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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1. Entorn 

L’Institut Joan Coromines es troba situat a la 

pocs anys el poble ha sofert una profunda transformació deguda principalment a l’augment 

de la població. El nombre d’habitants supera els 27.000  dels quals aproximadament 5.000 

són estrangers. 

Fa només 15 anys al poble hi havia només dues escoles públiques, una 

caire religiós i una escola de “La Caixa de Catalunya”. L’alumnat en acabar l’EGB s’havia 

de desplaçar a altres poblacions per cursar estudis superiors. Actualment, Pineda compta 

amb sis escoles públiques, una concertada de caràcter religiós i  tres  instituts  d’educació 

secundària obligatòria.  

A causa dels canvis socioeconòmics dels últims anys, es destaquen els nous fluxos 

migratoris que fan que el Maresme, especialment l’Alt Maresme sigui rec

exterior provinent, majoritàriament

hi ha hagut un  augment significatiu de població provinent de Sud

Pakistan i de l'Europa de l'Est. Durant l’última dècada 

immigració interna d’altres comunitats de l’estat espanyol, els anomenats transeünts o 

temporers; persones que treballaven a Pineda, principalment durant l’estiu, i que tornaven 

als seus llocs d’origen. La majoria s’han establer

La millora de les comunicacions amb Barcelona i l’encariment del sòl en pobles del primer 

litoral metropolità  han fet de Pineda un lloc ideal per viure. El desplaçament de persones 

que vivien a Barcelona i rodalies ha disparat 

La llengua vehicular de l’entorn de l’alumnat és majoritàriament el castellà.

1.2. Alumnat 

La majoria d’alumnat de 1r d’ESO prové de les escoles públiques de l’entorn, concretament 

de l’Escola Jaume I, de l’Escola

C. FEDAC-Pineda. La gran majoria d’aquest alumnat ha nascut a Catalunya o hi resideix 

des de fa anys. La llengua vehicular familiar és majoritàriament el castellà, llevat de 

l’alumnat provinent de l’esmentada imm
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CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

L’Institut Joan Coromines es troba situat a la població de Pineda de Mar (Maresme). En 

pocs anys el poble ha sofert una profunda transformació deguda principalment a l’augment 

de la població. El nombre d’habitants supera els 27.000  dels quals aproximadament 5.000 

ble hi havia només dues escoles públiques, una 

una escola de “La Caixa de Catalunya”. L’alumnat en acabar l’EGB s’havia 

de desplaçar a altres poblacions per cursar estudis superiors. Actualment, Pineda compta 

públiques, una concertada de caràcter religiós i  tres  instituts  d’educació 

A causa dels canvis socioeconòmics dels últims anys, es destaquen els nous fluxos 

migratoris que fan que el Maresme, especialment l’Alt Maresme sigui rec

exterior provinent, majoritàriament, de l’Àfrica Subsahariana i Magrebina. Recentment però,  

hi ha hagut un  augment significatiu de població provinent de Sud-amèrica, la Xina,  el 

Pakistan i de l'Europa de l'Est. Durant l’última dècada també es produeix una forta 

immigració interna d’altres comunitats de l’estat espanyol, els anomenats transeünts o 

temporers; persones que treballaven a Pineda, principalment durant l’estiu, i que tornaven 

als seus llocs d’origen. La majoria s’han establert definitivament al poble. 

La millora de les comunicacions amb Barcelona i l’encariment del sòl en pobles del primer 

litoral metropolità  han fet de Pineda un lloc ideal per viure. El desplaçament de persones 

que vivien a Barcelona i rodalies ha disparat el nombre d’ habitants. 

La llengua vehicular de l’entorn de l’alumnat és majoritàriament el castellà.

La majoria d’alumnat de 1r d’ESO prové de les escoles públiques de l’entorn, concretament 

l’Escola Mediterrània, de l’Escola ALOC, de l’escola Sant Jordi

. La gran majoria d’aquest alumnat ha nascut a Catalunya o hi resideix 

des de fa anys. La llengua vehicular familiar és majoritàriament el castellà, llevat de 

l’alumnat provinent de l’esmentada immigració que conserva la llengua d’origen.  La 
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població de Pineda de Mar (Maresme). En 

pocs anys el poble ha sofert una profunda transformació deguda principalment a l’augment 

de la població. El nombre d’habitants supera els 27.000  dels quals aproximadament 5.000 

ble hi havia només dues escoles públiques, una concertada de 

una escola de “La Caixa de Catalunya”. L’alumnat en acabar l’EGB s’havia 

de desplaçar a altres poblacions per cursar estudis superiors. Actualment, Pineda compta 

públiques, una concertada de caràcter religiós i  tres  instituts  d’educació 

A causa dels canvis socioeconòmics dels últims anys, es destaquen els nous fluxos 

migratoris que fan que el Maresme, especialment l’Alt Maresme sigui receptor d’immigració 

de l’Àfrica Subsahariana i Magrebina. Recentment però,  

amèrica, la Xina,  el 

també es produeix una forta 

immigració interna d’altres comunitats de l’estat espanyol, els anomenats transeünts o 

temporers; persones que treballaven a Pineda, principalment durant l’estiu, i que tornaven 

t definitivament al poble.  

La millora de les comunicacions amb Barcelona i l’encariment del sòl en pobles del primer 

litoral metropolità  han fet de Pineda un lloc ideal per viure. El desplaçament de persones 

La llengua vehicular de l’entorn de l’alumnat és majoritàriament el castellà. 

La majoria d’alumnat de 1r d’ESO prové de les escoles públiques de l’entorn, concretament 

, de l’escola Sant Jordi, del 

. La gran majoria d’aquest alumnat ha nascut a Catalunya o hi resideix 

des de fa anys. La llengua vehicular familiar és majoritàriament el castellà, llevat de 

igració que conserva la llengua d’origen.  La 
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majoria de pares entenen el català malgrat no el parlin. En aquest sentit hi ha hagut una 

forta davallada en els últims 10 anys, ja que l’augment de la immigració (interna i externa) 

ha significat un descens notable de l’ús del català.

La llengua de socialització dins el centre, entre l’alumnat, és majoritàriament el castellà. Els 

alumnes interaccionen utilitzant la llengua familiar, i normalment són els alumnes 

catalanoparlants els qui canvien al castellà, i ho

automàtica.  En canvi, en les relacions d’ensenyament

predomini del català pel que fa a les interaccions professorat

absolut” pel que fa a les interaccions alumnat

immigrant utilitza de manera més natural i espontània el català a l’hora de dirigir

professorat o a altres membres de la comunitat educativa. A l’hora de relacionar

els seus companys utilitzen majoritàriamen
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majoria de pares entenen el català malgrat no el parlin. En aquest sentit hi ha hagut una 

forta davallada en els últims 10 anys, ja que l’augment de la immigració (interna i externa) 

table de l’ús del català. 

La llengua de socialització dins el centre, entre l’alumnat, és majoritàriament el castellà. Els 

alumnes interaccionen utilitzant la llengua familiar, i normalment són els alumnes 

catalanoparlants els qui canvien al castellà, i ho fan amb naturalitat i de manera 

automàtica.  En canvi, en les relacions d’ensenyament-aprenentatge hi ha un clar 

predomini del català pel que fa a les interaccions professorat-alumnat, i un “bilingüisme 

absolut” pel que fa a les interaccions alumnat-professor. S’observa però, que l’alumnat 

immigrant utilitza de manera més natural i espontània el català a l’hora de dirigir

professorat o a altres membres de la comunitat educativa. A l’hora de relacionar

els seus companys utilitzen majoritàriament el castellà. 
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majoria de pares entenen el català malgrat no el parlin. En aquest sentit hi ha hagut una 

forta davallada en els últims 10 anys, ja que l’augment de la immigració (interna i externa) 

La llengua de socialització dins el centre, entre l’alumnat, és majoritàriament el castellà. Els 

alumnes interaccionen utilitzant la llengua familiar, i normalment són els alumnes 

fan amb naturalitat i de manera 

aprenentatge hi ha un clar 

alumnat, i un “bilingüisme 

ssor. S’observa però, que l’alumnat 

immigrant utilitza de manera més natural i espontània el català a l’hora de dirigir-se al 

professorat o a altres membres de la comunitat educativa. A l’hora de relacionar-se amb 
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2. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

La realitat lingüística del nostre centre és un reflex de la societat catalana. El català és 

cada vegada més la llengua vehicular en quasi tots els centres educatius i institucionals, 

però el nombre de persones que no l

relaciona amb la llengua amb la que s’identifica i sent. Nosaltres volem i creiem que hem 

de contribuir a valorar la cultura pròpia i 

necessitat del domini del català, mai deixant de banda la llengua castellana cooficial a 

Catalunya i la llengua d’origen en el cas dels alumnes amb terceres llengües. 

És per això que aquest PLC s’elabora amb els següents objectius: 

a) Mantenir la llengua catalana com a llengu

gestió i comunicació del nostre centre.

b) Promoure la valoració positiva de la diversitat lingüística, el respecte envers totes 

les llengües i la desaparició dels prejudicis lingüístics

c) Incidir en la importància de l’apren

globalitzada, multicultural i multilingüística.
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PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

La realitat lingüística del nostre centre és un reflex de la societat catalana. El català és 

cada vegada més la llengua vehicular en quasi tots els centres educatius i institucionals, 

però el nombre de persones que no la fan seva és majoritari. L’alumnat s’expressa i es 

relaciona amb la llengua amb la que s’identifica i sent. Nosaltres volem i creiem que hem 

de contribuir a valorar la cultura pròpia i la dels altres, tot ajudant a l'alumnat a veure la 

ni del català, mai deixant de banda la llengua castellana cooficial a 

Catalunya i la llengua d’origen en el cas dels alumnes amb terceres llengües. 

aquest PLC s’elabora amb els següents objectius:  

antenir la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament, de la 

gestió i comunicació del nostre centre. 

Promoure la valoració positiva de la diversitat lingüística, el respecte envers totes 

les llengües i la desaparició dels prejudicis lingüístics 

n la importància de l’aprenentatge d’una nova llengua en una societat 

globalitzada, multicultural i multilingüística. 

 

l’equip EME i CLIC 

La realitat lingüística del nostre centre és un reflex de la societat catalana. El català és 

cada vegada més la llengua vehicular en quasi tots els centres educatius i institucionals, 

a fan seva és majoritari. L’alumnat s’expressa i es 

relaciona amb la llengua amb la que s’identifica i sent. Nosaltres volem i creiem que hem 

la dels altres, tot ajudant a l'alumnat a veure la 

ni del català, mai deixant de banda la llengua castellana cooficial a 

Catalunya i la llengua d’origen en el cas dels alumnes amb terceres llengües.  

a vehicular de l’ensenyament, de la 

Promoure la valoració positiva de la diversitat lingüística, el respecte envers totes 

entatge d’una nova llengua en una societat 
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3. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 
D’APRENENTATGE

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i convivència

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Depa

l’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge com un aspecte prioritari que s’ha 

de consolidar. Per això la proposta del nostre centre és: 

3.1.1. Àmbit docent:  

- Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular 

activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i 

escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i 

es activitats d’aprenentatge i d’avaluació, les reunions, 

- Reflectir a la programació de l’àrea de llengua el treball conjunt en llengua 

catalana i castellana .

- Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les 

interaccions comunicatives per millorar l’aprenentatge  i 

- Ajustar la metodologia d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística 

de l’alumnat del centre.

- Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular en el procés d’ensenyament

aprenentatge, llevat de les àrees de Llengua C

Estrangera 

- Tenir com objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una bona competència 

comunicativa i que en acabar l’educació secundària pugui utilitzar amb normalitat  

i correcció les dues llengües oficials i compre

escrits en les llengües estrangeres que s’imparteixen en el centre.

- Utilitzar el català en les activitats complementàries que el centre ofereixi a 

l’alumnat, ja que són part constitutiva de la seva formació, raó per la qual

perquè l’ensenyament s’entén com un fet global, hauran de contribuir també a la 

formació lingüística de l’alumnat.
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LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 
D’APRENENTATGE 

La llengua, vehicle de comunicació i convivència 

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament d’Educació considera 

l’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge com un aspecte prioritari que s’ha 

de consolidar. Per això la proposta del nostre centre és:  

tilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les 

activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i 

escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i 

es activitats d’aprenentatge i d’avaluació, les reunions, els informes...

eflectir a la programació de l’àrea de llengua el treball conjunt en llengua 

catalana i castellana . 

arantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les 

interaccions comunicatives per millorar l’aprenentatge  i l’ús de la llengua.

justar la metodologia d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística 

de l’alumnat del centre. 

tilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular en el procés d’ensenyament

aprenentatge, llevat de les àrees de Llengua Castellana i Literatura i de Llengua 

enir com objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una bona competència 

comunicativa i que en acabar l’educació secundària pugui utilitzar amb normalitat  

i correcció les dues llengües oficials i comprendre i produir missatges orals i 

escrits en les llengües estrangeres que s’imparteixen en el centre.

tilitzar el català en les activitats complementàries que el centre ofereixi a 

l’alumnat, ja que són part constitutiva de la seva formació, raó per la qual

perquè l’ensenyament s’entén com un fet global, hauran de contribuir també a la 

formació lingüística de l’alumnat. 
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LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 

rtament d’Educació considera 

l’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge com un aspecte prioritari que s’ha 

i d’aprenentatge en totes les 

activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i 

escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i 

els informes... 

eflectir a la programació de l’àrea de llengua el treball conjunt en llengua 

arantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les 

l’ús de la llengua. 

justar la metodologia d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística 

tilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular en el procés d’ensenyament-

astellana i Literatura i de Llengua 

enir com objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una bona competència 

comunicativa i que en acabar l’educació secundària pugui utilitzar amb normalitat  

ndre i produir missatges orals i 

escrits en les llengües estrangeres que s’imparteixen en el centre. 

tilitzar el català en les activitats complementàries que el centre ofereixi a 

l’alumnat, ja que són part constitutiva de la seva formació, raó per la qual i 

perquè l’ensenyament s’entén com un fet global, hauran de contribuir també a la 
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- Potenciar una educació per la cohesió social, basada en la llengua catalana com 

a instrument de comunicació i en els elements que garantei

d’oportunitats i el dret a la diferència de tot l’alumnat.

3.1.2. Gestió i administració 

S’estableixen  pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 

de la comunitat educativa i garantir que totes les comuni

siguin en llengua catalana, sense prejudici que s’arbitrin mesures de traducció en el 

període d’acollida a les famílies de l’alumnat nouvingut. 

Concretament: 

- Les actuacions internes i externes de caràcter acadèmic: butll

documentació dels departaments, certificats...

- Les actuacions internes i externes de caràcter administratiu: comunicats, avisos, 

impresos, retolacions...

- La documentació adreçada a persones físiques o jurídiques de l’àmbit lingüístic 

dels Països Catalans. La documentació adreçada fora del nostre àmbit lingüístic 

es redactarà en la llengua corresponent, bé com a original, bé acompanyant

com a traducció del corresponent original en llengua catalana.

- El maquinari i el programari adquirits haur

mesura possible, per al seu funcionament en llengua catalana.

- Tots els serveis escolars del centre.

3.1.3. Associació de Pares i Mares d’Alumnes

L’AMPA continuarà col·laborant en el correcte desenvolupament i execució del

vetllarà per l’ús de la llengua catalana dins de l’entitat i en totes les activitats que promogui.

3.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana.

3.2.1. La llengua oral i la llengua escrita. 

Tot el professorat s’ha de sentir transmissor del cor

especialment, model d’ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a qualitat, correcció i 

adequació terminològica. 
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Potenciar una educació per la cohesió social, basada en la llengua catalana com 

a instrument de comunicació i en els elements que garantei

d’oportunitats i el dret a la diferència de tot l’alumnat. 

 

S’estableixen  pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 

de la comunitat educativa i garantir que totes les comunicacions entre el centre i l’entorn 

siguin en llengua catalana, sense prejudici que s’arbitrin mesures de traducció en el 

període d’acollida a les famílies de l’alumnat nouvingut.  

Les actuacions internes i externes de caràcter acadèmic: butll

documentació dels departaments, certificats... 

Les actuacions internes i externes de caràcter administratiu: comunicats, avisos, 

impresos, retolacions... 

La documentació adreçada a persones físiques o jurídiques de l’àmbit lingüístic 

sos Catalans. La documentació adreçada fora del nostre àmbit lingüístic 

es redactarà en la llengua corresponent, bé com a original, bé acompanyant

com a traducció del corresponent original en llengua catalana.

El maquinari i el programari adquirits hauran d’estar preparats, en la màxima 

mesura possible, per al seu funcionament en llengua catalana.

Tots els serveis escolars del centre. 

3.1.3. Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

L’AMPA continuarà col·laborant en el correcte desenvolupament i execució del

vetllarà per l’ús de la llengua catalana dins de l’entitat i en totes les activitats que promogui.

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

3.2.1. La llengua oral i la llengua escrita.  

Tot el professorat s’ha de sentir transmissor del correcte ús de la llengua a l’alumnat i 

especialment, model d’ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a qualitat, correcció i 

 

l’equip EME i CLIC 

Potenciar una educació per la cohesió social, basada en la llengua catalana com 

a instrument de comunicació i en els elements que garanteixen la igualtat 

S’estableixen  pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 

cacions entre el centre i l’entorn 

siguin en llengua catalana, sense prejudici que s’arbitrin mesures de traducció en el 

Les actuacions internes i externes de caràcter acadèmic: butlletins, actes, 

Les actuacions internes i externes de caràcter administratiu: comunicats, avisos, 

La documentació adreçada a persones físiques o jurídiques de l’àmbit lingüístic 

sos Catalans. La documentació adreçada fora del nostre àmbit lingüístic 

es redactarà en la llengua corresponent, bé com a original, bé acompanyant-la 

com a traducció del corresponent original en llengua catalana. 

an d’estar preparats, en la màxima 

mesura possible, per al seu funcionament en llengua catalana. 

L’AMPA continuarà col·laborant en el correcte desenvolupament i execució del PLC i 

vetllarà per l’ús de la llengua catalana dins de l’entitat i en totes les activitats que promogui. 

 

recte ús de la llengua a l’alumnat i 

especialment, model d’ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a qualitat, correcció i 
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El material didàctic: llibres de text, material de suport i ampliació etc., pàgines web 

recomanades seran en català.

El professor promourà l’ús del català en les intervencions de l’alumnat a classe amb 

l’objectiu de normalitzar-ne l’ús.

Les proves i exàmens tant orals com escrits de totes les matèries a excepció de Llengües 

estrangeres i Llengua i Literatura

suport a aquell alumnat en procés d’adaptació i/o nouvingut. Es contempla el mateix 

protocol pels Treballs de Recerca.

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

L’acollida de l’alumnat nouvingut segueix el protocol d’incorporació al centre a través de 

l’assessorament de les famílies. Primer amb una entrevista per part del departament de 

psicopedagogia i traductor/-ra o mediador/

l’alumne/-a per valorar el grau d’aprenentatge i coneixements diversos, per part del 

professorat de l’aula d’acollida. 

Concretament:  

- l’alumnat d’incorporació tardana o nouvingut que ho requereixi serà derivat a 

l’Aula d’Acollida en la que es durà a terme un aprenentatge intensiu de la llengua 

catalana.  

- Sempre que es cregui convenient i per qüestió d’horari, matins, aquest alumnat 

deixarà de cursar temporalment altres àrees o no hi serà avaluat. S’adequarà 

l’horari que respecti l’a

integració: la tutoria, educació física, educació visual i plàstica i música. 

- El Pla d’Acollida del Centre determinarà els criteris d’avaluació d’aquest alumnat 

nouvingut, així com la coordinació 

intervinguin per planificar i programar els aprenentatges de l’alumnat, l’elaboració 

de material, l’assessorament lingüístic a les altres àrees.

- Mentre les habilitats lingüístiques siguin insuficients, aquest alumna

en grups de reforç reduïts on treballaran un dossier d’activitats que el professorat 

de l’Aula d’Acollida i 
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El material didàctic: llibres de text, material de suport i ampliació etc., pàgines web 

n en català. 

El professor promourà l’ús del català en les intervencions de l’alumnat a classe amb 

ne l’ús. 

Les proves i exàmens tant orals com escrits de totes les matèries a excepció de Llengües 

estrangeres i Llengua i Literatura Castellana es realitzen en català i es facilitarà ajuda i 

suport a aquell alumnat en procés d’adaptació i/o nouvingut. Es contempla el mateix 

protocol pels Treballs de Recerca. 

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

L’acollida de l’alumnat nouvingut segueix el protocol d’incorporació al centre a través de 

l’assessorament de les famílies. Primer amb una entrevista per part del departament de 

ra o mediador/-a i després aquesta entrevista es concreta amb 

a per valorar el grau d’aprenentatge i coneixements diversos, per part del 

professorat de l’aula d’acollida.  

l’alumnat d’incorporació tardana o nouvingut que ho requereixi serà derivat a 

n la que es durà a terme un aprenentatge intensiu de la llengua 

Sempre que es cregui convenient i per qüestió d’horari, matins, aquest alumnat 

deixarà de cursar temporalment altres àrees o no hi serà avaluat. S’adequarà 

l’horari que respecti l’assistència al grup classe en les matèries que faciliten la 

integració: la tutoria, educació física, educació visual i plàstica i música. 

El Pla d’Acollida del Centre determinarà els criteris d’avaluació d’aquest alumnat 

nouvingut, així com la coordinació entre els diferents professionals que hi 

intervinguin per planificar i programar els aprenentatges de l’alumnat, l’elaboració 

de material, l’assessorament lingüístic a les altres àrees. 

Mentre les habilitats lingüístiques siguin insuficients, aquest alumna

en grups de reforç reduïts on treballaran un dossier d’activitats que el professorat 

de l’Aula d’Acollida i el Departament d’Orientació els proporcionaran.

 

l’equip EME i CLIC 

El material didàctic: llibres de text, material de suport i ampliació etc., pàgines web 

El professor promourà l’ús del català en les intervencions de l’alumnat a classe amb 

Les proves i exàmens tant orals com escrits de totes les matèries a excepció de Llengües 

Castellana es realitzen en català i es facilitarà ajuda i 

suport a aquell alumnat en procés d’adaptació i/o nouvingut. Es contempla el mateix 

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

L’acollida de l’alumnat nouvingut segueix el protocol d’incorporació al centre a través de 

l’assessorament de les famílies. Primer amb una entrevista per part del departament de 

revista es concreta amb 

a per valorar el grau d’aprenentatge i coneixements diversos, per part del 

l’alumnat d’incorporació tardana o nouvingut que ho requereixi serà derivat a 

n la que es durà a terme un aprenentatge intensiu de la llengua 

Sempre que es cregui convenient i per qüestió d’horari, matins, aquest alumnat 

deixarà de cursar temporalment altres àrees o no hi serà avaluat. S’adequarà 

ssistència al grup classe en les matèries que faciliten la 

integració: la tutoria, educació física, educació visual i plàstica i música.  

El Pla d’Acollida del Centre determinarà els criteris d’avaluació d’aquest alumnat 

entre els diferents professionals que hi 

intervinguin per planificar i programar els aprenentatges de l’alumnat, l’elaboració 

Mentre les habilitats lingüístiques siguin insuficients, aquest alumnat serà agrupat 

en grups de reforç reduïts on treballaran un dossier d’activitats que el professorat 

els proporcionaran. 
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- Quan el professorat  implicat en el procés d’acollida de l’alumnat consideri que 

els coneixement assolits de llengua catalana són òptims, aquests alumnes 

seguiran el seu horari de classe amb el grup ordinari. Des de l’Aula d’Acollida 

se’n farà el seguiment. A aquests alumnes se’ls farà un Pla Individualitzat.

- El professor de l’Aula d’Acoll

grup-classe també intervindrà en l’adaptació i integració de l’alumne al seu nivell 

a través de les excursions, activitats organitzades pel centre...

- L’assistència a l’aula d’acollida, per altra part, 

d’hàbits, llengua oral, actitud, responsabilitat... i per això la intervenció de 

diferents professors/

diferents matèries que s’imparteixen: lecto

audiovisuals, lèxic, diccionari, vocabulari, imatges, dictats....

- L’avaluació dels ítem d’aprenentatge  la llengua catalana, sempre un cop passat 

el procés d’acollida al centre, al grup classe, a l’aula d’acollida i a la integració 

general en el funcionament del centre seran: comprensió oral, expressió oral, 

comprensió escrita, expressió escrita; juntament amb l’actitud, adaptació, hàbits 

escolars, assistència i puntualitat, hàbits socials, i responsabilitat i autonomia es 

fa a través d’un informe trimestral.

- En cap cas, la presència d’alumnat que s’incorpori tardanament al nostre centre, 

o que requereixi atenció complementària a causa de dificultats lingüístiques, no 

implicarà canvis en la llengua habitual dels processos d’aprenentatge de la r

de grups i alumnat del centre.

Segons si l’alumnat procedeix de països de l’Est, l’Àsia l’Àfrica negra o l’Àfrica 

Subsahariana els coneixements i aprenentatges són iniciats en llengua catalana  oral: 

imatges i materials audiovisuals, audicions a travé

d’Ensenyament de Llengües. En canvi, si l’alumnat procedeix de Sud

hispana l’incentivació de la llengua oral catalana és molt més àgil i comprensiva, usant els 

mateixos materials didàctics, 

A l’aula d’acollida es proposen diverses activitats generals d’estimulació a la conversa a 

través de projectes: Cantar i Dansar, La Jornada Gastronòmica, Lectura en veu alta, la 

visualització de pel·lícules i comentaris, realització d’una obra de teatre...
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Quan el professorat  implicat en el procés d’acollida de l’alumnat consideri que 

coneixement assolits de llengua catalana són òptims, aquests alumnes 

seguiran el seu horari de classe amb el grup ordinari. Des de l’Aula d’Acollida 

se’n farà el seguiment. A aquests alumnes se’ls farà un Pla Individualitzat.

El professor de l’Aula d’Acollida serà el tutor i vincle amb la família. El tutor de 

classe també intervindrà en l’adaptació i integració de l’alumne al seu nivell 

a través de les excursions, activitats organitzades pel centre...

L’assistència a l’aula d’acollida, per altra part, és per adequar l’aprenentatge 

d’hàbits, llengua oral, actitud, responsabilitat... i per això la intervenció de 

diferents professors/-res de diferents àrees ajuda molt a la consolidació de les 

diferents matèries que s’imparteixen: lecto-escriptura, lectura,

audiovisuals, lèxic, diccionari, vocabulari, imatges, dictats.... 

L’avaluació dels ítem d’aprenentatge  la llengua catalana, sempre un cop passat 

el procés d’acollida al centre, al grup classe, a l’aula d’acollida i a la integració 

el funcionament del centre seran: comprensió oral, expressió oral, 

comprensió escrita, expressió escrita; juntament amb l’actitud, adaptació, hàbits 

escolars, assistència i puntualitat, hàbits socials, i responsabilitat i autonomia es 

orme trimestral. 

En cap cas, la presència d’alumnat que s’incorpori tardanament al nostre centre, 

o que requereixi atenció complementària a causa de dificultats lingüístiques, no 

implicarà canvis en la llengua habitual dels processos d’aprenentatge de la r

de grups i alumnat del centre. 

Segons si l’alumnat procedeix de països de l’Est, l’Àsia l’Àfrica negra o l’Àfrica 

Subsahariana els coneixements i aprenentatges són iniciats en llengua catalana  oral: 

imatges i materials audiovisuals, audicions a través del programa d’internet del Servei 

d’Ensenyament de Llengües. En canvi, si l’alumnat procedeix de Sud-Amèrica i la parla és 

hispana l’incentivació de la llengua oral catalana és molt més àgil i comprensiva, usant els 

a d’acollida es proposen diverses activitats generals d’estimulació a la conversa a 

través de projectes: Cantar i Dansar, La Jornada Gastronòmica, Lectura en veu alta, la 

visualització de pel·lícules i comentaris, realització d’una obra de teatre...
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Quan el professorat  implicat en el procés d’acollida de l’alumnat consideri que 

coneixement assolits de llengua catalana són òptims, aquests alumnes 

seguiran el seu horari de classe amb el grup ordinari. Des de l’Aula d’Acollida 

se’n farà el seguiment. A aquests alumnes se’ls farà un Pla Individualitzat. 

ida serà el tutor i vincle amb la família. El tutor de 

classe també intervindrà en l’adaptació i integració de l’alumne al seu nivell 

a través de les excursions, activitats organitzades pel centre... 

és per adequar l’aprenentatge 

d’hàbits, llengua oral, actitud, responsabilitat... i per això la intervenció de 

res de diferents àrees ajuda molt a la consolidació de les 

escriptura, lectura, informàtica, 

 

L’avaluació dels ítem d’aprenentatge  la llengua catalana, sempre un cop passat 

el procés d’acollida al centre, al grup classe, a l’aula d’acollida i a la integració 

el funcionament del centre seran: comprensió oral, expressió oral, 

comprensió escrita, expressió escrita; juntament amb l’actitud, adaptació, hàbits 

escolars, assistència i puntualitat, hàbits socials, i responsabilitat i autonomia es 

En cap cas, la presència d’alumnat que s’incorpori tardanament al nostre centre, 

o que requereixi atenció complementària a causa de dificultats lingüístiques, no 

implicarà canvis en la llengua habitual dels processos d’aprenentatge de la resta 

Segons si l’alumnat procedeix de països de l’Est, l’Àsia l’Àfrica negra o l’Àfrica 

Subsahariana els coneixements i aprenentatges són iniciats en llengua catalana  oral: 

s del programa d’internet del Servei 

-Amèrica i la parla és 

hispana l’incentivació de la llengua oral catalana és molt més àgil i comprensiva, usant els 

a d’acollida es proposen diverses activitats generals d’estimulació a la conversa a 

través de projectes: Cantar i Dansar, La Jornada Gastronòmica, Lectura en veu alta, la 

visualització de pel·lícules i comentaris, realització d’una obra de teatre... 
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Cal recordar, però, que no es disposa cada curs d’una Aula d’Acollida

completa. Hi ha cursos en els que les hores amb Aula d’Acollida són molt reduïdes. En tot 

cas, sempre es podrà adaptar a les necessitats de l’alumnat  i a les disponibilitats h

del professorat. 
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però, que no es disposa cada curs d’una Aula d’Acollida

completa. Hi ha cursos en els que les hores amb Aula d’Acollida són molt reduïdes. En tot 

cas, sempre es podrà adaptar a les necessitats de l’alumnat  i a les disponibilitats h
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però, que no es disposa cada curs d’una Aula d’Acollida amb dedicació 

completa. Hi ha cursos en els que les hores amb Aula d’Acollida són molt reduïdes. En tot 

cas, sempre es podrà adaptar a les necessitats de l’alumnat  i a les disponibilitats horàries 
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4. PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA 
LLENGUA CASTELLANA.

- L’ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els 

plans d’estudi, de manera que tot l’alumnat, independentment de la llengua 

familiar, ha de poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final 

de l’ESO. 

- El centre vetllarà perquè a l’ESO l’alumnat comprengui i produeixi missatges 

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent

los servir per comunicar
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PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA 
LLENGUA CASTELLANA. 

L’ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els 

plans d’estudi, de manera que tot l’alumnat, independentment de la llengua 

poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final 

El centre vetllarà perquè a l’ESO l’alumnat comprengui i produeixi missatges 

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent

municar-se i per organitzar pensaments i idees.
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PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA 

L’ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els 

plans d’estudi, de manera que tot l’alumnat, independentment de la llengua 

poder utilitzar normalment i correctament aquesta llengua al final 

El centre vetllarà perquè a l’ESO l’alumnat comprengui i produeixi missatges 

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua castellana, fent-

se i per organitzar pensaments i idees. 
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5. TRACTAMENT CURRICULAR DE LA LLENGUA CATALANA , 
LA LLENGUA CASTELLANA I LA LLENGUA ESTRANGERA.

El centre ha de garantir i possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les 

dues llengües en les quatre habilitats d'acord amb les competències bàsiques i el que 

s'estableix a les programacions didàctiques dels departaments.

En acabar l'ESO l'alumne ha de ser capaç de 

amb propietat i autonomia i creat

servir per comunicar-se, organitzar el pensament i reflexionar sobre els processos implicats 

en l'ús del llenguatge. 

El centre vetllarà per l'equilibri en l'assignació horària de les dues matèries 

i en garantir els desdoblaments d'ambdues matèries sempre que sigui possible.

Els Departaments de Llengua Catalana i Literatura,  Llengua Castellana i Literatura i 

Llengües Estrangeres  hauran de garantir la coherència en l'ensenyament

les estructures comunes a ambdues llengües tenint presents la normativa del Departament 

d'Educació. 

Atès a la importància d'ambdues llengües ( Català i Castellà) en el procés d'aprenentatge 

de l'alumnat ara i en un futur el centre treballarà i

tant per millorar la competència comunicativa general, el vocabulari, l'ortografia . ( Taller de 

lectura en llengua castellana a 1r d'ESO i taller de lectura en llengua ca
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TRACTAMENT CURRICULAR DE LA LLENGUA CATALANA , 
LA LLENGUA CASTELLANA I LA LLENGUA ESTRANGERA.

El centre ha de garantir i possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les 

les quatre habilitats d'acord amb les competències bàsiques i el que 

s'estableix a les programacions didàctiques dels departaments. 

ESO l'alumne ha de ser capaç de comprendre i produir missatges orals i escrits 

amb propietat i autonomia i creativitat en ambdues llengües oficials, sent capaç de fer

se, organitzar el pensament i reflexionar sobre els processos implicats 

El centre vetllarà per l'equilibri en l'assignació horària de les dues matèries 

i en garantir els desdoblaments d'ambdues matèries sempre que sigui possible.

Els Departaments de Llengua Catalana i Literatura,  Llengua Castellana i Literatura i 

Llengües Estrangeres  hauran de garantir la coherència en l'ensenyament

les estructures comunes a ambdues llengües tenint presents la normativa del Departament 

Atès a la importància d'ambdues llengües ( Català i Castellà) en el procés d'aprenentatge 

de l'alumnat ara i en un futur el centre treballarà i potenciarà la importància de la lectura 

tant per millorar la competència comunicativa general, el vocabulari, l'ortografia . ( Taller de 

lana a 1r d'ESO i taller de lectura en llengua ca
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TRACTAMENT CURRICULAR DE LA LLENGUA CATALANA , 
LA LLENGUA CASTELLANA I LA LLENGUA ESTRANGERA. 

El centre ha de garantir i possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les 

les quatre habilitats d'acord amb les competències bàsiques i el que 

comprendre i produir missatges orals i escrits 

ivitat en ambdues llengües oficials, sent capaç de fer-les 

se, organitzar el pensament i reflexionar sobre els processos implicats 

El centre vetllarà per l'equilibri en l'assignació horària de les dues matèries en el currículum 

i en garantir els desdoblaments d'ambdues matèries sempre que sigui possible. 

Els Departaments de Llengua Catalana i Literatura,  Llengua Castellana i Literatura i 

Llengües Estrangeres  hauran de garantir la coherència en l'ensenyament-aprenentatge de 

les estructures comunes a ambdues llengües tenint presents la normativa del Departament 

Atès a la importància d'ambdues llengües ( Català i Castellà) en el procés d'aprenentatge 

potenciarà la importància de la lectura 

tant per millorar la competència comunicativa general, el vocabulari, l'ortografia . ( Taller de 

lana a 1r d'ESO i taller de lectura en llengua catalana a 2n d'ESO) 
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6. LES LLENGÜES ESTRANGERE

El coneixement d’altres llengües comporta l’obertura a diferents cultures i aquest fet 

afavoreix una justa valoració del la cultura i llengua pròpies. També ajuda a desenvolupar 

la dimensió europea de la nostra societat en l’ensenyament, especialment a 

l’aprenentatge i difusió de llengües dels altres estats membres de la Unió Europea.  

Així, el nostre Projecte Lingüístic estableix els següents punts pel que fa al tractament de 

les llengües estrangeres: 

6.1. Primera Llengua Estrangera: Anglès.

S’oferirà l’Anglès com a primera llengua estrangera seguint així la formació acadèmica 

realitzada per l’alumnat a primària.

possibilitar, facilitar i millorar la competència comunicativa de l’alumnat.

alumnes de bon nivell que es vulguin presentar a l’examen del 

especialment en alumnes de 4t i Batxillerat

amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de classe. 

El Projecte de Llengües Estrangeres

del curs 2008 en l’Optativa de 4t d’ESO d’

implementant cada curs escolar.

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

la llengua anglesa: Tots els alumnes 

representació d’una obra de 

tenen una actuació de màgia en anglès

d’alumnes (un alumne per nivell edu

Fonix ,  

Des del curs 2016-17 es realitza

nivell alt d’anglès la possibilitat de llegir lectures modernes o clàssiques No adaptades. Els 

alumnes poden triar un llibre per trimestre i han

fins a un punt la nota final trimes
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LES LLENGÜES ESTRANGERES. 

El coneixement d’altres llengües comporta l’obertura a diferents cultures i aquest fet 

afavoreix una justa valoració del la cultura i llengua pròpies. També ajuda a desenvolupar 

la dimensió europea de la nostra societat en l’ensenyament, especialment a 

l’aprenentatge i difusió de llengües dels altres estats membres de la Unió Europea.  

Així, el nostre Projecte Lingüístic estableix els següents punts pel que fa al tractament de 

Primera Llengua Estrangera: Anglès. 

’oferirà l’Anglès com a primera llengua estrangera seguint així la formació acadèmica 

realitzada per l’alumnat a primària. D’una banda, es potenciaran els desdoblaments per 

possibilitar, facilitar i millorar la competència comunicativa de l’alumnat.

alumnes de bon nivell que es vulguin presentar a l’examen del First Certificate

especialment en alumnes de 4t i Batxillerat-, se’ls deixarà material/llibres/pàgines webs 

amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de classe. 

El Projecte de Llengües Estrangeres, que va començar el curs 2006-

ptativa de 4t d’ESO d’Informàtica en anglès

implementant cada curs escolar. 

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

la llengua anglesa: Tots els alumnes -excepte els de 2n de Batxillerat

representació d’una obra de teatre en anglès; a més a més, els alumnes de 1r d’ESO  

màgia en anglès al mateix institut. També hi ha la presentació 

d’alumnes (un alumne per nivell educatiu) al concurs d’anglès a nivell de Catalunya 

17 es realitza el projecte Bookmarks . S’ofereix a alumnes amb un 

nivell alt d’anglès la possibilitat de llegir lectures modernes o clàssiques No adaptades. Els 

un llibre per trimestre i han de fer un treball. Això els pot ajudar a 

fins a un punt la nota final trimestral. 
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El coneixement d’altres llengües comporta l’obertura a diferents cultures i aquest fet 

afavoreix una justa valoració del la cultura i llengua pròpies. També ajuda a desenvolupar 

la dimensió europea de la nostra societat en l’ensenyament, especialment a través de 

l’aprenentatge i difusió de llengües dels altres estats membres de la Unió Europea.   

Així, el nostre Projecte Lingüístic estableix els següents punts pel que fa al tractament de 

’oferirà l’Anglès com a primera llengua estrangera seguint així la formació acadèmica 

s potenciaran els desdoblaments per 

possibilitar, facilitar i millorar la competència comunicativa de l’alumnat. D’altra banda, als 

First Certificate - pensant 

, se’ls deixarà material/llibres/pàgines webs 

amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de classe.  

-07, s’ha centrat des 

màtica en anglès, que es continua 

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

excepte els de 2n de Batxillerat- assisteixen a la 

a més a més, els alumnes de 1r d’ESO  

al mateix institut. També hi ha la presentació 

catiu) al concurs d’anglès a nivell de Catalunya The 

. S’ofereix a alumnes amb un 

nivell alt d’anglès la possibilitat de llegir lectures modernes o clàssiques No adaptades. Els 

Això els pot ajudar a pujar 
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A nivell de tot el centre (en les matèries que 

activitat trimestral en anglès. Tan pot ser 

original, una pràctica, una unitat didáctica, etc.

Els professors d’Educació F

relacionades amb la llengua anglesa. Les actuacions poden anar des de donar ordres 

senzilles ( a 1r o 2n d’ESO o a 1r de Batxillerat), a realitzar jocs en anglès (2n ESO) fins a 

llegir una article en anglès (2n ESO), explicacions teòriques de tota una Unitat (3r ESO) o 

bé donar tota la classe en anglès (4t ESO)

6.2. Segona Llengua Estrangera: Francès.

El centre oferirà el francès com a segona llengua estrangera.

mínims de competència comunicativa, s’aconsellarà als alumnes que triïn francès de 

cursar-ho de manera contínua durant tota l’etapa des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO.

sempre que sigui possible, 

postobligatòria. 

L’alumnat triarà l’opció de Francés durant la primera quinzena del mes de setembre.

el tutor i el professorat corresponent qui els assessori en la tria

optativa de caire anual. 

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

la llengua francesa : anar fora del Centre a veure com a mínim una 

llarg del curs; als alumnes de bon nivell que es vulguin presentar a l’exam

pensant especialment en alumnes de 4t i Batxillerat

webs amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de 

classe. Finalment, es continuarà impulsant el 

(Si és possible). 

Atès que l’aprenentatge de la llengua en immersió és un procés òptim, el Departament de 

Llengües Estrangeres, amb el professorat d’anglès i francès, procuraran oferir el màxim 

contacte amb l’alumnat amb la llengua e

així com desvetllar l’interès per practicar

nadius. ( beques d’estada, intercanvis, sortides...)
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en les matèries que no siguin de llengües) es procurarà fer alguna 

activitat trimestral en anglès. Tan pot ser un article, una pel·lícula o documental en versió 

pràctica, una unitat didáctica, etc. 

Educació Física del centre també tindran diferents intervencions 

engua anglesa. Les actuacions poden anar des de donar ordres 

senzilles ( a 1r o 2n d’ESO o a 1r de Batxillerat), a realitzar jocs en anglès (2n ESO) fins a 

una article en anglès (2n ESO), explicacions teòriques de tota una Unitat (3r ESO) o 

bé donar tota la classe en anglès (4t ESO) 

Segona Llengua Estrangera: Francès. 

El centre oferirà el francès com a segona llengua estrangera. Per tal de garantir uns 

s de competència comunicativa, s’aconsellarà als alumnes que triïn francès de 

ho de manera contínua durant tota l’etapa des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO.

sempre que sigui possible, el Centre en garantirà la continuïtat durant tota l’etapa 

L’alumnat triarà l’opció de Francés durant la primera quinzena del mes de setembre.

el tutor i el professorat corresponent qui els assessori en la tria. I es cursarà com a matèria 

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

la llengua francesa : anar fora del Centre a veure com a mínim una pel·lícula en francès

llarg del curs; als alumnes de bon nivell que es vulguin presentar a l’exam

pensant especialment en alumnes de 4t i Batxillerat-, se’ls deixarà material/llibres/pàgines 

webs amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de 

classe. Finalment, es continuarà impulsant el viatge a París per tot l’alumnat de 2n d’ESO 

Atès que l’aprenentatge de la llengua en immersió és un procés òptim, el Departament de 

Llengües Estrangeres, amb el professorat d’anglès i francès, procuraran oferir el màxim 

contacte amb l’alumnat amb la llengua estudiada, tant a classe com en altres contextos, 

així com desvetllar l’interès per practicar-la fora de l’aula i en contacte amb els parlants 

nadius. ( beques d’estada, intercanvis, sortides...) 
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siguin de llengües) es procurarà fer alguna  

o documental en versió 

del centre també tindran diferents intervencions 

engua anglesa. Les actuacions poden anar des de donar ordres 

senzilles ( a 1r o 2n d’ESO o a 1r de Batxillerat), a realitzar jocs en anglès (2n ESO) fins a 

una article en anglès (2n ESO), explicacions teòriques de tota una Unitat (3r ESO) o 

Per tal de garantir uns 

s de competència comunicativa, s’aconsellarà als alumnes que triïn francès de 

ho de manera contínua durant tota l’etapa des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO. I, 

en garantirà la continuïtat durant tota l’etapa 

L’alumnat triarà l’opció de Francés durant la primera quinzena del mes de setembre. Serà 

s cursarà com a matèria 

El Departament de Llengües Estrangeres organitza també altres activitats per a potenciar 

pel·lícula en francès al 

llarg del curs; als alumnes de bon nivell que es vulguin presentar a l’examen del DELF - 

, se’ls deixarà material/llibres/pàgines 

webs amb respostes perquè es puguin preparar. Sempre, però, fora de les hores de 

l’alumnat de 2n d’ESO 

Atès que l’aprenentatge de la llengua en immersió és un procés òptim, el Departament de 

Llengües Estrangeres, amb el professorat d’anglès i francès, procuraran oferir el màxim 

studiada, tant a classe com en altres contextos, 

la fora de l’aula i en contacte amb els parlants 
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6.3. Projecte Erasmus Plus.

El nostre INS està participant en 

països de la Unió Europea (Finlàndia, Suècia, Estònia i Alemanya)

La intenció del Centre és continuar en aquesta línia i aprofitar totes les oportunitats que el 

Departament d’Ensenyament ens posa a l’ab

l’objectiu que tot l’alumnat millori la competència comunicativa per tal de facilitar

a un nombre de feines i estudis en una Europa amb lliure mobilitat laboral.

6.4. Llengües Clàssiques: Llatí i Grec.

El coneixement de les llengües clàssiques afavoreix la valoració de la cultura i ll

pròpies. Per aquest motiu, el C

llengua i la cultura clàssica a l’ESO i al Batxillerat.

els assessorarà en la tria d’aquestes assignatures (Cultura Clàssica, Llatí i Grec)

El Centre ofereix una Optativa de 

Llatí és una assignatura d’itinerari pels alumnes de 4

alumnes que trien l’opció del Batxillerat Humanístic poden cursar no només l’assignatura 

de Llatí, sinó també la de Grec

Per tal de fomentar l’estudi de la llengua i la cultura llatina el nostre Centre participa des del 

curs 2015-2016 en la Trobada d’alumnes de llatí de 4t d’ESO

Clàssiques de l’ICE Josep Pallach

estigui relacionat amb el món grecoromà (Empúries, Girona romana, la via romana del 

Capsacosta, la ciutadella de Roses, Caldes de Malavella, etc) de la província de Girona. Hi 

participen més de  500 alumnes de diferents instituts i reali

més d’assistir a algun espectacle (teatre, dansa de temàtica clàssica)
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Projecte Erasmus Plus. 

ostre INS està participant en  la creació d'un Projecte Erasmus Plus amb 4 centres de 4 

països de la Unió Europea (Finlàndia, Suècia, Estònia i Alemanya) 

entre és continuar en aquesta línia i aprofitar totes les oportunitats que el 

Ensenyament ens posa a l’abast per continuar treballant en projectes amb 

l’objectiu que tot l’alumnat millori la competència comunicativa per tal de facilitar

a un nombre de feines i estudis en una Europa amb lliure mobilitat laboral.

Llengües Clàssiques: Llatí i Grec. 

l coneixement de les llengües clàssiques afavoreix la valoració de la cultura i ll

pròpies. Per aquest motiu, el Centre vol garantir, sempre que sigui possible, l’estudi de la 

llengua i la cultura clàssica a l’ESO i al Batxillerat. És el tutor i el professor de la matèria qui 

ssorarà en la tria d’aquestes assignatures (Cultura Clàssica, Llatí i Grec)

ptativa de Cultura Clàssica a 2n d’ESO i una altra a 4t d’ESO.

és una assignatura d’itinerari pels alumnes de 4t d’ESO. D’altra banda, tots els 

alumnes que trien l’opció del Batxillerat Humanístic poden cursar no només l’assignatura 

Grec, donant així raó a la paraula Humanitats. 

Per tal de fomentar l’estudi de la llengua i la cultura llatina el nostre Centre participa des del 

Trobada d’alumnes de llatí de 4t d’ESO, que organitza l’Equip de 

Josep Pallach de Girona. Aquesta trobada es realitz

estigui relacionat amb el món grecoromà (Empúries, Girona romana, la via romana del 

Capsacosta, la ciutadella de Roses, Caldes de Malavella, etc) de la província de Girona. Hi 

participen més de  500 alumnes de diferents instituts i realitzen tallers, jocs, gincames, a 

més d’assistir a algun espectacle (teatre, dansa de temàtica clàssica) 
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creació d'un Projecte Erasmus Plus amb 4 centres de 4 

entre és continuar en aquesta línia i aprofitar totes les oportunitats que el 

continuar treballant en projectes amb 

l’objectiu que tot l’alumnat millori la competència comunicativa per tal de facilitar-los l’accés 

a un nombre de feines i estudis en una Europa amb lliure mobilitat laboral. 

l coneixement de les llengües clàssiques afavoreix la valoració de la cultura i llengua 

entre vol garantir, sempre que sigui possible, l’estudi de la 

professor de la matèria qui 

ssorarà en la tria d’aquestes assignatures (Cultura Clàssica, Llatí i Grec). 

d’ESO i una altra a 4t d’ESO. El 

t d’ESO. D’altra banda, tots els 

alumnes que trien l’opció del Batxillerat Humanístic poden cursar no només l’assignatura 

Humanitats.  

Per tal de fomentar l’estudi de la llengua i la cultura llatina el nostre Centre participa des del 

, que organitza l’Equip de 

de Girona. Aquesta trobada es realitza en un indret que 

estigui relacionat amb el món grecoromà (Empúries, Girona romana, la via romana del 

Capsacosta, la ciutadella de Roses, Caldes de Malavella, etc) de la província de Girona. Hi 

tzen tallers, jocs, gincames, a 
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7. LES LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA 
NOVA IMMIGRACIÓ.

Una de les prioritats del Departament d’Ensenyament és que l’escola catalana esdevingui 

un marc per al plurilingüisme. Aquest marc té com a objectiu definir un model que 

garanteixi que l’alumnat de Catalunya, independentment del seu origen lingüístic, en haver 

finalitzat la seva educació obligatòria, tingui ple domini de les llengües oficials (llengua 

catalana i llengua castellana) i, de, com a mínim, d’una llengua estrangera (en el nostre cas 

la llengua anglesa).  

A banda de les tres llengües, des del curs 2017/2018 l’Institut Joan Coromines, dóna la 

possibilitat a l’alumnat que té ben assolides les lleng

vinculació amb llengua francesa, d’aprenendre una quarta llengua durant dues hores 

setmanals a partir de 2n curs d’ESO.

Conscients de que el coneixement de llengües estrangeres i l’apropament a altres cultures 

és una eina important que pot donar possibilitats en els reptes que es plantegen al nostre 

alumnat en un món cada vegada més globalitzat, el centre es proposa incrementar l’oferta 

lingüística en horari extraescolar.

És per això, que el centre ha optat per particip

LACM (d’aprenentatge de Llengua Àrab i Cultura Marroquina), un programa que és 

possible gràcies a un acord entre el Departament d'Ensenyament i el Govern del Marroc.
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LES LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA 
NOVA IMMIGRACIÓ. 

Una de les prioritats del Departament d’Ensenyament és que l’escola catalana esdevingui 

l plurilingüisme. Aquest marc té com a objectiu definir un model que 

garanteixi que l’alumnat de Catalunya, independentment del seu origen lingüístic, en haver 

finalitzat la seva educació obligatòria, tingui ple domini de les llengües oficials (llengua 

alana i llengua castellana) i, de, com a mínim, d’una llengua estrangera (en el nostre cas 

A banda de les tres llengües, des del curs 2017/2018 l’Institut Joan Coromines, dóna la 

possibilitat a l’alumnat que té ben assolides les llengües anteriors, o bé que ha tingut una 

vinculació amb llengua francesa, d’aprenendre una quarta llengua durant dues hores 

setmanals a partir de 2n curs d’ESO. 

Conscients de que el coneixement de llengües estrangeres i l’apropament a altres cultures 

ina important que pot donar possibilitats en els reptes que es plantegen al nostre 

alumnat en un món cada vegada més globalitzat, el centre es proposa incrementar l’oferta 

lingüística en horari extraescolar. 

És per això, que el centre ha optat per participar durant el curs 2018/2019 en el Programa 

LACM (d’aprenentatge de Llengua Àrab i Cultura Marroquina), un programa que és 

a un acord entre el Departament d'Ensenyament i el Govern del Marroc.
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LES LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA 

Una de les prioritats del Departament d’Ensenyament és que l’escola catalana esdevingui 

l plurilingüisme. Aquest marc té com a objectiu definir un model que 

garanteixi que l’alumnat de Catalunya, independentment del seu origen lingüístic, en haver 

finalitzat la seva educació obligatòria, tingui ple domini de les llengües oficials (llengua 

alana i llengua castellana) i, de, com a mínim, d’una llengua estrangera (en el nostre cas 

A banda de les tres llengües, des del curs 2017/2018 l’Institut Joan Coromines, dóna la 

ües anteriors, o bé que ha tingut una 

vinculació amb llengua francesa, d’aprenendre una quarta llengua durant dues hores 

Conscients de que el coneixement de llengües estrangeres i l’apropament a altres cultures 

ina important que pot donar possibilitats en els reptes que es plantegen al nostre 

alumnat en un món cada vegada més globalitzat, el centre es proposa incrementar l’oferta 

ar durant el curs 2018/2019 en el Programa 

LACM (d’aprenentatge de Llengua Àrab i Cultura Marroquina), un programa que és 

a un acord entre el Departament d'Ensenyament i el Govern del Marroc.   



 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Joan Coromines

 

 
Pàgina 17 de 29 

 

8. PROJECTES I PROGRAMES PLURILÍ

Actualment el centre duu a terme els següents projectes:

 Projecte de Lectoescriptura

 Projecte de Mediació Escolar

 Pla Català de l'Esport a l'Escola

 Projecte Erasmus + 

 Projecte Singular de Diversificació Curricular: 

 Projecte d'Acollida 

 Programa d’aprenentatge de la Llengua Àrab

En tots aquests projectes esmentats s'estableix

 L’anglès és la llengua vehicular del projecte europeu Erasmus+.

 El claustre i els equips docents amb el suport del Consell Escolar decideixen que els 

alumnes del projecte Avant

Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques, 

Ciutadania i Tutoria. 

 Els alumnes del programa 

considerades integradores i es prioritzarà que cursin les matèries d

Estrangera (anglès i francès), matemàtiques, 

plàstica i tutoria. 

 En acabar l'educació secundària obligatòria l'alumnat que participi en el projecte 

Singular de Diversificació Curricular 

escrit dels diversos registres i estructure

també del castellà i d'una llengua estrangera. Per tant, haurà de ser capaç de 

comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat i fer

los servir per comunicar-se i express

bàsiques. 

 Es vetllarà per crear consciència de l'ús habitual de la llengua catalana com a eina de 

desenvolupament personal, social i laboral. 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Coromines 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Elaborat per l’equip EME i CLIC

PROJECTES I PROGRAMES PLURILÍNGÜES. 

ent el centre duu a terme els següents projectes: 

Projecte de Lectoescriptura 

Projecte de Mediació Escolar 

Pla Català de l'Esport a l'Escola 

Projecte Singular de Diversificació Curricular: Avant 

d’aprenentatge de la Llengua Àrab 

En tots aquests projectes esmentats s'estableix que: 

L’anglès és la llengua vehicular del projecte europeu Erasmus+. 

l claustre i els equips docents amb el suport del Consell Escolar decideixen que els 

Avant cursaran amb el grup classe les matèries de Llengua 

ana, Llengua Castellana, Matemàtiques, Educació Física, Educació de Valors i 

 d'acollida participaran en totes les activitats de grup classe 

considerades integradores i es prioritzarà que cursin les matèries d

anglès i francès), matemàtiques, educació física, música,

n acabar l'educació secundària obligatòria l'alumnat que participi en el projecte 

Diversificació Curricular Avant haurà de tenir un coneixement suficient oral i 

escrit dels diversos registres i estructures específiques de la llengua catalana, així com 

també del castellà i d'una llengua estrangera. Per tant, haurà de ser capaç de 

comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat i fer

se i expressar-se i tal i com s'estableix en les competències 

Es vetllarà per crear consciència de l'ús habitual de la llengua catalana com a eina de 

desenvolupament personal, social i laboral.  
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l claustre i els equips docents amb el suport del Consell Escolar decideixen que els 

cursaran amb el grup classe les matèries de Llengua 

Educació de Valors i 

d'acollida participaran en totes les activitats de grup classe 

considerades integradores i es prioritzarà que cursin les matèries de: català, Llengua 

educació física, música, educació visual i 

n acabar l'educació secundària obligatòria l'alumnat que participi en el projecte 

de tenir un coneixement suficient oral i 

s específiques de la llengua catalana, així com 

també del castellà i d'una llengua estrangera. Per tant, haurà de ser capaç de 

comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat i fer-

se i tal i com s'estableix en les competències 

Es vetllarà per crear consciència de l'ús habitual de la llengua catalana com a eina de 
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8.1. Projecte de Lectoescriptura

Aquest Projecte engloba dos grans aspectes íntimament relacionats amb la llengua: la 

lectura i l’escriptura.  

A) Els projectes relacionats amb la LECTURA.

El nostre institut col·labora amb l’Ajuntament de Pineda en el Pla Lector

d’escoles per incentivar la lectura en el nostre municipi. Això ens ha portat a elaborar una 

sèrie d’accions per millorar la lectura i també l’escriptura en totes les etapes educatives.

1. Continuació del projecte d’intercanvi de llibres de lectura

El Projecte d’Intercanvi de llibres de lectura és una activitat que es va engegar amb molt 

èxit l’any 2015.  

Durant el curs escolar s’obre 

plaer i el préstec de llibres del Projecte d’Intercanv

El Projecte consisteix en el fet que l’alumne porti de casa un llibre de lectura adequat a la 

seva edat, en bon estat i sobretot que a l’alumne li hagi agradat de llegir (pot ser en català, 

castellà o anglès), pot haver-lo comprat durant l’estiu o que e

en l’horari de pati durant el mes de setembre i 

el deixarà en préstec durant el curs escolar a la Biblioteca, i a canvi podrà escollir, a partir 

del novembre i durant tot el cur

termini d’un mes. Aquests alumnes disposaran d’una mena de carnet o “passaport lector” 

que serà segellat cada vegada que agafin un llibre. Al final del curs podran decidir si endur

se aquest llibre que han cedit o deixar

Biblioteca del centre. 

El bon ús d’aquest “passaport lector” incidirà directament en la nota final de les matèries de 

llengua catalana i castellana i es

d’aquestes matèries fins a un punt. Es tracta de premiar les bones pràctiques lectores i no 

criticar qui no llegeix. La lectura ha de sumar. També els alumnes participaran en el Blog 

de la biblioteca escolar recomanant lectures i 

plaer, no obligatòria. 

2. Participació en les activitats del Pla Lector de Pineda, per fomentar la cohesió 

entre les diferents escoles i instituts del municipi:

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Coromines 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Elaborat per l’equip EME i CLIC

8.1. Projecte de Lectoescriptura 

Aquest Projecte engloba dos grans aspectes íntimament relacionats amb la llengua: la 

Els projectes relacionats amb la LECTURA. 

El nostre institut col·labora amb l’Ajuntament de Pineda en el Pla Lector

entivar la lectura en el nostre municipi. Això ens ha portat a elaborar una 

sèrie d’accions per millorar la lectura i també l’escriptura en totes les etapes educatives.

Continuació del projecte d’intercanvi de llibres de lectura:   

El Projecte d’Intercanvi de llibres de lectura és una activitat que es va engegar amb molt 

 la biblioteca tots els patis,  per al foment de la lectura per 

plaer i el préstec de llibres del Projecte d’Intercanvi. 

l Projecte consisteix en el fet que l’alumne porti de casa un llibre de lectura adequat a la 

seva edat, en bon estat i sobretot que a l’alumne li hagi agradat de llegir (pot ser en català, 

lo comprat durant l’estiu o que el tingui a casa. El podran dur 

en l’horari de pati durant el mes de setembre i fins a finals d’octubre. Aquest llibre l’alumne 

el deixarà en préstec durant el curs escolar a la Biblioteca, i a canvi podrà escollir, a partir 

del novembre i durant tot el curs, 6 llibres o més, per emportar-se’ls a casa i tornar

termini d’un mes. Aquests alumnes disposaran d’una mena de carnet o “passaport lector” 

que serà segellat cada vegada que agafin un llibre. Al final del curs podran decidir si endur

llibre que han cedit o deixar-lo definitivament  per  engreixar el fons de la 

El bon ús d’aquest “passaport lector” incidirà directament en la nota final de les matèries de 

llengua catalana i castellana i es premiarà l’excel·lència lectora fent pujar la nota 

d’aquestes matèries fins a un punt. Es tracta de premiar les bones pràctiques lectores i no 

criticar qui no llegeix. La lectura ha de sumar. També els alumnes participaran en el Blog 

de la biblioteca escolar recomanant lectures i ajudant a socialitzar els llibres i la lectura per 

es activitats del Pla Lector de Pineda, per fomentar la cohesió 

entre les diferents escoles i instituts del municipi: 

 

l’equip EME i CLIC 

Aquest Projecte engloba dos grans aspectes íntimament relacionats amb la llengua: la 

El nostre institut col·labora amb l’Ajuntament de Pineda en el Pla Lector i de cohesió 

entivar la lectura en el nostre municipi. Això ens ha portat a elaborar una 

sèrie d’accions per millorar la lectura i també l’escriptura en totes les etapes educatives. 

   “Fem Corlectors” 

El Projecte d’Intercanvi de llibres de lectura és una activitat que es va engegar amb molt 

la biblioteca tots els patis,  per al foment de la lectura per 

l Projecte consisteix en el fet que l’alumne porti de casa un llibre de lectura adequat a la 

seva edat, en bon estat i sobretot que a l’alumne li hagi agradat de llegir (pot ser en català, 

l tingui a casa. El podran dur 

d’octubre. Aquest llibre l’alumne 

el deixarà en préstec durant el curs escolar a la Biblioteca, i a canvi podrà escollir, a partir 

se’ls a casa i tornar-los en el 

termini d’un mes. Aquests alumnes disposaran d’una mena de carnet o “passaport lector” 

que serà segellat cada vegada que agafin un llibre. Al final del curs podran decidir si endur-

lo definitivament  per  engreixar el fons de la 

El bon ús d’aquest “passaport lector” incidirà directament en la nota final de les matèries de 

ectora fent pujar la nota 

d’aquestes matèries fins a un punt. Es tracta de premiar les bones pràctiques lectores i no 

criticar qui no llegeix. La lectura ha de sumar. També els alumnes participaran en el Blog 

ajudant a socialitzar els llibres i la lectura per 

es activitats del Pla Lector de Pineda, per fomentar la cohesió 
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 Diada de la Lectura en Veu Alta de Pineda

participat en totes les edicions de la Diada de  Lectura en Veu Alta de Pineda 

i hem format part activa dins la comissió organitzadora, per potenciar la 

lectura en veu alta dels nostres alumnes i comprovar el bon nivell lector en 

general a Pineda. Aquesta Diada ens ha permès practicar el recitat i els 

autors seleccionats amb l’alumnat, premiant la bona dicció i subratllant la 

importància dels recursos orals del català.

 Participació en el 

Alta, el Miralletres ha estat una aposta del Pla Lector de Pineda i hem 

contribuït, participant també en totes les edicions, a fomentar la pràctica del  

lletrejat en català entre l’alumnat, millorant l’ortografia i el vocabulari.

3. “Cuentacuentos”

un conte o una història als alumnes d

ha estat el tercer any consecutiu d’interactuar entre l’alumnat d’escola i 

institut. Hem participat tant dins les matèries de cat

llengües clàssiques. 

premi és l’actuació a l’escola, és una manera d’incentivar l’alumnat en la 

capacitat d’oralitat de la narrativa infantil i incidir en la creativitat.

B) Projecte de millora de l

Aquest altre projecte es va engegar el curs 2016

en la millora de l’escriptura. 

A partir d'una comissió formada per diferents professors de diversos Departaments, s'ha 

anat consensuant uns acords de centre i facilitant unes pautes en l’elaboració de 

produccions escrites. Aquests acords tenen com a finalitat

que s'imparteixen en el centre es vetlli per tenir cura de l’escriptura, 

presentació dels escrits. Per tal de fer

que facilitin la feina tan al professorat com a l'alumnat. Els documents són els següents:

- Una capçalera pels exàmens on aparegui un espai per puntuar l'expressió esc

- Unes recomanacions per l'expressió escrita feta amb una gradació des de 1r de l'ESO 

fins al Batxillerat. 
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Diada de la Lectura en Veu Alta de Pineda. 

participat en totes les edicions de la Diada de  Lectura en Veu Alta de Pineda 

i hem format part activa dins la comissió organitzadora, per potenciar la 

lectura en veu alta dels nostres alumnes i comprovar el bon nivell lector en 

l a Pineda. Aquesta Diada ens ha permès practicar el recitat i els 

autors seleccionats amb l’alumnat, premiant la bona dicció i subratllant la 

importància dels recursos orals del català. 

Participació en el Miralletres. Com dins la Diada de Lectura en Veu 

lta, el Miralletres ha estat una aposta del Pla Lector de Pineda i hem 

contribuït, participant també en totes les edicions, a fomentar la pràctica del  

lletrejat en català entre l’alumnat, millorant l’ortografia i el vocabulari.

“Cuentacuentos” a l’Escola Sant Jordi: els alumnes de secundària expliquen 

un conte o una història als alumnes d’infantil o primària de l’escola

ha estat el tercer any consecutiu d’interactuar entre l’alumnat d’escola i 

institut. Hem participat tant dins les matèries de català, com de castellà i 

llengües clàssiques. Com fem la selecció dels millors contes de la classe i el 

premi és l’actuació a l’escola, és una manera d’incentivar l’alumnat en la 

capacitat d’oralitat de la narrativa infantil i incidir en la creativitat.

rojecte de millora de l’ESCRIPTURA: 

es va engegar el curs 2016-2017 per tal d'engrescar el nostre alumnat 

A partir d'una comissió formada per diferents professors de diversos Departaments, s'ha 

ensuant uns acords de centre i facilitant unes pautes en l’elaboració de 

produccions escrites. Aquests acords tenen com a finalitat que des de totes les mat

que s'imparteixen en el centre es vetlli per tenir cura de l’escriptura, 

sentació dels escrits. Per tal de fer-lo possible s'han elaborat una sèrie de documents 

que facilitin la feina tan al professorat com a l'alumnat. Els documents són els següents:

Una capçalera pels exàmens on aparegui un espai per puntuar l'expressió esc

per l'expressió escrita feta amb una gradació des de 1r de l'ESO 
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 Com a institut hem 

participat en totes les edicions de la Diada de  Lectura en Veu Alta de Pineda 

i hem format part activa dins la comissió organitzadora, per potenciar la 

lectura en veu alta dels nostres alumnes i comprovar el bon nivell lector en 

l a Pineda. Aquesta Diada ens ha permès practicar el recitat i els 

autors seleccionats amb l’alumnat, premiant la bona dicció i subratllant la 

Com dins la Diada de Lectura en Veu 

lta, el Miralletres ha estat una aposta del Pla Lector de Pineda i hem 

contribuït, participant també en totes les edicions, a fomentar la pràctica del  

lletrejat en català entre l’alumnat, millorant l’ortografia i el vocabulari. 

: els alumnes de secundària expliquen 

de l’escola. Enguany 

ha estat el tercer any consecutiu d’interactuar entre l’alumnat d’escola i 

alà, com de castellà i 

Com fem la selecció dels millors contes de la classe i el 

premi és l’actuació a l’escola, és una manera d’incentivar l’alumnat en la 

capacitat d’oralitat de la narrativa infantil i incidir en la creativitat.   

engrescar el nostre alumnat 

A partir d'una comissió formada per diferents professors de diversos Departaments, s'ha 

ensuant uns acords de centre i facilitant unes pautes en l’elaboració de 

des de totes les matèries 

que s'imparteixen en el centre es vetlli per tenir cura de l’escriptura, l’ortografia i la 

lo possible s'han elaborat una sèrie de documents 

que facilitin la feina tan al professorat com a l'alumnat. Els documents són els següents: 

Una capçalera pels exàmens on aparegui un espai per puntuar l'expressió escrita. 

per l'expressió escrita feta amb una gradació des de 1r de l'ESO 
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-  Una graella d'autoavaluació del dossier o la llibreta per a ESO.

-  Una guia per a l'elaboració i presentació dels treballs monogràfics.

- Una Rúbrica per avaluar les Exposicions Orals.

- Unes recomanacions per l’ús del cinema a l’aula.

Tots aquests documents es troben en l'Annex.

Així mateix, la comissió EME (Equip Millora de l’Escriptura)

fomentar la millora de les produccions escrites no només dins l'àmbit de les assignatures 

de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i llengua francesa, sinó també dins 

la resta de matèries, car l'escriptura és una eina transversal.
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Una graella d'autoavaluació del dossier o la llibreta per a ESO. 

Una guia per a l'elaboració i presentació dels treballs monogràfics.  

Una Rúbrica per avaluar les Exposicions Orals. 

Unes recomanacions per l’ús del cinema a l’aula. 

Tots aquests documents es troben en l'Annex. 

EME (Equip Millora de l’Escriptura) seguirà encarregant

produccions escrites no només dins l'àmbit de les assignatures 

de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i llengua francesa, sinó també dins 

la resta de matèries, car l'escriptura és una eina transversal.  

 

l’equip EME i CLIC 

seguirà encarregant-se de 

produccions escrites no només dins l'àmbit de les assignatures 

de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i llengua francesa, sinó també dins 
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ANNEX 

 

l’equip EME i CLIC 
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CAPÇALERA PELS EXÀMENS:

 

DEPARTAMENT DE SOCIALS I HUMANITATS

Matèria: ____________________________  Nivell: _______

Unitat:___________________________________________

Avaluació: 1a      2a      3a         Extraordinària            
Data:_______ 

 

Nom i Cognom: _______________________________ Grup: __________
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PELS EXÀMENS: 

DEPARTAMENT DE SOCIALS I HUMANITATS 

Matèria: ____________________________  Nivell: _______

Unitat:___________________________________________

Avaluació: 1a      2a      3a         Extraordinària            

Nom i Cognom: _______________________________ Grup: __________

 

l’equip EME i CLIC 

Matèria: ____________________________  Nivell: _______ 

Unitat:___________________________________________ 

Nota: 

Expressió  
escrita: 

NOTA  
FINAL: 

Nom i Cognom: _______________________________ Grup: __________ 



 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Joan Coromines

 

 
Pàgina 23 de 29 

 

RECOMANACIONS ALS DEPARTAMENTS SOBRE L'EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

L'alumne ha de tenir clar el procés de creació d'un text:
formular-les en frases < construir un esborrany < revisar < produir el text definitiu amb 
adequació, coherència i cohesió.

S'ha de fer evident que s'avalua 
proves recull el resultat de l'avaluació de l'expressió escrita.

Llengua escrita. Criteris de correcció

- La resposta a les preguntes dels exercicis de classe o de l'examen ha de ser ben 
redactada i recollir la pregunta.

 Exemple: Quina és l'estructura de l'àtom?

   L'estructura de l'àtom és...

S'han de marcar com a faltes respostes com 

- Ús de majúscules en els noms propis i després de punt.

- S'ha d'acabar cada frase amb un punt.

- Plural femenins  -es 

- La lletra a sempre amb accent obert: 

- Accentuar correctament les següent
següents d'ús molt freqüent: perquè, però, també, més, això, allò, té.

- El verb Haver amb h i v 

- Les frases han d'estar ben redactades: el subjecte ha de concordar amb el predicat.

- Ús correcte de l'apòstrof. 

- Interferències lingüístiques: y/i, cual/qual, cantaba/cantava, había/ havia...

- Barbarismes greus: (tenir que, hi ha que, lo...)

- El nivell de parla és apropiat i la terminologia s'adequa a la matèria. No fa servir mots 
col·loquials o inapropiats. Demostra precisió i riquesa en el vocabulari.

- El text s'organitza en paràgrafs d'acord amb una seqüència lògica: introducció, 
desenvolupament i conclusió. 

- S'expressa amb claredat. Lliga bé el text amb connectors textuals (
segon lloc...; no obstant això; a més a més; per tant...)
discurs. 

- Demostra el coneixements de les regles ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i 
lèxiques. El text no té errades o n'hi ha poques.
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RECOMANACIONS ALS DEPARTAMENTS SOBRE L'EXPRESSIÓ 

L'alumne ha de tenir clar el procés de creació d'un text: pensar < ordenar les idees < 
construir un esborrany < revisar < produir el text definitiu amb 

adequació, coherència i cohesió. 

S'ha de fer evident que s'avalua sempre la correcció dels escrits. La capçalera de totes les 
proves recull el resultat de l'avaluació de l'expressió escrita. 

Llengua escrita. Criteris de correcció 

1r i 2n d'ESO 

La resposta a les preguntes dels exercicis de classe o de l'examen ha de ser ben 
redactada i recollir la pregunta. 

Quina és l'estructura de l'àtom? 

L'estructura de l'àtom és... 

S'han de marcar com a faltes respostes com és quan, que... 

Ús de majúscules en els noms propis i després de punt. 

S'ha d'acabar cada frase amb un punt. 

sempre amb accent obert: à 

Accentuar correctament les següents formes del verb ser: és, sóc, són, 
perquè, però, també, més, això, allò, té. 

3r i 4t d'ESO 

Les frases han d'estar ben redactades: el subjecte ha de concordar amb el predicat.

y/i, cual/qual, cantaba/cantava, había/ havia...

tenir que, hi ha que, lo...) 

Batxillerat 

El nivell de parla és apropiat i la terminologia s'adequa a la matèria. No fa servir mots 
col·loquials o inapropiats. Demostra precisió i riquesa en el vocabulari. 

El text s'organitza en paràgrafs d'acord amb una seqüència lògica: introducció, 
 

S'expressa amb claredat. Lliga bé el text amb connectors textuals (
segon lloc...; no obstant això; a més a més; per tant...), que faciliten la comprensió del 

Demostra el coneixements de les regles ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i 
lèxiques. El text no té errades o n'hi ha poques. 
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RECOMANACIONS ALS DEPARTAMENTS SOBRE L'EXPRESSIÓ 

pensar < ordenar les idees < 
construir un esborrany < revisar < produir el text definitiu amb 

la correcció dels escrits. La capçalera de totes les 

La resposta a les preguntes dels exercicis de classe o de l'examen ha de ser ben 

és, sóc, són, i els mots 

Les frases han d'estar ben redactades: el subjecte ha de concordar amb el predicat. 

y/i, cual/qual, cantaba/cantava, había/ havia... 

El nivell de parla és apropiat i la terminologia s'adequa a la matèria. No fa servir mots 
 

El text s'organitza en paràgrafs d'acord amb una seqüència lògica: introducció, 

S'expressa amb claredat. Lliga bé el text amb connectors textuals (en primer lloc, en 
, que faciliten la comprensió del 

Demostra el coneixements de les regles ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i 
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ESO:  

Als exàmens: 

 Es descomptarà 0,1 p. per cada errada greu, fins a 

Als treballs (ja que poden fer servir el corrector amb l'ordinador):

 a 1r i 2n fins a 1 punt 

 a 3r i 4t fins a 1,5 punts

Batxillerat:  

Als exàmens: 

 Es descomptarà fins a 1,5 punt.

Als treballs: 

 Es descomptarà fins a 2 punts.
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Avaluació: 

per cada errada greu, fins a 1 punt de la nota final.

(ja que poden fer servir el corrector amb l'ordinador): 

1,5 punts  

1,5 punt. 

2 punts. 

 

l’equip EME i CLIC 

de la nota final. 
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FULL AUTOAVALUAT

Nom de l’alumne:………………….…………………………………………………….

ÍTEM TRIMESTRE 1

Presentació correcta 
(marges, data diària, nº 
página exercicis i 
apartat, lletra, netedat, 
ordre, presentació del 
dossier amb funda i 
numerat, etc.)  
1,5 p. 

Alumne

 

Enunciats dels exercicis 
ben copiats o identificats 
1 p. 

 

Apunts i esquemes de 
classe complets 
2 p. 

 

Exercicis fets 
2 p. 

 

Exercicis ben corregits 
2 p. 

 

Ortografia 
1  p. 

 

Altres: A criteri del/la 
professor/a (també es 
pot afegir la puntuació a 
un altre ítem que es 
valori més segons la 
matèria) 
0,5 p. 

 

El lliurament de la llibreta 
fora de termini 
descomptarà sobre la 
nota total  - 1 punt 

 

NOTA DE L’ ALUMNE  

NOTA DEL 
PROFESSOR  
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FULL AUTOAVALUATIU DEL DOSSIER O LA LLIBRETA 

Nom de l’alumne:………………….…………………………………………………….

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

Alumne Professor Alumne Professor Alumne
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IU DEL DOSSIER O LA LLIBRETA – ESO 

Nom de l’alumne:………………….……………………………………………………. 

TRIMESTRE 3 

Alumne Professor 
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LES PRODUCCIONS ESCRITES

A) ELS TREBALLS MONOGRÀFICS

El treball monogràfic és l’estudi d’un tema i la seva exposició escrita de manera clara 
i ordenada. El primer pas és definir bé el tema del treball, preguntar
investigar, com ho farem i què hem d’aprendre. Convé establir amb claredat els objectius i 
elaborar un guió provisional, que podrem anar modificant a mesura que el treball vagi 
avançant. 

ESTRUCTURA I GUIÓ DEL TREBALL

El treball constarà de les següents parts:

 Portada: títol del treball, nom de l’alumne a la part inferior dreta, matèria i nom del pr

 Índex: esquema dels apartats del treball i número de la pàgina on es troben.

 Introducció: exposició del tema i dels objectius.

 Desenvolupament (cos del treball): el treball pròpiament dit, amb exposició del tema i anàlisi 

de la informació. 

 Conclusions: resum i valoració dels resultats obtinguts.

 Bibliografia i Webgrafia: llista dels llibres i altres materials que s’han utilitzat com a fonts.

REDACCIÓ DEL TREBALL 

A partir de l’esquema elaborat al punt anterior, podem iniciar la redacció del treball 
per tal de traslladar les idees a un text escrit que les exposi de manera clara, ordenada i 
correcta. 

Les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El text 
ha de mantenir el sentit i la informació ha de progressar (
dels diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 
mitjançant marcadors textuals que facilitin la 
lloc...”, “ en segon lloc...”, “en relació amb...”. 
propi d’un treball acadèmic (adequació

El text anirà redactat en fulls DIN A
mida de lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o 
Roman, i l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 
s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i de 2,5 cm a la dreta 
i a baix. Cal que el text estigui justificat a dreta
numerades. 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Hem d’identificar aquells materials que ens han servit per obtenir informació que 
hem utilitzat en la realització del treball segons un dels següents models:

- Llibres: COGNOM DE L’A

del llibre (en cursiva). Ciutat. Editorial. Any.
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LES PRODUCCIONS ESCRITES 

ELS TREBALLS MONOGRÀFICS 

monogràfic és l’estudi d’un tema i la seva exposició escrita de manera clara 
i ordenada. El primer pas és definir bé el tema del treball, preguntar
investigar, com ho farem i què hem d’aprendre. Convé establir amb claredat els objectius i 

borar un guió provisional, que podrem anar modificant a mesura que el treball vagi 

ESTRUCTURA I GUIÓ DEL TREBALL 

El treball constarà de les següents parts: 

Portada: títol del treball, nom de l’alumne a la part inferior dreta, matèria i nom del pr

Índex: esquema dels apartats del treball i número de la pàgina on es troben.

Introducció: exposició del tema i dels objectius. 

Desenvolupament (cos del treball): el treball pròpiament dit, amb exposició del tema i anàlisi 

ions: resum i valoració dels resultats obtinguts. 

Bibliografia i Webgrafia: llista dels llibres i altres materials que s’han utilitzat com a fonts.

A partir de l’esquema elaborat al punt anterior, podem iniciar la redacció del treball 
per tal de traslladar les idees a un text escrit que les exposi de manera clara, ordenada i 

Les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El text 
ha de mantenir el sentit i la informació ha de progressar (coherència)
dels diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 
mitjançant marcadors textuals que facilitin la cohesió del text, com per exemple “en primer 
lloc...”, “ en segon lloc...”, “en relació amb...”. I el text s’ha d’ajustar a un registre formal, 

adequació). 

El text anirà redactat en fulls DIN A-4 escrits a una sola cara, i amb el mateix tipus i 
mida de lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o 
Roman, i l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 
s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i de 2,5 cm a la dreta 
i a baix. Cal que el text estigui justificat a dreta i esquerra. Les pàgines han d’estar 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Hem d’identificar aquells materials que ens han servit per obtenir informació que 
hem utilitzat en la realització del treball segons un dels següents models:

Llibres: COGNOM DE L’AUTOR (majúscules), Nom (l’inicial en majúscula i punt). Títol 

del llibre (en cursiva). Ciutat. Editorial. Any. 
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monogràfic és l’estudi d’un tema i la seva exposició escrita de manera clara 
i ordenada. El primer pas és definir bé el tema del treball, preguntar-nos què volem 
investigar, com ho farem i què hem d’aprendre. Convé establir amb claredat els objectius i 

borar un guió provisional, que podrem anar modificant a mesura que el treball vagi 

Portada: títol del treball, nom de l’alumne a la part inferior dreta, matèria i nom del professor. 

Índex: esquema dels apartats del treball i número de la pàgina on es troben. 

Desenvolupament (cos del treball): el treball pròpiament dit, amb exposició del tema i anàlisi 

Bibliografia i Webgrafia: llista dels llibres i altres materials que s’han utilitzat com a fonts. 

A partir de l’esquema elaborat al punt anterior, podem iniciar la redacció del treball 
per tal de traslladar les idees a un text escrit que les exposi de manera clara, ordenada i 

Les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El text 
). Tot i això les idees 

dels diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 
del text, com per exemple “en primer 

I el text s’ha d’ajustar a un registre formal, 

4 escrits a una sola cara, i amb el mateix tipus i 
mida de lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o Times New 
Roman, i l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 
s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i de 2,5 cm a la dreta 

i esquerra. Les pàgines han d’estar 

Hem d’identificar aquells materials que ens han servit per obtenir informació que 
hem utilitzat en la realització del treball segons un dels següents models: 

UTOR (majúscules), Nom (l’inicial en majúscula i punt). Títol 
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Per exemple: 

HOSSEINI, K. Cometas en el cielo

- Webs: anomenar-la, citar l’enllaç i la data de consulta.

Per exemple: 

ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES. 
de 2016) 

DEFECTES A EVITAR 

- Sortir del tema proposat. 

- Utilitzar material inadequat com a font. Les fonts han de ser de materials i webs 

organismes oficials, universitats o enciclopèdies (Enciclopèdia catalana, Larousse, etc).

- No contrastar les dades. 

- Limitar-se a copiar i enganxar informació ja que el resultat no té coherència ni valor, en no 

haver-hi una elaboració personal d

- Resumir la informació sense interpretar

coneixements. 

- Apropiar-se de les paraules d’una altra persona (plagi) si no ho indiquem com a cita (nom 

de l’autor, any i pàgina, per exemple (Hosseini 200

- Redactar de forma descuidada (amb errors ortogràfics, lèxics o morfosintàctics, etc.) o amb 

un estil poc inteligible. 

- Barrejar diferents tipus de títols o signes en els apartats del mateix rang.

- No utilitzar correctors. 

- La brutícia i el desordre. 

Un cop finalitzat el treball, convé fer una 
sintàctics, d’estil, de distribució de títols i apartats, etc. de manera que es pugui lliurar el 
treball en les millors condicions possibles.

B) ALTRES PRODUCCIONS ESCRITES

Aquest apartat inclou comentaris de text, resums, comentaris de pel.lícules, crítiques 
i opinions personals, textos creatius, etc. S’elaboraran segons les següents indicacions:

- les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El 

mantenir el sentit i la informació ha de progressar (

diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 

mitjançant marcadors textuals que facilitin la 

lloc...”, “ en segon lloc...”, “en relació amb...”. I el text s’ha d’ajustar a un registre formal, 

propi d’un treball acadèmic (

- el text anirà redactat en fulls DIN A

lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o Times New Roman, i 

l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 

s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i

a baix. Cal que el text estigui justificat a dreta i esquerra. Les pàgines han d’estar 

numerades. 
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Cometas en el cielo. Barcelona. Ediciones Salamandra. 2003. 

la, citar l’enllaç i la data de consulta. 

ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES. http://www.un.org

 

Utilitzar material inadequat com a font. Les fonts han de ser de materials i webs 

organismes oficials, universitats o enciclopèdies (Enciclopèdia catalana, Larousse, etc).

se a copiar i enganxar informació ja que el resultat no té coherència ni valor, en no 

hi una elaboració personal del tema. 

Resumir la informació sense interpretar-la: el treball ha de mostrar que s’han adquirit uns 

se de les paraules d’una altra persona (plagi) si no ho indiquem com a cita (nom 

de l’autor, any i pàgina, per exemple (Hosseini 2003, 129). 

Redactar de forma descuidada (amb errors ortogràfics, lèxics o morfosintàctics, etc.) o amb 

Barrejar diferents tipus de títols o signes en els apartats del mateix rang.

Un cop finalitzat el treball, convé fer una revisió per detectar errors ortogràfics, 
sintàctics, d’estil, de distribució de títols i apartats, etc. de manera que es pugui lliurar el 
treball en les millors condicions possibles. 

ALTRES PRODUCCIONS ESCRITES

Aquest apartat inclou comentaris de text, resums, comentaris de pel.lícules, crítiques 
i opinions personals, textos creatius, etc. S’elaboraran segons les següents indicacions:

les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El 

mantenir el sentit i la informació ha de progressar (coherència). Tot i això les idees dels 

diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 

mitjançant marcadors textuals que facilitin la cohesió del text, com per exemple “en primer 

lloc...”, “ en segon lloc...”, “en relació amb...”. I el text s’ha d’ajustar a un registre formal, 

propi d’un treball acadèmic (adequació) 

el text anirà redactat en fulls DIN A-4 escrits a una sola cara, i amb el mateix tipus i mida 

lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o Times New Roman, i 

l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 

s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i

a baix. Cal que el text estigui justificat a dreta i esquerra. Les pàgines han d’estar 
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. Barcelona. Ediciones Salamandra. 2003.  

http://www.un.org  (consulta 14 d’abril 

Utilitzar material inadequat com a font. Les fonts han de ser de materials i webs fiables, com 

organismes oficials, universitats o enciclopèdies (Enciclopèdia catalana, Larousse, etc). 

se a copiar i enganxar informació ja que el resultat no té coherència ni valor, en no 

la: el treball ha de mostrar que s’han adquirit uns 

se de les paraules d’una altra persona (plagi) si no ho indiquem com a cita (nom 

Redactar de forma descuidada (amb errors ortogràfics, lèxics o morfosintàctics, etc.) o amb 

Barrejar diferents tipus de títols o signes en els apartats del mateix rang. 

per detectar errors ortogràfics, 
sintàctics, d’estil, de distribució de títols i apartats, etc. de manera que es pugui lliurar el 

ALTRES PRODUCCIONS ESCRITES 

Aquest apartat inclou comentaris de text, resums, comentaris de pel.lícules, crítiques 
i opinions personals, textos creatius, etc. S’elaboraran segons les següents indicacions: 

les idees s’han d’ordenar en paràgrafs, que es separen amb un punt i apart. El text ha de 

). Tot i això les idees dels 

diferents paràgrafs s’han de relacionar entre sí, per tal que no quedin inconnexes, 

per exemple “en primer 

lloc...”, “ en segon lloc...”, “en relació amb...”. I el text s’ha d’ajustar a un registre formal, 

4 escrits a una sola cara, i amb el mateix tipus i mida de 

lletra en tots els fulls. La mida de la lletra serà 11 o 12 en Arial o Times New Roman, i 

l’interlineat de 1,5. Entre paràgrafs hi haurà un interlineat de 2. Els títols i subtítols 

s’escriuran en negreta. Els marges seran de 3 cm a l’esquerra i a dalt i de 2,5 cm a la dreta i 

a baix. Cal que el text estigui justificat a dreta i esquerra. Les pàgines han d’estar 
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CRITERIS DE VALORACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL

CRITERIS VALORACIÓ ELEMENTS AVALUATIUS

1. 
Presentació 

De 0 a 1  
punt 

0 punts. 
0,5 punts. 
1 punt.  

2.  
Recursos 
Orals 

De 0 a 2  
punts 

0 punts. 
Llegeix massa.
1 punt. 
inadequada.
2 punts. 
correcte del guió. No llegeix. S’ho sap.

3.  
To de la veu 

De 0 a 1  
punt 

0 punts. 
0,5 punts. 
correctament els sons. O a l’inrevés.
1 punt. 

4.  
Contingut 

De 0 a 2  
punts 

0 punts. 
No remarca allò important
1 punt. 
important. 
2 punts. 
important.

5.  
Registre 
Lingüístic i 
Lèxic 

De 0 a 2  
punts 

0 punts.
1 punt. 
lingüístiques
2 punts. 
vocabulari

6.  
Distribució 
del temps 

De 0 a 1  
punt 

0 punts.
Excessivament 
0,5 punts. 
1punt. 

7. 
Conclusió i 
Comiat 

De 0 a 1  
punt 

0 punts. 
0,5 punts. 
1punt. 

ACTITUD: Una actitud correcta i positiva pot sumar o restar la qualificació final 
obtinguda. 

NOTA FINAL: 
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CRITERIS DE VALORACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL 

ELEMENTS AVALUATIUS 

0 punts. No es presenta el ponent ni el tema. 
0,5 punts. El ponent es presenta, però no ha dit el tema.
1 punt.  S’ha presentat el ponent i el tema a tractar.
0 punts. No fa entonació, gesticulació, ni expressió. 
Llegeix massa. 
1 punt. Hi ha entonació, però l’expressió és pobra
inadequada. 
2 punts. Fa una correcta entonació i gesticulació.
correcte del guió. No llegeix. S’ho sap. 
0 punts. No presenta fluïdesa. No vocalitza. 
0,5 punts. To de veu amè i adequat, no vocalitza
correctament els sons. O a l’inrevés. 
1 punt. Parla amb fluïdesa i pronuncia bé. 
0 punts. Desordre en l’exposició d’idees. 
No remarca allò important 
1 punt. Ordre en l’exposició però no ressalta allò 
important.  
2 punts. Contingut ben estructurat i destaca el més 
important. 
0 punts. Ús incorrecte i inadequat del lèxic. 
1 punt. Lèxic poc formal i repetitiu. Interferències 
lingüístiques (barreja català i castellà) 
2 punts. Ús correcte del lèxic. No repetitiu.Coneix el 
vocabulari relacionat amb el tema exposat. 
0 punts. No respecta en absolut el temps.  
Excessivament curt o massa llarg. 
0,5 punts. Sobrepassa el temps o es queda curt.
1punt. Respecta el temps  establert. 
0 punts. No aporta ni conclusions ni comiat finals.
0,5 punts. O no conclou el tema o no s’acomiada.
1punt. Conclou el tema i s’acomiada. Aporta opinions.

Una actitud correcta i positiva pot sumar o restar la qualificació final 
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PUNTUACIÓ 

 
El ponent es presenta, però no ha dit el tema. 

S’ha presentat el ponent i el tema a tractar. 
 

No fa entonació, gesticulació, ni expressió. 

Hi ha entonació, però l’expressió és pobra o 

Fa una correcta entonació i gesticulació. Ús 

 

veu amè i adequat, no vocalitza 
 

Ordre en l’exposició però no ressalta allò 

Contingut ben estructurat i destaca el més 

 

Interferències 

repetitiu.Coneix el 
 

Sobrepassa el temps o es queda curt. 
 

No aporta ni conclusions ni comiat finals. 
O no conclou el tema o no s’acomiada. 

Conclou el tema i s’acomiada. Aporta opinions. 
 

Una actitud correcta i positiva pot sumar o restar la qualificació final 
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EL CINEMA A L’INSTITUT

Les pel·lícules són una bona eina docent ja que les històries que s’expliquen a través de 
les imatges arriben més fàcilment a tothom. 

Visionar una pel·lícula no només ha de ser un instrument útil per al professorat sinó, 
sobretot, per a l’alumnat. És per 

 

EVITAR 

 Pel·lícules no adequades a l’edat de l’alumnat.

 Tenir un objectiu exclusivament lúdic, és a dir, “tenir

 Pel·lícules de baixa qualitat amb molta acció i cap missatge educatiu.

 Passar les mateixes pel·lícules per manca de coordinació del professorat.

PROMOURE 

 Les versions originals, sempre que es pugui, amb subtítols (excepte quan la finalitat 
sigui aprendre anglès o francès al Departament d’Estrangeres) Començar a fer
ja des de 1r d’ESO. 

 Clàssics que l’alumnat desconeix ja que sovint només accedeix al cinema comercial 
més recent. 

 Pel·lícules amb un bon missatge històric, científic, social, ètic, etc.

 Un treball a priori o a posteriori del visionat del film.

 Realitzar un comentari escrit o oral 

 L’esperit crític a tots nivells: artístic, tècnic, de contingut, de missatge...

 El coneixement, per part del professorat, del llistat de cada Departament, que està 
penjat als Documents de l’i

 En el cas que dos professors de matèries diferents vulguin visionar la mateixa 
pel·lícula al mateix curs, caldria que es coordinessin i que compartissin continguts.

La creació de petits films creatius. Per exemple, el concurs de book
publicitaris, book-toubers, etc. 
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EL CINEMA A L’INSTITUT 

Les pel·lícules són una bona eina docent ja que les històries que s’expliquen a través de 
les imatges arriben més fàcilment a tothom.  

Visionar una pel·lícula no només ha de ser un instrument útil per al professorat sinó, 
sobretot, per a l’alumnat. És per això que caldria:  

Pel·lícules no adequades a l’edat de l’alumnat. 

Tenir un objectiu exclusivament lúdic, és a dir, “tenir-los entretinguts i ...”.

Pel·lícules de baixa qualitat amb molta acció i cap missatge educatiu.

pel·lícules per manca de coordinació del professorat.

Les versions originals, sempre que es pugui, amb subtítols (excepte quan la finalitat 
sigui aprendre anglès o francès al Departament d’Estrangeres) Començar a fer

ics que l’alumnat desconeix ja que sovint només accedeix al cinema comercial 

Pel·lícules amb un bon missatge històric, científic, social, ètic, etc.

Un treball a priori o a posteriori del visionat del film. 

Realitzar un comentari escrit o oral (cinefòrum); omplir un qüestionari; etc.

L’esperit crític a tots nivells: artístic, tècnic, de contingut, de missatge...

El coneixement, per part del professorat, del llistat de cada Departament, que està 
penjat als Documents de l’i-educa. 

dos professors de matèries diferents vulguin visionar la mateixa 
pel·lícula al mateix curs, caldria que es coordinessin i que compartissin continguts.

La creació de petits films creatius. Per exemple, el concurs de book
 

 

l’equip EME i CLIC 

Les pel·lícules són una bona eina docent ja que les històries que s’expliquen a través de 

Visionar una pel·lícula no només ha de ser un instrument útil per al professorat sinó, 

los entretinguts i ...”. 

Pel·lícules de baixa qualitat amb molta acció i cap missatge educatiu. 

pel·lícules per manca de coordinació del professorat. 

Les versions originals, sempre que es pugui, amb subtítols (excepte quan la finalitat 
sigui aprendre anglès o francès al Departament d’Estrangeres) Començar a fer-ho 

ics que l’alumnat desconeix ja que sovint només accedeix al cinema comercial 

Pel·lícules amb un bon missatge històric, científic, social, ètic, etc. 

(cinefòrum); omplir un qüestionari; etc. 

L’esperit crític a tots nivells: artístic, tècnic, de contingut, de missatge... 

El coneixement, per part del professorat, del llistat de cada Departament, que està 

dos professors de matèries diferents vulguin visionar la mateixa 
pel·lícula al mateix curs, caldria que es coordinessin i que compartissin continguts. 

La creació de petits films creatius. Per exemple, el concurs de book-trailers, spots 


