitats culturals de la diada

de Sant Jordi. Aquest taller d’expressió oral es durà a terme al segon trimestre i constarà

de nou sessions. Durant el  curs 2019/20 el  concurs de debats es treballarà des de la

matèria de llengua castellana.

Pel que fa a l’expressió escrita el projecte es basa a fer conèixer, treballar i perfeccionar el

models dels diferents tipus textuals. A partir d’aquí es busca el domini de les diferents

tipologies centrat en la producció, correcció i reescriptura dels textos.

Dins de la micro PGA, un dels nostres objectius és que els alumnes de 1r cicle millorin la

seva expressió escrita. Durant el curs, realitzen un mínim d’una redacció per trimestre per

tal  de  millorar  aquesta  dimensió.  Una  vegada  fetes,  s’observa  l’evolució  i  es  fa  un

buidatge dels  resultats.  S’intenta que cada alumne/a millori  respectant  el  seu punt  de
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partida. Pel que fa a 2n cicle, es treballen, sobretot durant els dos primers trimestres, les

proves  de  competències  bàsiques per  tal  de  millorar  tant  la  dimensió  de  comprensió

lectora i expressió escrita.

- Accions per a potenciar l’ús de la llengua.

Les lectures constitueixen el primer apropament a la comunicació literària. Aquest apartat

té  com a finalitat,  per  un costat,  ampliar  l’horitzó de lectura de l’alumnat,  i  per l’altre,

reforçar les habilitats de lectura expressiva i de comprensió lectora en els/les alumnes que

ho necessiten. Els textos seleccionats contribueixen a despertar en l’alumnat el gust per la

lectura i l’atracció per la lletra escrita: són una porta oberta a la literatura i un estímul per a

la imaginació, i així mateix fomenten altres valors. Les lectures es faran a classe i a casa

alternativament.

El  departament  de  llengua  castellana  disposa  d’un  banc  de  llibres  i  proporciona  a

l’alumnat  tres  llibres  de lectura  per  trimestre.  D’aquesta  manera  potenciem l’ús  de  la

llengua a l’aula i a casa. A 1r cicle l’alumnat treballa les lectures, sobretot, a l’aula. En

canvi,  a  2n cicle  es  presenten a l’aula,  es  fa  un acompanyament  durant  dues o tres

sessions i finalment acaben les obres a casa.

D’altra banda, des del 2015 es promou un intercanvi lingüístic amb alumnes d’un institut

d’Holanda  compartit  amb  el  Departament  de  Llengües  estrangeres.  Aquest  projecte

consisteix a posar en contacte els alumnes d’ambdós centres i fomentar l’ús de la llengua

anglesa i castellana a través de diversos intercanvis de correus (utilitzant les plataformes

digitals). Durant el curs s’intercanvien diverses informacions relatives als seus interessos

personals  i  generals  dels  estudiants,  i  posteriorment  es  programa una trobada on es

coneixen  personalment  (cap  al  mes  de  maig)  al  Cap  Norfeu,  on  els  alumnes  locals

organitzen un itinerari per acompanyar els alumnes holandesos pels llocs més turístics de

la població.

- Atenció a la diversitat.

Agafant com a base del projecte curricular i de la programació d’aula, el docent ha de fer

les  adaptacions  necessàries  per  tal  d’atendre  la  diversitat  de  l’alumnat  a  l’aula.  Una
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vegada delimitats els objectius mínims que es pretenen aconseguir amb aquests alumnes,

es posen en pràctica els diversos recursos que possibiliten l’atenció a la diversitat: adaptar

el material didàctic, variar la metodologia segons les necessitats de l’alumnat, proposar

activitats d’aprenentatge diferenciades, organitzar grups de treball flexibles, augmentar o

disminuir el ritme de presentació dels continguts, ampliar o reduir els blocs de continguts

segons l’interès i la capacitat de l’alumnat.

En darrer terme, continguts a part, se’ls intenta fer entendre que assolir uns objectius i

tenir  una  bona  actitud  envers  l’assignatura  són  dos  aspectes  essencials  per  al  seu

desenvolupament com a persones.

Els  alumnes  nouvinguts  i  aquells  que  tinguin  certes  dificultats  cognitives  o  trastorns

d’aprenentatge, així com també els alumnes d’altes capacitats, reben material i atenció

adaptats i s’avaluen seguint el PI elaborat específicament per a aquest tipus d’alumnat.

- Metodologia.

A classe es treballa bàsicament amb el llibre en format paper i es fa alguna incursió al

llibre digital.  El  docent també pot aportar altres recursos com la projecció de material

complementari a la pissarra digital, fotocòpies, etc.

La  comprensió  lectora  es  treballa  a  partir  de  les  novel·les  escollides  com a  lectures

obligatòries de curs, tant a classe com a casa. Tot això pot ser complementat amb d’altres

materials  escollits  o confeccionats pel  professor.  Per tal  de treballar  les competències

bàsiques de l’alumnat es realitzen totes aquelles activitats que es considerin adequades

per al progrés dels alumnes (redaccions, exercicis de tipologia textual, exercicis de reforç i

d’ampliació de continguts ortogràfics i gramaticals...)

- Material didàctic.

Principalment es fa ús del llibre de text, dels llibres de lectura en servei de préstec, de la

projecció de documentals o pel·lícules relacionades amb la matèria, del visionat d’obres

de teatre, sobretot per els alumnes de Batxillerat, al Teatre de Roses o a la Sala Cate de

Figueres. També s’utilitza material complementari, com poden ser fotocòpies, diaris, etc.
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- Ús de les TIC.

S’intercalaran activitats destinades a potenciar l’ús de les noves tecnologies (l’ordinador) a

l’hora de resoldre qüestions relacionades amb la llengua i l’expressió. Poden ser activitats

complementàries  d’algunes  que  ja  s’hagin  treballat  a  la  unitat  corresponent:  ordenar

paraules  alfabèticament  utilitzant  el  processador  de  textos  (Word),  buscar  termes  als

diccionaris digitals, consultar notícies en un diari digital, presentar un treball escrit... Es

potenciarà l’ús del correu electrònic intern (via la plataforma Clickedu) per les activitats a

casa i la resolució de possibles dubtes.

5.3.- Llengua anglesa.

- Expressió oral.

L’alumnat en tots els cursos realitza presentacions orals en grup i individuals. A més s’han

de dirigir al professorat en anglès. 

- Expressió escrita.

Des de primer d’ESO es treballa intensament aquesta competència. Es fa amb seguiment

exhaustiu de les produccions escrites, que queden guardades en una llibreta especial per

aquest fi. 

- Accions per a potenciar l’ús de la llengua.

El professorat de llengua anglesa parla habitualment en anglès amb l’alumnat del centre,

encara que es trobi fora de l’aula, amb la qual cosa es reforça la competència oral dels

aprenents.,vetllant sempre per establir un clima favorable en què l'alumnat se senti segur i

estimulat per anar utilitzant-la. 

- Atenció a la diversitat.

S’estableixen  uns  criteris  de  coherència  i  continuïtat  metodològica  per  a  la  tria  dels

materials didàctics i es vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos
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addicionals  variats  que  afavoreixen  l'atenció  a  la  diversitat.

Així  es disposa d’una gran varietat  de recursos i  materials  que permeten adaptar  els

continguts i que són bàsics en el procés d’aprenentatge,

- Metodologia.

Es  segueix  un  enfoc  comunicatiu  potenciant  tant  les  habilitats  receptives  com  les

productives. S’utilitza la pissarra digital com a eina col·laborativa amb l’alumnat.

- Material didàctic.

El professorat de llengües estrangeres revisa anualment els materials que considera més

adequats  per  treballar  en  cada  curs  i  nivell  del  centre.

A l’hora de fer la tria de materials té en compte les necessitats diverses de l’alumnat i els

diferents ritmes d’aprenentatge presents en el nostre centre.

- Ús de les TIC.

S’utilitza una gran varietat de materials audiovisuals per atendre els diferents estils i ritmes

d'aprenentatge  de  l'alumnat:  llibres  digitals,  blogs,  wikis,  vídeos  o  gravacions  entre

d’altres.

5.4.- Llengua francesa.

Des de l’àmbit de llengües estrangeres, el departament de Llengua Francesa treballa les

competències bàsiques de l’àmbit lingüístic a l’ESO i al Batxillerat incloses en la dimensió

Comunicació Oral (c1, c2, c3), la dimensió Comprensió Lectora (c4, c5, c6), la dimensió

Expressió Escrita (c7, c8, c9), la dimensió Literària (c10 i c11) i la dimensió Transversal

Actitudinal i Plurilingüe.

Per potenciar l’ús de la llengua francesa, els professors de francès utilitzen l’ús de la

llengua estrangera a l’aula en adequació amb el nivell de comprensió de l’alumnat. Les

projeccions de material audiovisual són un recurs que s’utilitza habitualment amb l’objectiu

que  l’alumnat  desenvolupi  les  estratègies  de  comprensió  oral.  L’alumne  aprèn

progressivament a inferir significat i s’acostuma a la fonètica i a la fonologia de la llengua

estrangera.
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Per a l’expressió i comprensió escrita, s’apliquen estratègies de comprensió -a partir de la

lectura- per tal que l’alumnat obtingui i interpreti el contingut clau dels textos de la vida

quotidiana,  dels  mitjans de comunicació i  de l’àmbit  acadèmic i  en reconegui  la  seva

tipologia. Paral·lelament, es potencien l’ús de l’expressió escrita mitjançant la producció

setmanal  de  textos  escrits  de  diferents  tipologies  a  partir  d’elements  de  les  diferents

situacions comunicatives. El llibre de text i les lectures obligatòries constitueixen igualment

un recurs molt útil per a assolir les competències lingüístiques que marca el currículum.

Pel que fa la dimensió Literària, la reproducció oral i la dramatització de  textos literaris

adaptats o autèntics és necessària en el currículum. En aquest sentit, el Departament de

Llengua Francesa organitza dues sortides al  teatre per cada curs a tots els nivells de

l’ESO i Batxillerat.

Totes  les  activitats  lingüístiques  que  es  realitzen  al  llarg  del  curs,  vegi’s  el  Camp

d’Aprenentatge  del  Canigó  (2n  ESO)  o  el  Curs  de  Perfeccionament  Lingüístic  a

Montpellier (3r i 4t ESO), etc., tenen també un objectiu cultural i social que contribueix al

desenvolupament de les competències de la dimensió Actitudinal i Plurilingüe.

Tal com marca la normativa, en la nostra programació s’hi contempla l’adaptació curricular

als alumnes amb necessitats educatives per poder atendre la diversitat.

Pel que fa als resultats, considerem que la participació a les proves DELF que organitza el

Departament d’Educació i  l’Alliance Française, constitueix un indicador clau de la feina

realitzada des del Departament de Llengua Francesa.

6.- Recursos i accions complementaris.

6.1.- Els recursos complementaris.

- Mediateca i servei de bibliotecària.

L’institut disposa d’un gran espai destinat a mediateca on s’ofereix un servei de préstec de

llibres, accés a ordinadors i sistema multimèdia amb una gran pantalla per a projeccions.

L’AMPA del centre, des de fa anys, finança la contractació del servei d’una bibliotecària.
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La continuïtat d’aquest recurs, i  la idoneïtat de la persona contractada, representen un

pilar fonamental en la dinamització de la biblioteca i el foment de les llengües.

- Biblioteca municipal.

Anualment s’organitzen activitats entre l’alumnat,  especialment a l’ESO, per a donar a

conèixer la biblioteca municipal de la vila que s’ha convertit en un referent cultural que

ofereix un ampli ventall d’activitats.

- Club de lectura.

Per  tal  de  fonamentar  el  gust  per  la  lectura,  els  departaments  didàctics  de  llengua

catalana i llengua castellana organitzen anualment un Club de Lectura amb la participació

d’alumnes i professors del centre, realitzant  propostes literàries concretes que es posen

en comú amb trobades periòdiques a la mediateca del centre.

- Tallers d’estudi assistit.

L’AMPA del centre amb la col·laboració de l’equip directiu organitza anualment un taller

extraescolar d’estudi assistit pels alumnes del centre que complementa l’aprenentatge de

les llengües, entre altres objectius.

- English corner.

Els  Serveis  Educatius  de  l’Alt  Empordà  han  presentat  recentment  al  nostre  centre  la

possibilitat d’afegir-nos a un projecte anomenat «English corner». Aquest és un projecte

col·laboratiu entre diferents administracions i els centres d’educació secundària obligatòria

que prioritza l'aprenentatge de la llengua anglesa i, en especial, la competència oral. 

El principal propòsit del projecte és incorporar la figura d'un auxiliar de conversa a les

aules de 4t d'ESO dels diferents instituts de la comarca.
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- Pàgina web del centre i Clickedu.

L’institut disposa d’una pàgina  web amb tota mena d’informació relativa a l’organització,

gestió i activitat del centre. L’esmentada web disposa d’un espai central on es recullen les

notícies més destacades vinculades als alumnes i a la seva participació en la vida del

centre. El portal disposa d’un accés directe a la plataforma digital Clickedu que permet la

comunicació  entre  la  comunitat  educativa  i  el  seguiment  de  l’activitat  curricular  dels

alumnes.

- Revista del centre.

Cada any s’elabora una revista del centre que recull tot el que ha esdevingut durant el

curs  que finalitza.  És un  espai  de  participació  per  a  tots  els  alumnes,  i  la  comunitat

educativa  en  general,  que  fomenta  la  lectura  i  l’expressió  escrita  de  forma  directa  i

propera.

- Banc de llibres de reciclatge.

Des  de  fa  anys  el  centre  col·labora  amb  l’AMPA per  tal  de  gestionar  la  subvenció

municipal anual de la campanya de reciclatge de llibres, que permet garantir que tots i

cadascun dels alumnes del centre tinguin accés als llibres de lectura necessaris per a

desenvolupar els continguts curriculars de les diferents matèries.

6.2 Les accions complementàries.

- Marató Poètica Sant Jordi.

Fa una bona colla  d’anys   el  nostre  institut  celebra  la  diada de Sant  Jordi  de  forma

especial.  Aquesta  activitat  festiva  va  començar  el  2003  de  la  mà  d'un  bon  grup  de

professors del claustre que van assolir la fita de fer 24 hores de marató poètica. De mica

en mica, any rere any, es va anar variant el format introduint peces musicals, concursos,

lliurament  de  premis,  exposicions  diverses...  fins  que  s’ha  convertit  en  la  gran  festa

representativa de l'institut que és ara.

- Intercanvi amb Sort.

Des del curs 2007-2008 l’institut realitza un intercanvi amb un institut del Pallars Sobirà,

l’Hug Roger III de Sort.  Les finalitats d’aquesta activitat  són diverses: que uns i altres
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valorin la llengua i la literatura com una herència cultural, com un mitjà d’interpretació de

la realitat i de comunicació personal i social; que valorin la realitat plurilingüe i multicultural

dels territoris de parla catalana; que coneguin i respectin les diferents varietats internes de

la llengua i valorin l’estàndard com a element unificador; etc. Tanmateix, i a banda de la

qüestió lingüística, es pretén posar en contacte directe dues realitats socials, culturals i

geogràfiques tan diferents com són la de la nostra comarca i la d’una comarca de l’Alt

Pirineu, concretament el Pallars Sobirà. 

- Grup de Teatre.

El nostre institut organitza anualment una activitat de teatre que s’ofereix als alumnes sota

la  supervisió  de  professors/es  de  l’àrea  de  llengua  castellana.  El  format  de  l’activitat

acostuma a presentar-se com un taller  extraescolar  que es complementa amb l’oferta

d’una matèria optativa del currículum. La participació en la Mostra de Teatre de Blanes i la

festa  de  fi  de  curs  al  Teatre  de  la  vila  són  les  principals  posades  en  escena  de  la

representació teatral que preparen els alumnes durant tot el curs.

- Participació en concursos.

Els departament didàctics de llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres

fomenten anualment la participació dels alumnes en les diferents edicions de concursos

relacionats amb la llengua. En destaquen:

• Els premis de relat curt organitzats per la Fundació Coca-Cola.

• Els premis de narrativa periodística organitzats pel Setmanari de l'Alt Empordà i el

Servei Educatiu de l'Alt Empordà.

• El Concurs d’Oratòria Juvenil de l'Alt Empordà organitzat per l'Espai Armengol i el

Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

• Concurs de traducció en llengua francesa organitzat per la Facultat de Traducció i

Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

El centre impulsa la celebració anual dels Premis Sant Jordi organitzats pel propi institut i

amb el suport de l’AMPA del centre.
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- Visita d’autors.

L’activitat de lectura, per part dels alumnes, dels diferents llibres que es proposen des de

les àrees lingüístiques del centre s’acostuma a completar amb la visita de l’autor del llibre.

Els alumnes i professors valoren molt positivament aquestes iniciatives que permeten la

interacció directa i personal entre autors i lectors.

- Proves DELF Scolaire.

Des de fa anys, el departament de francès del centre dinamitza i promou la realització de

les proves DELF entre l’alumnat que cursa la segona llengua francès. L’elevat nombre de

participants ha consolidat que les proves orals oficials es realitzin en el mateix centre a

càrrec de professorat específic de l’entitat organitzadora.

- Estada i campus d’aprenentatge en francès.

Des de l’àrea de francès s’organitza anualment un estada d’una setmana a Montpellier

dirigit als alumnes que cursen l’optativa de segona llengua francès els quals s’allotgen  en

cases  de  famílies  d’acollida  col·laboradores  amb  la  iniciativa.  L’objectiu  principal  de

l’estada és seguir un curs de perfeccionament lingüístic centrat en un nivell intermedi (A2-

B1).  Aquesta  formació  acadèmica  es  complementa  amb  una  sèrie  d’activitats  per  tal

d’activar la comunicació oral dels alumnes. A banda de les activitats lingüístiques, també

s’aprofita per a visitar la ciutat, els seus barris emblemàtics, els seus museus, etc.

A banda  de  l’estada  a  Montpellier,  des  de  l’àrea  de  francès  també  es  fomenta  la

participació dels alumnes de segona llengua francès en les activitats organitzades pel

Camp d’Aprenentage del Canigó. L’activitat té una durada de dos dies i comença amb la

visita a la ciutat de Perpinyà, on els alumnes realitzen una gimcana pel centre històric  i

que promou la interacció dels alumnes amb els seus habitants. L’activitat també preveu

visitar altres llocs com són Prades i Vilafranca de Conflent, amb un destacat patrimoni

medieval amb diferents punts d’interès.

- Viatge fi d’etapa.

Els alumnes que realitzen el darrer curs de la seva etapa educativa al centre (ESO, BAT,

CF) realitzen cada any un viatge de fi de curs preferentment a l’estranger. Aquests viatges

representen  pels  alumnes  una  oportunitat  idònia  per  a  posar  en  pràctica  els  seus
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coneixements en llengües estrangeres, a banda de visitar un munt de llocs i de gaudir

d’una experiència inoblidable.

- Treball de Síntesi: l’elaboració d’un diari.

El  treball de síntesi (TdS) és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes

en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins

a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en

les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida

pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals.

Els alumnes de tercer d’ESO realitzen, en el marc del seu TdS, la tasca crear, elaborar i

editar un diari on posen en pràctica els coneixements adquirits en les diferents àrees,

posant especial atenció en les competències lingüístiques. Aquesta tasca es complementa

anualment amb la visita a la seu del Diari de Girona on reben una explicació detallada de

les diferents seccions que integren un diari. També es compta amb la col·laboració de

professionals externs, com per exemple, la d’un dissenyador gràfic rosinc que assessora

els alumnes en el desenvolupament del seu projecte.

- Sortides i activitats.

El  centre  promou  i  recolza  l’organització  d’un  munt  d’activitats  complementàries  a

l’activitat lectiva habitual a l’aula que es realitzen fora de l’institut. A la web i a la revista del

centre  s’hi  pot  trobar  una  exhaustiva  exposició  de  les  nombroses  activitats  que  es

realitzen anualment relacionades amb la llengua.

En destaquen, com exemple, la sortida que s’acostuma a realitzar a Cotlliure, una bonica

població costanera de la Catalunya Nord, on es ret un sincer homenatge al poeta sevillà

Antonio Machado, mort el 1939 i enterrat al cementiri d’aquesta localitat, on s’hi va exiliar

després de la derrota de l'exèrcit republicà a la Guerra Civil. 

26/29



- Pla lectura a les escoles.

El Servei Educatiu de l’Alt l’Empordà (SEAE), mitjançant l’equip LIC, fomenta anualment

un projecte d’animació a la lectura que promou la col·laboració entre l'institut i les escoles

de  Roses.  El  projecte  consisteix  a  organitzar  parelles  d’alumnes  de  3r  d'ESO  que

preparen i  presenten una lectura  d’un  text  i  debat  posterior  davant  d’alumnes de les

escoles de Primària de Roses.

- Norfeu Solidari.

El curs 2018-2019 es va posar en funcionament un grup de treball, format per joves del

centre sota la supervisió de l’orientadora educativa, anomenat «Norfeu Solidari» en el

marc de les activitats  de Servei  Comunitari.  El  ventall  d’actuacions i  objectius que es

proposen és molt ampli i facilita als alumnes la utilització de les llengües que aprenen en

contextos  reals  promovent  l’aprenentatge  comunitari  com  una  metodologia  que  doni

resposta als reptes educatius de la societat actual.

- Classes d’àrab.

El Departament d’Educació fomenta, mitjançant el coordinador LIC dels Serveis Educatius

de l’Alt Empordà (SEAE), l’organització de classes de llengua àrab i cultura marroquina al

centre en horari extraescolar. L’activitat s’ha estat duent a terme en el nostre centre durant

els darrers cursos en horari extraescolar, els dilluns a la tarda, amb alumnes dels centres

de Secundària i Primària de la vila.

7.- Els usos lingüístics en el centre i la relació amb l’entorn.

Els objectius del model d’educació plurilingüe i intercultural que adopta el centre concreta,

entre d’altres, en els següents objectius:

• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi,

en acabar l’educació obligatòria,  un bon domini de les llengües oficials,  català i

castellà, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.
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• 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.

Tenint en compte aquests objectius, el centre estableix els usos lingüístics i la relació amb

l’entorn al voltant dels elements següents:

1. La llengua catalana és la llengua de referència normalment emprada en els àmbits

docent, administratiu i de comunicació.

2.  Les  llengües  curriculars  (català,  castellà  i  estrangeres)  es  tracten  com a  llengües

d’aprenentatge i  com a vehiculadores de continguts  durant  el  temps lectiu  i  el  temps

escolar.

3. Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i de les famílies

d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a través de la sensibilització, el

respecte, el reconeixement i l’obertura cap a l’aprenentatge de totes les llengües. 

4. L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es desenvolupa d’acord

amb les mesures específiques següents: pla d’acollida, aula d’acollida i suport lingüístic i

social. Aquests alumnes disposen d’un pla individualitzat que adapta el currículum a les

seves  necessitats  immediates  d’aprenentatge  i  que  avalua  els  seus  processos

d’aprenentatge amb relació als objectius fixats en aquest pla.

5. Per a la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es planifiquen les

mesures i suports, i es determina en el pla individualitzat quins seran els criteris mitjançant

els quals s’aconseguirà l’assoliment de la competència lingüística i comunicativa.

6. Les activitats internes, les activitats administratives, les comunicacions entre el centre i

l’entorn, tant orals com escrites, i la documentació que expedeixen serà preferentment en

llengua catalana.

7. La retolació dels espais del centre serà preferentment en llengua catalana, tot i que és

important fer visibles en l’espai físic les altres llengües del centre, tant les curriculars com

les d’origen dels alumnes, especialment a través de l’exposició de les produccions dels

alumnes.
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8.  En  tots  els  documents  del  centre  es  tenen  en  compte  els  criteris  d’utilització  del

llenguatge  no sexista  ni  androcèntric  seguint  les  recomanacions  del  document  «Guia

d’usos  no  sexista  del  llenguatge» elaborat  des  de   la  Direcció  General  de  Política

Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
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