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1. Introducció 
 

La llengua és l’instrument més valuós i perfecte de comunicació que tenim els 
humans. Tots els sistemes lingüístics són excel·lents instruments de 
comunicació humana i de transmissió cultural. El coneixement i la reflexió sobre 
les llengües que ens envolten enriqueixen qualsevol manifestació de caire 
tecnològic, científic, humanístic, artístic, etc. 
 

El projecte lingüístic d’un centre d’ensenyament secundari l’any 2005 hauria de 
vetllar no només pel coneixement i l’enriquiment progressiu de la llengua 
catalana com a llengua pròpia de Catalunya, sinó també pel coneixement i 
l’enriquiment progressiu de la llengua cooficial de Catalunya, el castellà, i de les 
llengües estrangeres més properes a nosaltres com són l’anglès i el francès. 
 
Durant el curs 2016-17 s’ha estat revisant el Projecte Educatiu del Centre. Es 
preveu que al llarg del curs 2017-18, tots els documents que se’n deriven siguin 
revisats de nou. Malgrat això, ens cal proposar modificacions derivades de les 
necessitats sorgides arrel de l’autorització per impartir el Batxibac. Per tant no 
s’esmena tot el document sinó que s’afegeix un nou apartat que doni cobertura 
a la nova iniciativa i que serveixi per garantir la presència de professorat 
especialista per dur-la a terme. 
 

2. Anàlisi de la situació 
 

2.1. Característiques sociolingüístiques del barri 
 

El barri de Can Parellada va néixer completament separat de la ciutat, si bé cal 
dir que quan es van construir els blocs de pisos del barri, ja existien a la zona 
algunes cases amb jardí. 
 

El barri té diverses barreres que el mantenen aïllat: la riera de Les Arenes, la 
Serra de Galliners, l’autopista C-58 i els Polígons Industrials. Per altra banda, 
des de finals dels 70 el barri té una gran superfície comercial i, posteriorment, 
s’hi instal·la, fins i tot, una Administració de Correos. Aquests serveis, a més del 
Centre Sanitari d’Atenció Primària, la guarderia, les escoles, etc. han anat 
propiciant que els habitants del barri no tinguin la necessitat “d’anar a 
Terrassa”. En definitiva, és un barri força abastit i la poca freqüència dels 
autobusos és un altre dels impediments per anar al centre de la ciutat. 
 

Els primers habitants del barri de Can Parellada van ser majoritàriament 
immigrants de parla castellana. En els darrers anys es comença a observar que 
algunes d’aquestes famílies van deixant el barri i comencen a arribar famílies de 
la nova immigració: magrebines, llatinoamericanes i algunes de l’est d’Europa. 
 

Els nostres alumnes provenen de dues escoles del barri: Josep Ventalló i Cesc 
Aldea i de l’escola de Les Fonts: Pilarin Bayés. Són majoritàriament alumnes de 
parla castellana. La seva escolarització primària ha estat en català, per tant han 
après a llegir, a escriure i a parlar en llengua catalana. A Secundària, tots els 



seus llibres de text són en català (exceptuant el de castellà i el d’anglès) i 
gairebé la totalitat de les matèries són impartides en català. 
 

En conclusió, el nostre alumnat sap, de manera intrínseca, que la llengua de 
transmissió de coneixements, la llengua d’aprenentatge, és la catalana. I ho 
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accepta amb la mateixa naturalitat amb la que, al sortir de classe, es relaciona 
amb la seva llengua materna: el castellà. 
 

2.2. Coneixement i ús de la llengua catalana al centre 
 

Les dades objectives més recents que tenim del nostre centre són les que va 
publicar la revista de l’institut (novembre de 2004). Es va passar una enquesta 
a tots els alumnes de 1r d’ESO, a tots els alumnes de 3r d’ESO i a tots els 
alumnes de batxillerat, en total 167 alumnes enquestats. 
 

El 60% dels alumnes diuen que només parlen en català de manera 
espontània amb el professor de català. La resta contesta que també parla 
català amb alguns amics i/o familiars. 

 

El 73 % dels alumnes van contestar que si en una botiga els parlaven en 
català, ells contestaven en català (1r ESO 77,3% i batxillerat 88,3%) 

 

Tot i que els exàmens generalment es formulen en català, es va preguntar 
als alumnes amb quina llengua els responien en el cas de que no es 
concretés que havia de ser en català. El 75,8% d’alumnes de 1r d’ESO 
diuen que contesten amb l’idioma que està escrit l’examen, però els 
alumnes de 3r d’ESO i de batxillerat només ho fan en un 45 %. 

 

 

A l’institut Egara la llengua catalana s’utilitza de manera habitual en les 
activitats orals i escrites que proposa el centre: en les exposicions del 
professorat, en els materials didàctics, en els llibres de text, etc. També és la 
llengua habitual en les reunions, els informes, les comunicacions i altre tipus de 
documents que genera el centre. 
 

Pel que fa al Personal d’Administració i de Serveis (PAS) del nostre centre, tant 
els conserges com la secretària administrativa, utilitzen gairebé sempre la 
llengua catalana, oral i escrita, en les seves respectives feines. 
 

El professorat, generalment, formula els enunciats dels controls i dels treballs 
en català però, generalment també, no obliga l’alumne a contestar en català 
perquè sovint ja considera prou difícil la matèria com perquè l’alumne hagi 
d’estar també pendent de la llengua. Un bon nombre d’alumnes barregen 
ambdues llengües quan resolen un control. 
 

Que els nostres alumnes entenguin i acceptin que la llengua d’aprenentatge és 
la catalana no implica que en tinguin un bon coneixement ni gramatical ni lèxic. 
Així mateix, que els nostres alumnes es relacionin socialment en castellà 
tampoc implica que en tinguin un bon coneixement ni gramatical ni lèxic. El 
primer objectiu per tant del nostre Projecte Lingüístic ha de ser l’enriquiment 
d’ambdues llengües i el segon objectiu que, mica a mica, l’alumnat utilitzi tant 
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la llengua catalana per relacionar-se socialment com la llengua castellana per 
adquirir coneixements. 
 

“L’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana ha d’ésser diferent segons la realitat sociolingüística en 
què es trobi el centre. En tot cas, en acabar l’educació obligatòria l’alumnat de 
Catalunya, qualsevol que sigui llur llengua habitual, ha de poder utilitzar 
normalment i correctament les dues llengües oficials”. (Resolució del 18 de juny 
de 2004) 
 

Per tot el que s’ha anat exposant, està clar que a l’institut Ègara, per la seva 
realitat sociolingüística, s’ha de potenciar l’ús de la llengua catalana, sense 
oblidar però que l’objectiu final en acabar l’ensenyament secundari és que 
l’alumne utilitzi correctament les dues llengües oficials. 
 

 

3. Algunes reflexions i propostes a partir de l’anàlisi de la 
situació 
 

El fet és que, ara per ara, constatem en els nostres alumnes un ús oral i escrit 
molt limitat de la llengua catalana, tenint en compte que tota la seva 
escolarització ha estat en català i constatem també un empobriment molt gran 
de l’ús oral que els nostres alumnes fan de la llengua castellana, si el 
comparem per exemple amb el lèxic dels seus avis. L’ús escrit del castellà és 

també força deficient. 1 

 
Més que rebuscar explicacions sobre les raons que ens han portat fins aquesta 
situació, potser aniria bé formular algunes propostes i plantejar algunes 
activitats concretes sempre amb la intenció d’impulsar i afavorir l’enriquiment 
del català i del castellà i de les llengües més properes, com són l’anglès i el 
francès. 
 

La idea final és que l’alumne, mica a mica, es trobi parlant o escrivint en català 
o en castellà normalment i no perquè li estem recordant insistentment què toca 
fer segons les ocasions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Potser és contraproduent que la llengua catalana sigui només la d’aprenentatge i que la 

llengua castellana sigui només la llengua familiar. L’interessant seria poder ampliar ambdós 
usos a totes dues llengües. No cal dir que és força difícil modificar la llengua amb la qual s’ha 
iniciat una relació personal, però està clar que no és impossible. És qüestió de provar-ho. 
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PROPOSTES GENERALS: 
 

- Estimular l’ús social del català de manera informal en moments informals 
–és a dir quan hi ha relació més distesa entre alumnes i professors-, com 
poden ser les sortides de tutoria, els tallers que es fan per Nadal o 
Carnestoltes, els comentaris breus de passadís, etc.- en definitiva, 
establir relacions interpersonals en català. 

 
- Fomentar l’ús del lèxic específic de cada àrea tant en llengua catalana 

com en llengua castellana, és a dir, tot i que la llengua vehicular sigui la 
catalana, caldria treballar el lèxic específic de cada matèria en ambdues 
llengües. 

 
- Introduir a les nostres programacions articles de divulgació sobre les 

matèries escrits indistintament en català, en castellà, en francès o en 
anglès. 

 
- Afavorir i potenciar la reflexió sobre les llengües a partir de les 

exposicions que es fan al centre, de la publicació d’un article a la revista 
del centre, d’un esdeveniment públic, d’un joc de paraules que apareix a 
la conversa, etc. 

 
- Corregir fora de classe amb comentaris informals els usos incorrectes 

tant de la llengua catalana com de la castellana comesos per tots. Si més 
no, parlar-ne, fer-ne la reflexió. 

 
 
 
 
4. ACTIVITATS  PER  AFAVORIR  L’ÚS  DE  LES  LLENGÜES  
CATALANA, CASTELLANA, ANGLESA I FRANCESA. 
 

El Projecte Lingüístic del centre hauria d’analitzar cada curs quines són les 
activitats que s’han dut a terme fins el present, quina incidència han tingut i 
quines val la pena mantenir. Així mateix, el Projecte Lingüístic de l’institut 
hauria de preveure activitats noves per al curs entrant. 
 

Val a dir que la incidència que puguin tenir les activitats que fem al centre, en 
aquest sentit, és incerta perquè no podem veure’n directament els resultats. Els 
alumnes maduren lentament, es van fent grans i van marxant del centre. Un 
seguiment posterior ens permetria valorar fins a quin punt les actuacions fetes 
al centre han contribuït en la seva evolució i competència lingüística. 
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4.1. ACTIVITATS QUE ES REALITZEN DES DE FA TEMPS A L’INSTITUT  
I QUE AFAVOREIXEN L’ ÚS DE LA LLENGUA CATALANA 
 

Es tracta d’activitats variades, organitzades per equips de professors i 
d’alumnes de diversos nivells d’ESO i batxillerat. Segons l’activitat, s’afavoreix 
l’ús oral o escrit de la llengua, a més de l’ús social. 
 

4.1.1. La revista Què passa? 
 

La revista de l’INS Ègara té una història de disset anys de continuïtat. S’ha 
publicat amb una periodicitat modèlica des del curs 88-89 amb un ritme de sis 
números per curs fins l’any 1993 i amb un ritme de cinc per curs des de llavors. 
El primer any la van dur a terme, de manera voluntària, un grup d’alumnes de 
COU; després mentre va durar el BUP va córrer a càrrec de dos EATP’s i des 
que tenim batxillerat LOGSE, la revista surt com a producte d’una matèria 
optativa de disseny de centre a 1r de batxillerat. 
 

L’estructura de la revista (capçalera, títol de les seccions, etc.) sempre ha estat 
en català. Mentre l’institut Ègara va impartir BUP i COU, la llengua utilitzada a la 
revista era la que triava cada grup d’alumnes que elaborava la secció (el 70% 
de la revista s’escrivia en català i la resta en castellà). Des que l’institut 
imparteix ESO i batxillerat i la procedència de població escolar ha variat 
totalment, s’ha canviat l’elecció voluntària sobre l´ús de la llengua, ara 
s’escriuen obligatòriament en català les cinc seccions bàsiques de la revista: 
informació general, opinió, entrevista, enquesta i reportatge. La resta de 
seccions les poden escriure indistintament en català i en castellà. 
 

Cal afegir que la revista Què passa? sempre ha gaudit d’una bona acollida entre 
alumnes i professors. 
 

4.1.2. Exposicions temporals sobre temes d’actualitat. 
 

Des de fa tres cursos escolars, l’Equip de Periodisme (alumnes de 1r de 
batxillerat que cursen la matèria de Periodisme) utilitzen una zona molt 
transitada al centre –la tercera planta- per fer exposicions temàtiques. Una de 
les idees d’aquests murals-exposicions és cridar l’atenció a la comunitat 
educativa sobre esdeveniments mundials i reflexionar-hi, bé com activitat de 
classe, bé a manera de xerrada informal davant el mural (la desgràcia de 
l’enfonsament del petroler Prestige a Galícia, l’inici de la guerra de l’Iraq,... el 
tsunami asiàtic,... la violència organitzada,...) 
 

L’alumnat respecte el material de les exposicions. Segurament l’èxit d’aquestes 
exposicions radica en què són dinàmiques, és a dir, s’hi va afegint material mica 
a mica i es retira quan ja no és d’actualitat el tema o s’ha exhaurit el temps 
recomanable. 
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4.1.3. Exposicions de fotografies de les festes, excursions, 
colònies i viatges que realitzen els alumnes. 

 

És tradicional al centre fer plafons de fotografies sobre activitats que es duen a 
terme durant el curs escolar i que, de no ser per aquests plafons, els qui no 
participen directament en l’activitat no se n’assabentarien. Les fotografies 
sempre van acompanyades de petits textos que informen de l’essencial per 
contextualitzar les fotografies. L’èxit d’aquests plafons és gran quan s’exposen 
amb immediatesa. 
 

4.1.4. Preparació de festes temàtiques amb motiu de la 
Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i festa de 
comiat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat. 

 

En la preparació de totes aquestes festes –Castanyada, Nadal, Carnestoltes,...-
intervenen molt directament els alumnes de 4t d’ESO i de batxillerat i és per 
això que tenen tant poder de convocatòria. Als alumnes de 4t d’ESO se’ls 
demana, tradicionalment, que preparin tallers pels més joves de la casa en les 
dues primeres hores de la jornada del dia de festa; i als de batxillerat se’ls 
demana que preparin la festa musical que ocupa la segona franja horària de la 
jornada. Els guanys de la festa es guarden per al viatge de batxillerat. 
 

4.1.5. Les lectures optatives 
 

Des de fa molts cursos escolars el Departament de Llengua Catalana proposa 
lectures optatives als alumnes de tots els nivells. Per tal de convèncer l’alumnat 
de la importància de la lectura, el Departament té un bon nombre de llibre en 
servei de préstec i els professors assessoren els alumnes interessats d’un en un 
i, un cop feta la lectura, la comenten amb el professor, de tal manera que 
reben una atenció exclusiva fora de classe. És un esforç gran per part del 
professorat, però hem aconseguit tenir cada curs un grupet d’alumnes bons 
lectors. La lectura optativa és recompensada amb nota, però és important 
assenyalar que alguns alumnes continuen llegint pel plaer de llegir, que és del 
que es tracta en definitiva. 
 

Per tal d’afavorir i donar a conèixer aquesta activitat, fa tres cursos els 
Departaments de Català i de Castellà van introduir el premi AL BON LECTOR 
que es dóna el Dia de Sant Jordi. El premi Al BON LECTOR s’atorga a aquells 
alumnes que llegeixen assíduament llibres optatius en català i en castellà. 
 

4.1.6. La celebració de Sant Jordi. Certamen de Sant Jordi 
 

El dia de Sant Jordi sempre s’ha celebrat molt a l’Egara. Al llarg dels anys s’han 
fet conferències, recitals o activitats semblants. Des de fa quatre cursos se 
celebra el festival de Joves Talents de l’Ègara. Molts alumnes i alguns 
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professors que saben ballar, cantar, recitar, tocar instruments o qualsevol altra 
habilitat artística actuen el Dia de Sant Jordi. Entre les actuacions es van 
donant els premis Sant Jordi, de tal manera que els premis literaris formen part 
d’una gran festa de talents. 
 

Aquest curs 2004-2005, a més a més, de la convocatòria tradicional de prosa i 
poesia per categories, s’han inclòs dues novetats per tal d’estimular la 
participació. S’han introduït els premis: e-mail i SMS. L’objectiu no era només el 
de captar l’atenció de l’alumnat, es pretenia també introduir una ortografia i una 
sintaxi correcta en uns mitjans en què normalment no s’hi tenen en compte. 
 

 

4.1.7. La coral 
 

El curs passat la professora de música va endegar el projecte de fer una coral 
amb alumnes de totes les edats i professors. Aquest any podem dir que ja és 
un èxit perquè formen part de la Coral de l’Egara una vintena d’alumnes de 1r i 
2n d’ESO i set o vuit professors. L’activitat es fa en hores d’esbarjo i s’ha creat 
un excel·lent clima entre ells; esmorzen, primer, i canten després. 
 

4.1.8. L’aula d’acollida 
 

Des del curs 2004-2005, l’institut Egara té una aula d’acollida per als alumnes 
nouvinguts i que, per tant, no entenen la llengua catalana. Els nivells de 
comprensió d’aquests alumnes són ben diferents: va des dels alumnes que mai, 
o gairebé mai, han estat escolaritzats en una llengua romànica, fins als alumnes 
que tenen nocions del castellà. 
 

La ubicació de la nostra aula d’acollida és excel·lent perquè és en un dels punts 
més transitats del centre, per tant, els alumnes que treballen en aquesta aula 
especial mantenen un contacte humà constant amb alumnes i professors. 
 

El primer objectiu de l’aula d’acollida del nostre centre és el de proporcionar les 
habilitats lingüístiques bàsiques en llengua catalana per a la integració de 
l’alumnat nouvingut a la vida del centre. Tan important, però, com l’habilitat 
lingüística és el coneixement de l’entorn, dels costums, etc. de la nova societat 
en la que els alumnes s’estan integrant i és en aquesta línia que s’està 
treballant també a l’aula d’acollida. 
 

En general, s’intenta que els alumnes nouvinguts estiguin el màxim d’hores 
amb els seus companys a l’aula ordinària, així que s’han dissenyat diverses 
estratègies perquè puguin ser atesos a l’aula d’acollida sense perdre’s el 
contacte continuat amb els companys de promoció. Per exemple, els alumnes 
de 2n cicle van a l’aula d’acollida en franja de variables, que és justament quan 
la promoció s’agrupa de manera diferent. 
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De les tres a sis hores que la majoria d’alumnes nouvinguts són a l’aula 
d’acollida: una es dedica a conversa, una altra hora a fonètica, ortografia i lèxic 
i en les hores restants se’ls ajuda a entendre les matèries que fan a l’aula 

ordinària.2 

 
4.2. ACTIVITATS QUE ES REALITZEN DES DE FA TEMPS A L’INSTITUT  
I QUE AFAVOREIXEN L’ÚS ESCRIT I/O ORAL DE LES LLENGÜES 
CASTELLANA, ANGLESA I FRANCESA 
 

4.2.1. Les lectures optatives 
 

El Departament de Llengua Castellana proposa lectures optatives als alumnes 
de tots els nivells, els assessora, manté tertúlies amb els lectors, té un bon 
nombre de llibres en servei de préstec; és a dir, els professors de llengua 
castellana fomenten el mateix sistema amb el mateix objectiu que els 
professors de català. De fet, es vigila que els bons lectors llegeixin en ambdues 
llengües. Tant és així que el Premi al Bon Lector només es concedeix a qui ho 
és en totes dues llengües. 
 

4.2.2. La relació epistolar (e-mail) amb alumnes suecs en 
llengua castellana i anglesa. 

 

Forma part d’un projecte que es duu a terme des de fa tres cursos escolars 
amb un centre de secundària de la ciutat d’Orebro –Suècia-, agermanada amb 
Terrassa. Arrel de l’agermanament de les dues ciutats, l’Ajuntament de 
Terrassa va oferir, als instituts de la ciutat, la possibilitat d’iniciar algun tipus de 
contacte amb Orebro.  
L’equip de periodisme que cursa 1r de batxillerat a l’Ègara s’hi va apuntar 
directament iniciant una relació de correspondència electrònica amb alumnes 
suecs d’edats similars. Aquesta relació és coneguda i valorada per l’Ajuntament 
de Terrassa. 
 

La correspondència electrònica que manté cada alumne amb el seu company o 
companya sueca comença, cada curs, amb un caire personal per continuar amb 
temes de tot tipus que treballen a les respectives aules de Terrassa i Orebro. 
Les conclusions dels temes que es treballen es donen a conèixer a través de les 
professores encarregades del projecte. Cada intervenció d’aquestes proposa 
nous interessos per debatre a les respectives aules i així successivament. S’ha 
parlat de la relació del suec/anglès d’ells amb el català/castellà nostre; de les 
matèries que estudiem a secundària, dels horaris, de les subvencions que 
poden rebre els joves de cada país, de com hem viscut una tragèdia com la de 
l’11 M o la del tsunami asiàtic. 
 
 

 
2 El nombre d’alumnes que s’ha atès en el curs 2004-2005 a l’aula d’acollida és de dinou, vuit 
d’aquests dinou van arribar en diferents moments del curs. A punt d’acabar el curs escolar 
2004-2005 en queden disset. 

 
 
10 



INS Ègara  
Projecte lingüístic 
 

 

Tot aquest projecte que, en definitiva, persegueix l’ús de les llengües i el 
coneixement d’altres cultures podria consolidar-se afegint-nos al programa 
europeu e-twining 
 

4.2.3. La relació epistolar amb alumnes burundesos en 
llengua francesa 

 

Un grup d’alumnes de l’institut Egara manté correspondència amb un centre de 
secundària d’alumnes burundesos, orfes de guerra. Aquesta relació no 
procedeix de cap conveni ni de cap programa establert, va sorgir de manera 
solidària arrel d’unes jornades sobre la PAU viscudes al centre. Un seguit 
d’activitats i esdeveniments ens van dur a aquest contacte i es va iniciar una 
correspondència en francès que s’està mantenint amb els mateixos alumnes 
des de fa tres cursos. 
 

A més de les comunicacions epistolars, que transmeten una realitat social 
terrible, el centre s’ha implicat venent treballs manuals burundesos el producte 
dels quals es transforma directament en beques d’estudi per alguns nois de 
l’escola de Murore a Bujumbura. 
 

Tot plegat ens ha portat a conèixer la realitat d’un dels països més pobres del 
món i a conscienciar els alumnes sobre un seguit de valors. 
 

De fet, al nostre institut les relacions personals afavorides per la 
correspondència –sigui tradicional o electrònica- sempre ha gaudit d’èxit. A tall 
d’exemple: 
 

- Fa set cursos es va mantenir correspondència amb alumnes de El 
Salvador en llengua castellana; es van intercanviar inclús cintes de 
cassette amb les veus gravades dels alumnes. L’experiència va ser del 
caire de la que ara mantenim amb Burundi. 

 
- Amb menys contingut social però amb molt bon resultat humà, fa dos 
cursos es va mantenir una relació epistolar clàssica amb alumnes d’un 
centre de secundària de Sabadell en llengua castellana. La relació escrita 
va concloure amb una trobada personal. 

 
 
4.3. ACTIVITATS CONCRETES QUE ES PODRIEN POSAR EN MARXA A  
L’INSTITUT  PER  IMPULSAR  I  AFAVORIR  L’ÚS  DE  LA  LLENGUA 
CATALANA 
 

4.3.1. Emissora de ràdio 
 

Aprofitant l’experiència que tenim a l’institut pel que fa al periodisme, es podria 
muntar una emissora de ràdio comptant amb la col·laboració de l’equip de 
“periodistes” que fan la revista del centre. El guió, la franja horària d’emissió, el 
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nom de l’emissora i la sintonia seria a càrrec de l’equip de treball de Periodisme. 
La llengua emprada a l’emissora seria la catalana. 
 

L’Equip de Periodisme podria presentar al llarg del curs 2005-2006 un projecte 
que es pogués fer realitat el curs 2006-2007. També podria iniciar-se l’emissora 
de ràdio a partir d’un treball de recerca de 2n de batxillerat. 
 

 

4.3.2. Suro:  PARLEM  DUES  LLENGÜES  /  HABLAMOS  DOS  
LENGUAS 

 

Aprofitant l’interès que solen despertar al centre les exposicions temporals i els 
suros temàtics informatius, es podria presentar quinzenalment una qüestió de 
llengua en un suro titulat PARLEM DUES LLENGÜES / HABLAMOS DOS 
LENGUAS que provoqui el comentari i la reflexió entre alumnes, entre 
professors i entre alumnes i professors. Els continguts d’aquestes qüestions es 
basarien sobretot en les interferències lingüístiques de les dues llengües 
cooficials. 
 

4.3.3. Sortida trimestral al teatre a Barcelona, a la nit, a veure 
una obra divertida/interessant en català 

 

Les entrevistes realitzades als alumnes de batxillerat que fan activitats fora del 
barri ens demostren que tenen una perspectiva molt més àmplia que els que no 
surten gairebé de Can Parellada. Es tractaria, per tant, d’obrir portes per 
descobrir altres interessos. 
 

Es podrien recuperar les sortides al teatre que tenien tant èxit a BUP entre 
l’alumnat de lletres del diürn i els estudiants del nocturn de l’Egara. Les sortides 
eren totalment voluntàries, es feien entre setmana en autocar i vèiem 
espectacles a Barcelona en sessions ordinàries, és a dir, amb el públic habitual 
del teatre i no en sessions especials de tarda. 
 

4.3.4. Taller de Teatre 
 

El teatre organitzat con a activitat extraescolar és un excel·lent instrument per 
treballar un munt de dificultats que tenen els alumnes, però sobretot pot ajudar 
a superar l’esforç que suposa parlar en català als nostres alumnes, que ja 
sabem que tenen el castellà com a única llengua de relació personal. El joc que 
proposa el teatre, que és interpretar personatges, permet trencar esquemes 
establerts i jugar a fer i a parlar de forma diferent a l’habitual. 
 

Fa un parell de cursos vam tenir un Taller de Teatre a l’institut en horari 
extraescolar i l’experiència va resultar molt positiva. Es tractaria de recuperar 
una activitat que ja sabem que té èxit. 
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4.3.5. Proposta d’un treball de recerca per a 2n de batxillerat 
sobre la utilització del català per la població 
escolaritzada del barri de Can Parellada. 

 

Una de les maneres d’incidir en la importància de les llengües podria ser 
proposar un treball de recerca als alumnes de 2n de batxillerat. Es tractaria 
d’un treball de recerca sociolingüístic sobre l’ús del català per la població 
escolaritzada de Can Parellada. La part pràctica del treball podria abastar un 
bon nombre de famílies, alhora que documentaria la realitat sociolingüística del 
barri i la reflexió de tot plegat podria resultar força enriquidora. 
 

Aquest treball de recerca es podria proposar per fer-lo al curs 2005-2006. Al 
curs següent se’n podria proposar un altre sobre l’aprenentatge i l’ús del català 
en els nous immigrants d’origen magrebí, llatinoamericà o dels països de l’est. 
 

De fet, es podria obrir una línia de recerca sociolingüística per anar treballant 
diversos aspectes en cursos successius. 
 

4.3.6. Parelles lingüístiques 
 

El Programa Voluntaris per la Llengua es basa en aconseguir una parella 
formada per un voluntari catalanoparlant i un aprenent de la llengua catalana. 
Seguint la idea del Consorci per a la Normalització Lingüística, a l'institut es 
podrien formar parelles d'alumnes voluntaris o parelles de professors i alumnes 
que iniciarien una relació en llengua catalana al llarg d'un trimestre escolar. 
 

Es podria explicar l'activitat a Tutoria i deixar que les parelles es formessin per 
iniciativa pròpia o que les proposessin els tutors. 
 

4.3.7. Concurs de lectura 
 

Aprofitant l'èxit dels darrers anys del certamen de Sant Jordi que inclou 
l'actuació dels Joves Talents de l'Egara, es podria dissenyar la final d'un concurs 
de lectura preparat prèviament a classe. El dia de Sant Jordi es presentarien en 
públic els millors lectors que llegirien un fragment i serien valorats per un 
tribunal format per alumnes i professors. Es podrien concedir tres premis: el 
millor lector de 1r cicle d'ESO, el millor de 2n cicle i el millor de batxillerat. Els 
premis podrien tenir la mateixa dotació econòmica que la resta de Premis Sant 
Jordi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 



INS Ègara  
Projecte lingüístic 
 

 

4.4. ACTIVITATS CONCRETES QUE ES PODRIEN POSAR EN MARXA A  
L’INSTITUT PER IMPULSAR I AFAVORIR L’ÚS DE LES LLENGÜES 
CASTELLANA, ANGLESA I FRANCESA 
 

4.4.1. La relació epistolar amb alumnes de Nicaragua en 
llengua castellana. 

 

Es podria iniciar una relació epistolar el curs vinent amb alumnes de secundària 
de Nicaragua, en llengua castellana, aprofitant que totes les experiències 
d’aquest tipus que hem tingut fins el moment han estat excel·lents i sobretot 
aprofitant el contacte amb Nicaragua de la professora Sagrario Rodríguez 
Castañón, jubilada actualment, però encara implicada intensament amb el món 
de l’educació. 
 

4.4.2. L’intercanvi d’alumnes de batxillerat amb alumnes de 
Suècia durant una setmana en la que serien acollits en 
família. 

 

Gairebé tots els alumnes admeten que saber anglès és important, tant per 
qüestions laborals com per cursar estudis posteriors, però el fet és que aquesta 
convicció no es correspon en absolut amb l’interès real que mostren per posar 
en pràctica una llengua d’ús tan universal. 
 

Aprofitant la relació epistolar que estem mantenint amb alumnes suecs de 
secundària i vist l’interès que mostren en fer un intercanvi pel curs vinent, es 
podria proposar dur-lo a terme. L’objectiu d’aquest intercanvi és doble: per un 
cantó la importància de valorar l’anglès i fer-se entendre en la convivència en 
una família sueca, i per un altre cantó el fet que els alumnes suecs parlen suec i 

anglès com els nostres haurien de parlar català i castellà. 3 

 
4.4.3. L’ús de l’anglès com a llengua vehicular per impartir una 

matèria. 
 

Un dels mètodes més eficaços per iniciar-se en una llengua estrangera és el 
d’utilitzar-la com a instrument per treballar una altra matèria. 
 

Potser es podria iniciar una experiència d’aquest tipus només en una hora 
setmanal de les dues o tres que té una matèria i potser només en un 
agrupament on la majoria d’alumnes tingués assimilats uns mínims de la 
llengua anglesa. 
 

Està clar que no és fàcil dur a terme aquesta experiència perquè, a més a més 
de tot el que queda dit abans, cal trobar també el professor o professora que 
 
 
 
3 Amb la diferència que fins ara la nostra relació amb els suecs ha estat en castellà perquè ells 
sí són capaços de fer-se entendre en castellà i els nostres no són capaços de fer-ho en anglès. 
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tingui el suficient domini de l’anglès per poder impartir la seva matèria en 
anglès, al menys una vegada a la setmana. 
 
 
4.4. PROJECTE BATXIBAC 
 
En el marc de l’ampliació de l’oferta educativa del centre, al llarg del curs 2016-
17 es va presentar a consideració del Claustre i el Consell Escolar del centre, el 
projecte de Batxibac que va ser aprovat i tramitat per a la seva autorització. A 
principis del mes de maig de 2017 va ser autoritzat. El projecte de Batxibac 
forma part del Projecte Curricular de Centre que desenvolupa el PEC. És la 
voluntat de la comunitat educativa fomentar el coneixement i les activitats en 
llengua francesa al centre fomentant les ja previstes i proposant-ne de noves a 
partir de la creació d’un grup de treball específic. La implementació d’aquestes 
activitats s’inscriurà en la dinàmica del tractament integral de les llengües que 
des dels departament de l’àmbit lingüístic s’està duent a terme. En la mesura 
que implementa un nou concepte de treball de la llengua francesa, que ja 
s’oferia com a segona llengua a l’ESO, ha estat necessari reflectir la seva 
aprovació en el present document.  
L’aplicació del programa requereix, entre altres condicionants, garantir que es 
pugui impartir la docència en llengua francesa en diverses assignatures al 
Batxillerat. És per aquest motiu que es proposen i es defineixen dos llocs de 
treball docent específic les propostes completes dels quals es troben a l’annex 
del document. Aquests dos llocs són: 

• Lloc de treball docent específic amb perfil professional lingüístic en 
llengua estrangera. 

• Lloc de treball docent específic amb perfil professional de dues 
especialitats docents a l’ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


