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1. Introducció 

1.1 Presentació del document 

El PLC és un document de referència per a la vida del centre. El 

desplegament de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) 

a Catalunya ha vingut a donar major concreció al que dictamina 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC). En relació al Projecte 

Educatiu de Centre (PEC) també cal atendre a les orientacions que deriven 

del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i 

del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent. 

2. Context sociolingüístic 

2.1 Alumnat 

A l‟ESO, el centre rep alumnes procedents del CEIP Àngel Serafí Casanoves 

de Sort i de la ZER de la comarca. Pel que fa als estudis postobligatoris, 

l‟institut incorpora alumnes del SES Morelló d‟Esterri d‟Àneu i del propi centre, 

i pel que fa als cicles de grau mitjà i grau superior d‟activitats físiques i 

esportives. d‟administració i informàtica i de turisme i comerç, principalment 

nois i noies procedents d‟altres centres no comarcals, i fins i tot de fora de 

Catalunya. 

En els darrers anys i fruit del creixement econòmic de la comarca, s‟ha produït 

un increment significatiu de l‟alumnat de procedència estrangera. El curs 

2007-2008 representava un 17 % del total de matriculats, pricipalment 

provinents de Sud-Amèrica i d‟Europa de l‟Est.  Des d‟aleshores, hi ha hagut 

una davallada considerable d‟alumnes nouvinguts, i actualment està al voltant 

del 5%. 
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2.2. Entorn 

Sort, vila on està ubicat l‟INS Hug Roger III, és la capital del Pallars Sobirà, 

comarca que s‟estén des de la capçalera de la Noguera Pallaresa fins al 

congost de Collegats, formant part de l‟Alt Pirineu Català.  

La comarca i el municipi de Sort – que arriba als 2000 habitants- ha 

experimentat en els darrers anys un creixement demogràfic significatiu, derivat 

d‟un procés d‟ immigració de caràcter econòmic: nouvinguts tant d‟origen 

estranger com provinents de les àrees urbanes de Catalunya. 

La població activa de la comarca es distribueix en: activitats del sector serveis 

– turisme, comerç, treballadors de l‟Administració pública, entitats financeres- i 

de la construcció. Les activitats del sector primari, en particular les 

explotacions agrícola-ramaderes han sofert una davallada en els últims anys. 

Recentment hi ha hagut iniciatives de recuperació d‟aquest sector així com 

petites indústries agroalimentàries. 

2.2.1.Context històric 

La vila de Sort gaudeix d‟un centre de secundària des de l‟any 1980. Es creà 

aquest servei a iniciativa municipal i amb la finalitat de donar resposta 

educativa als noi i noies de la comarca que, un cop finalitzada l‟Educació 

General Bàsica, havien de desplaçar-se fora del municipi per tal de continuar 

els estudis de Secundària. 

El curs 1980-1981 s‟obrí el Col·legi Municipal Habilitat “Josep Mir i Rocafort” 

possibilitant cursar el Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). 

El curs 1983-1984, s‟homologà el centre, ampliant l‟oferta educativa amb dues 

branques de Primer Grau de Formació Professional (Administrativa i 

electricitat-mecànica). 

Finalment, el curs 1986 – 1987, es constituí l‟IES Hug Roger III com a centre 

docent públic de Secundària, depenent del Departament d‟Educació de la 

Generalitat de Catalunya.  
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2.3. Professorat  

En l‟actualitat en el nostre centre, que compta amb una plantilla d‟uns 37 

professors per a un total d‟uns  300 alumnes, s‟imparteixen estudis d‟ESO, i 

de Batxillerat (científico-tecnològic/ social-humanístic), i els següents cicles 

formatius: 

- CFGM d‟Activitats Comercials a l‟àmbit turístic. Té una durada de dos 

anys. 

- CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques a l‟àmbit natural. 

També té una durada de dos anys. 

- CFGM de Conducció d‟Activitats físicoesportives en el medi natural. 

Aquest cicle té una durada d‟un curs acadèmic. 

- CFGS d‟Animació d‟Activitats Físiques i Esportives. Aquest cicle té una 

durada de dos anys. 

- CFGM Administració i Informàtica 

La totalitat del professorat definitiu del nostre centre té alguna titulació que 

acrediti la seva competència lingüística en llengua catalana. El professorat 

provisional ja disposa de la capacitació lingüística que es requereix legalment. 

Pel que fa a l‟ús, la majoria del professorat usa la llengua catalana en les 

seves relacions personals i en la seva tasca docent. 

2.4. Personal d’administració i serveis (PAS ) 

El secretari i els dos conserges del nostre institut tenen titulacions que 

acrediten la seva competència lingüística en llengua catalana. També és 

aquesta la llengua que utilitzen en les seves relacions personals i 

professionals a nivell oral i escrit. Tota la documentació administrativa del 

centre, tant interna com externa, és redactada en català, a excepció d‟algun 

cas puntual de comunicació amb pares d‟alumnes que desconeixen la 

llengua, per aquest motiu el centre disposa de material traduït en diverses 

llengües amb l‟ objectiu que faciliti la comunicació amb les famílies. 
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2.5. Associació de mares i pares (AMPA) 

Habitualment la llengua que s‟utilitza en les reunions de l‟AMPA és el català i 

les comunicacions escrites sempre són redactades en aquesta llengua. 

2.6. Objectius del projecte lingüístic 

La Llei 1/1998, de 7 gener, de Política Lingüística ( DOG, núm. 2553). El 

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual en l‟ àmbit de les llengües, formula 

que “L‟objectiu d‟ aconseguir parlants plurilingües competents implica que 

cada institut, partint de l‟anàlisi sociolingüística del centre i de l‟ entorn, 

estableixi en el PLC programes precisos de gestió de les llengües per 

determinar com el català, la llengua vehicular de l‟institut , s‟articula, d‟ una 

manera coherent, amb l‟ ensenyament de les altres llengües i de les altres 

matèries... “ 

D‟acord amb el que regula aquesta llei, que es concreta i desplega en les 

instruccions anuals de començament de curs, es formulen en el nostre 

Projecte Lingüístic uns objectius que tenen com a referència aquest marc 

legal i que parteixen de la situació social i lingüística del nostre centre. 

Tal com es constata en l‟estudi del context, a l‟ INS Hug Roger III, els 

objectius, quant a la normalització de la llengua catalana, estan assolits en un 

alt grau en els diferents àmbits, en referència a la competència lingüística per 

part dels diferents membres de la comunitat educativa i també com a llengua 

d‟ ensenyament i aprenentatge Així, actualment, els objectius del nostre 

Projecte Lingüístic aniran encaminats a incentivar l‟ ús de la llengua en tots 

els àmbits socials i vetllar pel manteniment dels objectius aconseguits. 

L‟ objectiu fonamental del nostre projecte lingüístic, com detallarem més 

endavant, és un projecte plurilingüe, que pretén aconseguir que tot l‟ alumnat 

assoleixi una competència comunicativa, que li permeti, en finalitzar l‟ 

educació secundària usar correctament el català i el castellà. Però hem de fer 

un pas més enllà i fomentar també la competència comunicativa en llengües 

estrangeres (anglès i francès). 
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Al llarg dels anys, el centre ha ajustat la seva línia pedagògica a uns principis i 

objectius que han marcat el seu projecte educatiu en relació al projecte 

plurilingüe: 

1.- Pensem que moltes de les peculiaritats i tradicions del Pallars 

Sobirà s’estan perdent pel canvi d’un sistema tradicional de 

producció a un sistema de mercat que s’està donant en els últims 

anys al Pallars Sobirà, per tant pensem que s’hauria de potenciar 

la identitat comarcal. 

1.1- Conèixer i valorar el dialecte pallarès, la gastronomia i 

folklore autòcton, l‟arqueologia i arquitectura comarcals 

com a aspectes culturals i llurs manifestacions. 

1.2- Apreciar i estudiar la natura de la zona. 

2.- Donat que es tracta d’una comarca aïllada i que els alumnes no 

tenen gaires oportunitats de viatjar ni conèixer d’altres costums, 

considerem important que el centre serveixi d’enllaç per apropar-

los a questes altres realitats o contextos socioculturals. 

2.1- Afavorir el coneixement d‟altres comarques, autonomies i 

països i l‟apropament a d‟altres àmbits culturals, 

fomentant-ne el seu respecte. 

2.2- Apropar l‟alumne al món urbà. 

2.3- Estar al corrent de l‟actualitat cultural. 

3.- Vetllar pel coneixement i ús acurat del català i del castellà així 

com de les llengües estrangeres. 

3.1. Exigir des de totes les matèries una correcta expressió oral i 

escrita de la llengua que s‟utilitzi l‟alumne. 

3.2. Oferir el material didàctic que es consideri adient 

independentment de la llengua en què estigui expressat.   
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3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 

La llengua catalana és la  que s‟utilitza, habitualment, en el nostre centre com 

a llengua de comunicació i d‟aprenentatge; per tant, alhora que matèria 

curricular, té l‟ estatus de llengua vehicular de les relacions internes i externes 

i, també, de les diferents àrees curriculars. Referència legal, “El català com a 

llengua pròpia de Catalunya ho és també de l‟ensenyament. S‟utilitzarà com a 

llengua vehicular i d‟aprenentatge de l‟educació secundaria obligatòria”. 

(Decret 96/1992. Article 5) 

La llengua castellana és matèria d‟aprenentatge, per tal que l‟alumnat la pugui 

usar com a font d‟informació i com a vehicle d‟expressió. La llengua catalana i 

la castellana estan agrupades dins d‟una única àrea de llengua, per tal de 

poder elaborar una programació i un tractament coordinat d‟ambdues 

llengües. Des de l‟àrea de llengua es pretén un model d‟organització i un 

tractament de les llengües que faci possible aconseguir que tots els nois i les 

noies, quan acabin l‟ESO, sàpiguen: “comprendre i produir missatges orals i 

escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i 

castellana…” (Decret 96/1992. Article 2) 

Cal, doncs, garantir, amb els mitjans i estructures necessàries que l´alumnat, 

en acabar l‟ ESO, hagi assolit les competències bàsiques orals i escrites, tant 

de comprensió com d‟expressió en llengua catalana. 

3.1.2 El català, eina de convivència 

El centre té consciència clara sobre la necessitat de l‟ús del català en la 

comunicació quotidiana i existeix una dinàmica per afavorir les actuacions 

d‟ús entre tota la comunitat educativa. En aquest sentit tot allò que es refereix 

a la comunicació interna o externa (comunicats del centre amb el professorat, 

alumnat, famílies i institucions locals o autonòmiques) és realitzat 

exclusivament en català.  
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3.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

3.2.1.Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les 

diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació...) a totes les àrees de llengua (català, castellà, anglès i 

francès). Pel que fa al català, es pren la variant dialectal de la zona com a 

punt de partida de l‟ensenyament-aprenentatge (veure annex sobre la 

proposta d‟estàndard oral del pallarès), així mateix es treballen els diversos 

registres de la llengua, i progressivament s‟assoleix el coneixement de la 

resta de variants geogràfiques. 

3.2.2.Llengua escrita  

Se segueix l‟enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 

plantejament global sobre l‟ensenyament de la lectura i l‟escriptura. La 

majoria del professorat considera que l‟ensenyament d‟aquestes dues 

habilitats és responsabilitat del professorat de llengua. Però ja fa tres o quatre 

anys, es va iniciar al centre un projecte de lectura que inclou altres 

departament i no exclusivament els de llengües. 

3.2.3.Relació llengua oral i llengua escrita 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és 

compartit per la majoria del professorat. Es planifiquen activitats només des 

de l‟àrea de llengua i s‟utilitza la llengua oral i escrita com a suport per 

analitzar, reflexionar i millorar l‟altra habilitat. Es planifiquen a tots els nivells 

activitats en què la relació de la llengua oral i escrita és inherent a la lectura 

expressiva, teatre, ... 

3.2.4. La llengua en les diverses àrees 

L‟aprenentatge de la llengua és indispensable per a l‟aprenentatge de totes 

les matèries curriculars, en aquest sentit, el professorat de les diferents àrees 

n‟ha de ser conscient i ha de vetllar per l‟ús correcte, oral i escrit, de la 

llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a l‟expressió. Així 
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doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i expressió oral i 

escrita cal que siguin assumits per tot l‟equip docent i revisats periòdicament, 

pel cap baix, cada trimestre. A partir d‟ aquest plantejament s‟ organitzen 

activitats que afavoreixen la millora de l‟ús funcional de la llengua; com la 

participació en els Tallers de teatre. I també l‟ organització d‟optatives amb 

aquest objectiu: teatre, aplicacions de llengües catalana i castellana. 

3.2.5.Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i 

organitzatius. Les programacions i els criteris d‟avaluació, els revisa cada 

departament. Es disposa de protocols per fer el traspàs d‟una promoció 

d‟alumnes quan hi ha un canvi d‟ensenyant, quan hi ha un canvi d‟etapa i 

quan hi ha un canvi de cicle. Hi ha una coordinació amb els centres de 

primària d‟on provenen els alumnes. Aquesta coordinació consisteix a fer un 

traspàs d‟informació (coneixements, necessitats...) sobre l‟alumnat.  

Les diferents reunions de coordinació estan planificades d‟una manera 

sistemàtica. 

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

vehicular 

Existeix un pla d‟acollida , entès com el conjunt d‟actuacions i mesures 

organitzatives i curriculars que un centre posa en marxa per tal de facilitar la 

incorporació de l‟alumnat nouvingut, on es recullen i se sistematitzen les 

actuacions  que s‟han de tenir en compte a través d‟un pla individualitzat. 

S‟han establert mecanismes d‟avaluació del compliment dels objectius del pla 

i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el centre. 

Pel que fa a l‟aprenentatge inicial de la llengua, existeixen mecanismes de 

coordinació que permeten aplicar metodologies de català com a segona 

llengua. Quasi tot el professorat aplica estratègies per facilitar una instrucció 

comprensible en totes les àrees, d‟aquesta manera s‟introdueix 

progressivament uns continguts i uns procediments adaptats. 



 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

En ser un centre petit, actualment no hi ha reconeguda l‟existència d‟una aula 

d‟acollida. Per això, quan hi ha un alumnat que desconeix les dues llengües 

oficials, es considera que el/la Coordinador/aPedagògic/a, el/la 

psicopedagog/a i el/la coordinador/a LIC del centre són les responsables de 

coordinar l‟aplicació de les metodologies per a l‟aprenentatge inicial de la 

llengua. I aquests col·laboren amb la resta de docents per facilitar estratègies 

que aportin una instrucció comprensible en totes les àrees. S‟han establert 

criteris sobre quin ha de ser el tractament de llengües curriculars pel que fa a 

la seqüència d‟aprenentatge, que s‟apliquen en funció de les possibilitats 

organitzatives.  

 Alumnat  de parla hispana 

En alumnes de parla hispana, s‟utilitza la proximitat de les llengües catalana i 

castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l‟ús de la llengua 

vehicular des de l‟inici de la seva incorporació. 

3.2.7. Atenció a la diversitat 

El centre, amb l‟assessorament dels serveis educatius, ha definit els 

mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat 

de l‟alumnat, d‟acord amb les orientacions del Departament d‟Educació.  En 

general, aquests mecanismes s‟apliquen i existeixen espais de reflexió per 

adequar-los a la realitat canviant del centre.  

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

El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i 

l‟avaluació en la potenciació de l‟ús del català. En fa un seguiment, avaluant-

ne el progrés i esmerçant-hi els recursos disponibles. Per tal d‟incentivar l‟ús 

de la llengua, el centre participa a diferents concursos literaris (Anton 

Navarro, microrelats), i d‟altres com el Picalletres, o la visita al Saló del llibre 

de Mollerussa. A més a més, el centre potencia l‟hora de lectura transversal i 

es fan diverses activitats per Sant Jordi. 
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3.2.9.Avaluació del coneixement de la llengua 

S‟aplica l‟avaluació com una part del procés d‟ensenyament aprenentatge 

que, en part, ha de servir per responsabilitzar l‟alumnat del seu propi 

aprenentatge. Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment que inclouen 

l‟ús de la llengua, per coordinar l‟aplicació dels criteris d‟avaluació al llarg dels 

cursos que a més són elements de reflexió per prendre decisions en relació 

amb l‟organització del currículum i els enfocaments metodològics. S‟avaluen 

les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la 

dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per tasques, fent 

incidència en tot el procés d‟ensenyament aprenentatge. 

3.2.10.Materials didàctics 

S‟apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos 

com tots aquells recursos que poden servir per crear situacions 

d‟aprenentatge. L‟elaboració de la seqüència didàctica per al tractament de la 

dimensió literària té molta continuïtat al llarg de tota l‟etapa i s‟apliquen 

propostes didàctiques compartides sobre quin ha de ser el tractament didàctic 

de la dimensió literària. 

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

3.3.1.Informació multimèdia 

S‟apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos 

com tots aquells recursos que poden servir per crear situacions 

d‟aprenentatge. L‟elaboració de la seqüència didàctica per al tractament de la 

dimensió literària té molta continuïtat al llarg de tota l‟etapa i s‟apliquen 

propostes didàctiques compartides sobre quin ha de ser el tractament didàctic 

de la dimensió literària. 

3.3.2.Usos lingüístics 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l‟alumnat, ja que la 

dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts 

relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com és el de 
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Catalunya. A més a més del professorat de llengua, una gran part del 

professorat del centre s‟hi sent implicat.  Cal fer esment, també, de l‟intercanvi 

que es duu amb l‟INS Cap Norfeu de Roses amb alumnes de batxillerat per 

tal de percebre  els diferents parlars de la llengua catalana. 

3.3.3.Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Es valora el bagatge lingüístic i cultural de l‟alumnat i, a voltes, es fa 

protagonista en una activitat de desenvolupament del currículum l‟alumnat 

que té com a llengua familiar una llengua diferent al català o al castellà. Es 

tracta, però, d‟una activitat consensuada per la majoria de l‟equip docent. 

3.3.4.Català i llengües d’origen 

El professorat disposa d‟informació sobre les diverses llengües familiars 

presents a l‟aula per fer-ne ús, és a dir, valorar-les i tenir-les en compte. Però 

la interdependència lingüística i l‟assoliment de les competències comunes 

només es tenen en compte des de les àrees de llengua. 

3.4. La llengua castellana 

3.4.1.L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 Introducció de la llengua castellana 

Es té en compte la realitat sociolingüística de l‟alumnat i es busquen els 

materials adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada 

alumne. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en 

català i el que es fa en castellà. Es revisa periòdicament la coordinació entre 

ambdós departaments i es té clar que l‟objectiu final és que l‟alumnat tingui el 

mateix nivell en ambdues llengües. A més a més, les característiques 

lingüístiques de la majoria del nostre alumnat, és a dir, el grau de 

competència comunicativa, força paritari d‟ambdues llengües, permet un 

tractament força equitatiu quant a distribució horària i plantejament 

metodològic de l‟àrea. 
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Així doncs, el professorat de l‟àrea de llengua  fa un plantejament coordinat i 

pren tot un seguit de decisions sobre diferents aspectes, amb l‟objectiu 

d‟evitar repeticions innecessàries i/o omissions i d‟afavorir la transferència 

d‟aprenentatges: 

a) L‟ensenyament aprenentatge de les habilitats lingüístiques es planteja a 

partir de textos reals i funcionals. Per això ens basem en la diversitat de 

textos, des dels d‟ús més quotidià fins als textos literaris. A partir d‟aquests es 

treballen aspectes més conceptuals. 

b) En la programació dels crèdits comuns de l‟ ESO es distribueixen les 

tipologies textuals per nivells i per trimestres. Els textos referents als mitjans 

de comunicació es treballen des de les dues llengües, per la seva importància 

en la societat actual. Els textos expositius, el domini dels quals és fonamental 

en el currículum escolar, s‟inicien en els primers nivells i es fan en català i 

castellà, per tal de reforçar el seu aprenentatge. 

c) Es treballa de cara a establir una mateixa terminologia per tal de donar 

unitat a l‟àrea i d‟evitar confusions entre l‟alumnat. 

d) Quant als crèdits de continguts i estructures lingüístiques comuns, se„n fan 

dos al 1r cicle d‟ ESO, i un de teatre i llenguatge audiovisual al segon cicle. 

f) S‟han seleccionat, en funció d‟uns criteris comuns d‟ àrea, uns objectius 

mínims d‟etapa . 

g) Es col·labora, des de l‟àrea de llengua, en l‟elaboració dels materials del 

Crèdit de Síntesi, i en la seva posterior realització, tot facilitant, a l‟ alumnat, 

uns procediments de treball necessaris. El producte final del CdS es redacta, 

majoritàriament, en llengua catalana, tot i que s‟assegura la presència de les 

altres llengües. Davant de la importància de la competència oral, s‟ avalua l‟ 

exposició oral dels Crèdits de Síntesi de l´ESO. 

 Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les 

diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 
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argumentació...) . No hi ha una consideració específica de les variants de la 

llengua castellana; es treballen, però, els registres. 

 Llengua escrita 

Se segueix l‟enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 

plantejament global sobre l‟ensenyament de la lectura i d‟escriptura.  Les 

activitats que es proposen tenen uns objectius clars que es comparteixen amb 

l‟alumnat i s‟estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les 

dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d‟ensenyament i es 

treballa coordinadament amb el professorat de llengua catalana. 

 Activitat d‟ús 

El centre ha previst, per cicles, activitats d‟ús de la llengua castellana per 

reforçar-ne el procés d‟ensenyament aprenentatge: teatre, lectura de poemes, 

monòlegs... 

 Alumnat nouvingut 

El centre fa blocs de continguts en castellà, perquè amb les hores que 

estableix el currículum per a aquesta llengua, no en té prou per obtenir 

l‟objectiu final de l‟etapa. Es potencia l‟aspecte comunicatiu, instrumental i 

motivador de l‟ensenyament aprenentatge de la llengua. S‟aprofita també la 

franja de lliure disposició per reforçar, si s‟escau, la llengua oral.  

3.5. Altres llengües 

3.5.1.Llengües estrangeres 

Estratègies generals per a l‟assoliment de l‟objectiu de l‟etapa 

L‟alumnat, en acabar l‟etapa, coneix com a mínim una llengua estrangera per 

tal d‟esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 

coneixement en un  entorn plurilingüe i pluricultural. 

En aquest apartat, el centre  comença l‟aprenentatge de la llengua estrangera 

(anglès) a l‟ESO, on des de primer s‟introdueix l‟aprenentatge del francès. 



16 
 

Com a segona llengua estrangera, si hi ha demanda, des de primer de 

batxillerat pot plantejar-se el francès com a primer idioma. Es fomenta la 

participació en concursos (Mots-Passants, intercanvi amb els alumnes de 

Céret (Catalunya Nord) i una trobada amb alumnes de l‟Institut la Valira de la 

Seu d‟Urgell. 

Les esmentades competències s‟acaben de desenvolupar als estudis del 

Batxillerat. Intentem fomentar entre l‟alumnat el respecte per les altres cultures 

mitjançant l‟ interès per l‟aprenentatge de les llengües estrangeres. Així 

mateix, fomentem l‟ensenyament a nivell funcional de la llengua estrangera de 

cara a possibles aplicacions en el futur, tant en els seus estudis posteriors 

com la seva incorporació al món laboral. 

Quant als cicles formatius, tant els de grau mitjà com els de superior, es 

fomenta el domini de les dues llengües (francès i anglès) mitjançant la 

introducció de vocabulari específic relacionat amb els continguts, i també amb 

la utilització de material complementari de les classes en la llengua original.  

Aquest èmfasi és especialment significatiu en els mòduls d‟atenció al públic i 

FOL. 

En definitiva, es fa servir l‟anglès  i el francès com a llengua vehiculars, però 

també el català sempre que és necessari per aclarir conceptes, comparar 

estructures i donar traduccions. Quant al francès, en ocasions també es 

compara amb altres llengües romàniques i fins i tot amb la llengua anglesa 

(sobretot quant al lèxic). 

 Desplegament del currículum 

El centre estableix criteris perquè la programació s‟estructuri a partir 

d‟activitats d‟aprenentatge que són rellevants i globals. Integren reptes 

lingüístics i cognitius, condueixen a un producte final, requereixen l‟ús de la 

llengua estrangera i tenen una estructura seqüencial de construcció del 

coneixement i es preveuen agrupaments de diversa tipologia ( individuals, 

parelles, grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre 

concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar una distribució 
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coherent de continguts, la creació de contextos d‟ús de la llengua i com es 

dóna resposta als diferents estils d‟aprenentatge i se‟n fa un seguiment. 

 Metodologia 

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el 

desenvolupament competencial implica la capacitat d‟utilitzar els 

coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i 

situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a 

diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, 

tenint en compte la dimensió social de cada situació. Se‟n fa anualment un 

seguiment.  

Actualment en llengua anglesa, es treballen les diferents habilitats: expressió i 

comprensió orals i escrites, així com aspectes gramaticals.  

L‟objectiu del departament és potenciar l‟expressió oral. Per aquets motiu les 

diferents sessions de classe són força participatives a nivell oral en les 

activitats d‟ensenyament-aprenentatge. Es valora la interacció tant en petits 

grups, parelles com en grup classe.  

Durant l‟ESO, l‟alumnat utilitza a cada curs el llibre de text i llegeix un llibre de 

lectura. A més a més, per tal d‟afavorir el dinamisme a l‟aula, el professorat 

farà ús del llibre digital i de totes aquelles plataformes o eines digitals (TAC). 

 Una altra manera de treballar és la de “flipping the classroom”. Els alumnes 

fan els deures a l‟aula, no a casa. D‟aquesta manera es respecten els ritmes 

d‟aprenentatge dels alumnes. El rol del professor és el d‟ajudar/ acompanyar 

en aquest procés, no de transmissor de continguts. Prèviament els alumnes 

són qui han buscat informació sobre el tema que practicaran a l‟aula.  

L‟expressió i la comprensió escrita també formen part dels aspectes que es 

treballen regularment. De manera que habitualment es fan pràctiques  a casa 

a nivell individual.  
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Per fomentar l‟expressió oral, els alumnes fan un “speaking” cada trimestre 

sobre un tema que proposa el professorat. Per tal d‟avaluar-lo es tenen en 

compte no solament la nota que proposa la professora sinó la valoració que 

en fan els seus companys (coavaluació)  

En els grups flexibles amb nivell més baix i característiques específiques, 

donat que solen ser poc nombrosos, es fomenta la revisió de la gramàtica, 

molta lectura i comprensió escrita i oral.   També es tradueixen textos que 

prèviament han llegit. L‟objectiu és reforçar la base. 

Pel que fa a la llengua francesa, es treballen sempre les diferents habilitats; 

de comprensió oral i escrita, i d‟expressió oral i escrita.  

S‟utilitza una metodologia activa potenciant la producció oral ( tot i la limitació 

a l‟aula per grups massa nombrosos). 

Es fa un aprenentatge significatiu i conscient. 

A tots els nivells, d‟ESO i Batxillerat, s‟utilitzen llibres de text com a suport i 

documents autèntics ja siguin escrits o audiovisuals per reforçar o aprofundir 

tant a nivell de llengua com de cultura francòfona. 

En alguns nivells se‟ls proposen lectures adaptades. 

Tant a anglès com a francès, es fomenta el coneixement de la cultura anglesa 

i francesa. 

Es col·labora amb els cicles formatius, no només a través de les classes 

d‟anglès, sinó a través de l‟ús de llengües estrangeres en diferents matèries. 

Les sessions es desenvolupen mitjançant simulacions de situacions reals de 

conversa, entrevistes, briefings simulats, tec. 

 Materials didàctics per a l‟aprenentatge de la llengua estrangera 

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es 

faran servir al curs següent, segons les necessitats de l‟alumnat. Es preveuen 

materials que serveixin per a l‟ampliació dels coneixements. Actualment, es fa 



19 
 

ús de llibres de text en anglès a primer i segon cicle de l‟ESO i a batxillerat. 

Quant al francès, s‟empra llibre de text a tots els cursos. 

 Recursos tecnològics per a l‟aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre 

la diversitat de l‟alumnat i n‟explora noves possibilitats. Tant  a anglès com a 

francès, fan ús de la tecnologia, com per exemple presentacions, llibres 

digitals, documentals, pel·lícules, per potenciar i millorar la comprensió i 

l‟expressió de la llengua. 

Les principals plataformes educatives digitals que s‟utilitzen són: la Intranet 

del centre, el Moodle i el Google Drive. 

 L‟ús de la llengua estrangera a l‟aula 

Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la 

potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formal com 

informals, així com la projecció dels resultats del treball curricular fora de 

l‟hora d‟aprenentatge. 

Quant a la  llengua anglesa es fomenta el coneixement de la cultura dels 

països de parla anglesa, així com de la llengua. 

També es fomenta sobre la necessitat de parlar anglès encarat a un futur 

professional: economia, turisme i comerç. 

Cada curs s‟organitza l‟assistència a una representació teatral en anglès, feta 

per actors nadius. 

De tant en tant, es visionen pel·lícules o sèries, documentals en versió 

original. En altres moments es treballen diferents aspectes de la llengua 

anglesa per mitjà de cançons.  

També es fomenta la lectura de llibres en anglès adaptats als diferents nivells. 

Quant a la llengua francesa, s‟intenta aconseguir la implicació real de 

l‟alumnat, establint un vincle “afectiu” amb la llengua i la cultura, desvetllant la 
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necessitat d‟utilitzar-la com a eina realment pràctica en contextos de la seva 

vida actual i futura.  

Per fer partícips l‟alumnat cada any s‟organitzen diverses activitats con ara un 

intercanvi amb França (Céret), trobada amb l‟alumnat de 2n d‟ESO de 

l‟Institut la Valira (la Seu d‟Urgell), i a més a més, es presenta l‟alumnat de 3r 

d‟ESO, 4t d‟ESO i Batxillerat al DELF Scolaire dels nivells A2, B1 i B2. 

A part, alguns alumnes es presenten al concurs Mots Passants (versió 

curtmetratge) organitzat per la UAB.   

Estratègies d‟ampliació de l‟oferta de llengües estrangeres 

 

 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d‟àrees no 

lingüístiques en la primera llengua estrangera al llarg de l‟ESO i en justifica la 

selecció. En la programació d‟aquesta opció, s‟utilitza la metodologia pròpia 

de l‟àrea i s‟inclou suport lingüístic per tal de facilitar la compleció de les 

tasques i assegurar l‟aprenentatge dels continguts. Es vetlla perquè qui 

s‟encarrega de l‟experiència tingui la competència lingüística necessària i la 

formació metodològica de l‟àrea.  

 Projectes i programes plurilingües 

El centre participa en projectes plurilingüístics i incentiva programes 

plurilingües (com per exemple, l‟intercanvi amb Céret, o l‟assistència a 

representacions teatrals...). Des dels anys 2015-2016 s‟ha implementat l‟ 

anglès a FOL del CFGS. El curs 2016-2017 es va aprofitar el GEP per 

començar a impartir Science en anglès. I es procurarà donar continuïtat al 

grup d‟experimentació del plurilingüisme.També es planteja orientar el 

projecte de recerca de 4t d‟ESO cap a la visita de països de llengua 

anglosaxona. I des del centre i des del departament de llengües, s‟intentarà 

aprofitar totes les ocasions per fomentar la pluralitat lingüística. 



3.6. Altres llengües oficials 

3.6.1. Occità, llengua oficial de Catalunya 

El centre no s‟ha plantejat potenciar el coneixement de la cultura i llengua 

occitana com a matèria optativa, però tot i així realitza un intercanvi amb 

Céret per tal que els alumnes ampliïn el seu bagatge cultural quant a les 

llengües(occità i francès).  

3.6.2.Llengües oficials a l’Estat 

El centre potencia el coneixement de la cultura i llengua castellana mitjançant 

una  matèria optativa (teatre) 

3.7. Organització i gestió 

3.7.1. Organització dels usos lingüístics 

 Llengua del centre 

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l‟ús del 

català; també en els rètols i els cartells i la decoració general del centre.  

A la pràctica, es respecta aquest acord i se‟n fa un seguiment.  

 Documents del centre 

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, en 

especial atenció, als continguts referits a la llengua catalana i es fa un 

seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades 

de les revisions.  

 Ús no sexista del llenguatge 

En general, en tots els documents del centre, es tenen en compte els criteris 

d‟utilització d‟un llenguatge no sexista ni androcèntric. En general, es treballa 

transversalment a les àrees del currículum. 



 Comunicació externa 

El centre fa la documentació en català i s‟atenen les peticions en castellà que 

sol·liciten les famílies. Es tenen en compte, quan és possible, les llengües de 

la nova immigració. 

 Llengua de relació amb famílies 

El centre educatiu s‟ha plantejat que tots els professionals del centre 

s‟adreçaran habitualment en català a les famílies de l‟alumnat, però no hi ha 

hagut acord o si n‟hi ha hagut no es compleix. 

 Educació no formal 

Serveis d‟educació no formal 

Els serveis d‟educació  no formal coneixen i fan seves les orientacions i 

propostes del centre pel que fa al català com a llengua d‟ús i al 

tractament de la diversitat lingüística. S‟han establert per part del centre 

educatiu els mecanismes per a la coordinació i l‟avaluació de les 

actuacions que s‟hi refereixen.  

Activitats extraescolars 

Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les 

orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua 

d‟ús i al tractament de la diversitat lingüística. S‟han establert, per part 

del centre educatiu, els mecanismes per a la coordinació i l‟avaluació 

de les actuacions que s‟hi refereixen. 

Contractació d‟activitats extraescolars a les Empreses 

Al centre educatiu s‟ha acordat vetllar perquè en la contractació 

d‟activitats extraescolars les empreses usin el català i es fa tot el 

possible per dur aquest acord a la pràctica. 



 Llengua i entorn 

El centre  participa  en diversos intercanvis amb altres centres educatius i 

treballa en xarxa amb administracions públiques o entitats de l‟entorn. 

3.7.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 Actituds lingüístiques 

El centre disposa de programes específics sobre la diversitat lingüística, 

interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen habitualment a la 

tutoria o a l‟optativa de mediació i els té en compte la major part del 

professorat en les seves activitats docents.  

 Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

A partir de la revisió periòdica, quan convé, es van incorporant noves 

actuacions o reforços d‟ús del català i s‟han articulat mesures de traducció de 

documents o d‟informacions en el moment de l‟acollida a les famílies 

nouvingudes i es facilita documentació bilingüe català-castellà a tothom que 

ho demani explícitament. 

3.8. Alumnat nouvingut 

Tot el personal docent i no docent s‟adreça en català a l‟alumnat nouvingut. El 

centre garanteix l‟atenció individualitzada i té en compte un enfocament 

comunicatiu en l‟aprenentatge del català.  

3.9. Organització dels recursos humans 

3.9.1 El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada 

amb els objectius estratègics i de millora del centre. El centre disposa d‟una 

eina que facilita la identificació de les necessitats de formació. Té en 

perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol 

incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball. 
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3.10. Organització de la programació curricular 

3.10.1. Coordinació cicles i nivells 

Hi ha coordinació a tota l‟etapa educativa, de més d‟una llengua: català, 

castellà i llengües estrangeres. 

3.10.2. Estructures lingüístiques comunes 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de  les estructures lingüístiques 

comunes. L‟acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques 

comunes involucra tots els professors de l‟àrea de llengua, tot considerant els 

principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar 

l‟anticipació d‟aprenentatges i atendre l‟especificitat dels continguts. El centre 

pren la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material 

que les té en compte, així com el fet de triar el material curricular per a 

l‟ensenyament-aprenentatge del tractament de la llengua catalana com a 

primera llengua d‟aprenentatge.  

3.10.3. Projectes d’innovació 

S‟ha participat en el Projecte de Lectura (PLEC) i ara està el del GEP. 

3.11. Biblioteca escolar 

El centre té una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar 

resposta a les necessitats d‟informació de la seva comunitat educativa. Pel 

que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, però també s‟ha 

tingut en compte d‟incorporar document escrits en les altres llengües del 

currículum i en les llengües de la nova immigració. Pel que fa a les activitats 

de foment de la lectura i accés i ús a la informació, el centre té una 

planificació anual.  

La biblioteca escolar és un recurs educatiu del centre que contribueix al 

desenvolupament del seu projecte educatiu. Els serveis que ofereix a la 

comunitat escolar formen part de la programació general anual, estan 

adreçats a tota la comunitat educativa i tenen la finalitat de facilitar l‟accés i 
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difondre els recursos d‟informació per afavorir els processos de creació del 

coneixement. 

En relació amb el currículum educatiu, és un element clau per a l‟assoliment 

de la competència del tractament de la informació, l‟hàbit lector i l‟adquisició 

d‟aprenentatges autònoms. 

Les activitats programades per la biblioteca escolar de l‟INS Hug Roger III1 es 

desenvolupen en tres eixos fonamentals: 

 Activitats de foment del gust per la lectura 

 Activitats per al treball del llegir per aprendre 

 Activitats per al treball de la competència informacional 

Activitats de foment del gust per la lectura 

 Concurs Literari Intercomarcal Anton Navarro, i Concurs Literari de Sant 

Jordi 

 Certamen de Lectura en Veu Alta 

 Visita al 31è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya 

 Edició de fulletons de recomanacions lectores (Nadal, Sant Jordi i estiu) 

 Projecte Pallars Lector 

 Hora de lectura en les matèries de llengua catalana i castellana (lectura 

lliure, excepte a 1r i 2n d‟ESO, que  participen en el projecte Pallars Lector 

i, per tant, comparteixen els llibres seleccionades per al programa) 

 Visita a la biblioteca municipal de Sort (aquesta activitat no s‟ha pogut 

portar  a terme en els darrers cursos, donat que s‟ha canviat la ubicació i 

ocupa un espai provisional, es tornarà a reprendre tan aviat com sigui 

possible) 

                                            

1 Totes aquestes activitats i ela materials elaborats per la biblioteca estan recollits al blog Un munt de 

lectures: http://unmuntdelectures.blogspot.com.es/ 

http://unmuntdelectures.blogspot.com.es/
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Activitats per al treball del llegir per aprendre 

 Treball de recerca (1r de batxillerat):  

El treball de recerca de Batxillerat s'inicia al nostre centre al primer curs, i es 

dedica una sessió de tutoria a la cerca d‟informació. El blog de la biblioteca 

recull els materials de suport al treball de recerca (document per a l‟alumne, la 

recerca d‟informació a la xarxa, pautes per a la citació de documents, ...). 

Activitats per al treball del llegir per aprendre 

 Hora de lectura transversal: totes les matèries d‟ESO dediquen 1 hora 

setmanal durant un trimestre al “llegir per aprendre”. Alguns del materials 

digitals que se n‟han fet servir estan publicats al blog de la biblioteca, a 

l‟apartat corresponent, amb la intenció de fer-ne difusió i d‟optimitzar els 

recursos. 

3.11.1. Accés i ús de la informació 

El centre té una planificació d‟activitats que reflecteix la coordinació entre el 

professorat, els departaments, els cicles i la biblioteca. Les activitats 

proposades intenten donar resposta a les necessitats d‟informació de 

l‟alumnat, fent que cerquin en tot tipus de registres i ajudant-los a processar-

la. Es té cura que l‟alumne presenti la informació cercada en la llengua 

d‟aprenentatge del centre.  

3.11.2. Pla de lectura de centre 

El centre ja ha elaborat el seu propi PLEC recollint les activitats de 

dinamització de la lectura que es fa a les aules, als departaments, als cicles i  

a la biblioteca.  

3.12. Projecció de centre 

3.12.1. Pàgina web del centre 

La pàgina web del centre és un recurs compartit i usat per tota la comunitat 

educativa i s‟han establert els mecanismes per a actualitzar-la constantment. 
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Hi ha un criteri clar de l‟ús de la llengua catalana i de les altres llengües 

presents al centre.  

3.12.2. Exposicions 

Esporàdicament s‟organitzen exposicions al centre. El centre ha establert uns 

criteris lingüístics i de continguts.  

3.12.3. Crèdit de recerca a quart d‟ESO 

3.13. Xarxes de comunitats virtuals 

El centre creu que és necessari el treball en xarxa amb altres centres, però és 

una pràctica que encara s‟ha de dur a terme. 

3.14. Intercanvis i mobilitat 

El claustre considera que els alumnes que participen en projectes que 

potencien la seva competència lingüística tenen, d‟una banda, més recursos i 

estratègies per accedir als altres aprenentatges. El centre participa en 

diverses modalitats d‟intercanvi, les quals són compartides per tota la 

comunitat educativa. A primer i segon de batxillerat, el nostre centre organitza 

un intercanvi amb un centre d‟una zona de parla oriental (Roses); amb els 

alumnes de 3r i 4t d‟ESO, es fa una estada de 4 dies amb un centre d‟una 

zona de parla francesa (Céret) per tal de perfeccionar aquest idioma.  

3.15. Dimensió internacional del centre educatiu 

El centre, de moment, no participa en projectes europeus o internacionals. 


