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0. Justificació 

 

 

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja               

que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els              

aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de             

competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a dir, la                

competència comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament personal i curricular, i a             

l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes. El projecte educatiu del centre               

hi dedica, mitjançant el projecte lingüístic, una atenció especial. 

 

En el procés actual de transformació del model educatiu, l’educació plurilingüe i intercultural ocupa              

un espai rellevant que implica una reflexió i un canvi de concepcions, individuals i col·lectives, sobre                

l’ensenyament i l’aprenentatge. 

 

L’educació plurilingüe implica un plantejament global, organitzatiu, metodològic i d’avaluació en tots            

els cicles i etapes, i afecta la totalitat del professorat del centre. Per tant, la implantació d’aquest                 

model requereix canvis organitzatius i metodològics de caràcter sistèmic amb l’objectiu de millorar la              

competència comunicativa i lingüística de l’alumnat, però també per desenvolupar les competències            

clau (bàsiques, del pensament i personals), fomentar el treball cooperatiu i globalitzat, i adquirir              

estratègies per a l’aprenentatge autònom. 

 

D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació 12/2009, de 10 de juliol, el projecte lingüístic forma                 

part del projecte educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a                

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre. Es tracta,               

per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats               

d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària dels centres. És,                

doncs, una eina pedagògica i organitzativa flexible, que evoluciona a partir de les estratègies              

educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats d’acord amb les especificitats pròpies de              

cada centre. 

 

En aquest sentit, l’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, estableix               

que “L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de              

recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió”, i l’art. 5e) de                 

la mateixa norma afegeix d’altra banda que “El projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la                 

realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a               

les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i                    

recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua                

vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos                

lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares                 

d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials              

i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a              

primera i quina o quines com a segones.” Tots aquests aspectes han estat tinguts en compte en la                  

redacció del present projecte. 
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L’aprenentatge, com és sabut, no només es produeix a l’institut. Les activitats de lleure, els               

contextos no formals i les situacions vitals informals incideixen de manera significativa en l’adquisició              

de les competències bàsiques i, molt particularment, en el desenvolupament de la competència             

comunicativa ja que els coneixements, els usos i les actituds envers les llengües formen part de                

l’adquisició d’aquesta competència. 

 

Per elaborar el projecte lingüístic, doncs, els centres han de tenir en compte el seu context                

sociolingüístic i el del seu entorn, el bagatge lingüístic del seu alumnat i les seves necessitats                

individuals, els resultats de les avaluacions internes i externes, i la competència lingüística del              

professorat. 

 

A partir d’aquesta anàlisi els centres podran concretar els objectius d’aprenentatge de les diferents              

llengües i les estratègies i accions previstes per assolir-los, fixar els criteris per a la comunicació                

interna i externa, i planificar la formació necessària per al desenvolupament professional i la              

capacitació lingüística de l’equip docent. 

 

La implementació del projecte lingüístic requereix lideratge educatiu i una visió estratègica orientada             

a planificar i organitzar diferents escenaris d’aprenentatge que permetin dur a terme projectes,             

tasques i activitats que facilitin una progressió coherent de l’aprenentatge al llarg de totes les etapes                

educatives, que permetin la implantació de plans de seguiment, avaluació i millora, i que garanteixin               

l’assoliment dels objectius fixats i dels estàndards competencials desitjables. 

 

 

 

 

 

1. Anàlisi del context 

 

 

1.1. Dades relatives a l’alumnat 

A manca de dades estrictament sociolingüístiques relatives a la població escolar de l’institut el Pedró               

(dades inexistents tant a nivell municipal com nacional), en aquest Projecte es consideren una sèrie               

d’indicadors que poden resultar vàlids com a orientadors de les accions i estratègies a emprendre;               

concretament, tindrem en compte com a dades de referència, relatives als darrers cinc cursos              

escolars, les següents: l’índex d’alumnes de nova incorporació, l’índex d’alumnes de nacionalitat            

estrangera i l’índex d’alumnes amb Pla Individualitzat (tots tres índexs per al conjunt de la població                

ESO); l’índex d’alumnes que promocionen de curs (de 1r a 3r d’ESO) i l’índex d’alumnes que es                 

graduen (per a la població de 4t d’ESO); també considerarem l’índex d’alumnes que superen les               

matèries de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Primera llengua estrangera i              

Segona llengua estrangera, en el conjunt dels cursos on s’imparteixen aquestes matèries; i, per una               

altra banda, per tal de completar la visió sobre el bagatge lingüístic de l’alumnat, considerarem el                

resultat de les avaluacions externes (pel que toca a les matèries lingüístiques). 
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No essent cap de les dades, preses aïlladament, de valor concloent, el conjunt però dels índexs,                

considerats en la seva globalitat, defineix en bona part el context sociolingüístic en què cal situar la                 

població escolar de l’INS el Pedró. 

 

Índex d’alumnes de nova incorporació 

Es tracta aquí d’alumnes que s’han incorporat en el termini màxim de dos anys al sistema educatiu                 

català. El valor experimenta un increment sensible en els darrers dos cursos i frega gairebé el 3%, per                  

bé que es manté lleugerament per sota de la mitjana catalana durant tot el període. 

 

Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

El valor es redueix progressivament (del 30% al 18%), però es manté molt per sobre de la mitjana                  

catalana, que oscil·la durant tot el període al voltant del 13%, amb una lleugera tendència a la baixa. 

 

Índex d’alumnes amb Pla Individualitzat  

El valor s’incrementa sensiblement en tots els cursos, passant de percentatges gairebé residuals             

(entre el 0% i el 4%) a valors que oscil·len entre el 20% i el 30% (30,77% per a alumnes de 4t ESO                       

durant el curs passat); la mitjana catalana, tot i créixer també durant el període, arriba a                

percentatges màxims al voltant del 14%. 

 

Índex d’alumnes que promocionen de curs (de 1r a 3r ESO) 

Amb lleugeres oscil·lacions, els valors del centre i la mitjana catalana coincideixen en una tendència               

d’increment que se situa entre el 90% (a l’inici del període) i el 95% (durant el curs passat) d’alumnes                   

que promocionen de curs. 

 

Índex d’alumnes que es graduen (per a la població de 4t ESO) 

Mentre la mitjana catalana es manté estable al voltant del 88%, els valors del centre presenten un                 

retrocés sensible i sostingut durant els darrers quatre cursos, en què es passa del 98% al 78%. 

 

Índex d’alumnes que superen la matèria de Llengua catalana i literatura 

L’índex de superació de la matèria experimenta un augment en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO,                  

superant sempre la mitjana catalana; a 4t d’ESO, l’índex de superació es redueix durant els darrers                

quatre anys de manera sostinguda, però així i tot es manté a un nivell superior al de la mitjana                   

catalana, amb valors que superen sempre el 90%. 

 

Índex d’alumnes que superen la matèria de Llengua castellana i literatura 

Els valors es mantenen sempre, amb lleugeres oscil·lacions d’un curs a l’altre, per damunt de la                

mitjana catalana, amb l’excepció de l’índex de superació de la matèria per a 4t d’ESO durant el                 

darrer curs acadèmic, en què s’observa un retrocés sever (fins al 85%). 

 

Índex d’alumnes que superen la matèria de Primera llengua estrangera 

Mentre que els resultats per a 1r i 2n d’ESO es mantenen en la línia de la mitjana catalana, s’observa                    

en canvi que els relatius al segon cicle de l’etapa registren dades que se situen entre 4 i 5 punts                    

percentuals per sota de la mitjana catalana, amb una tendència constant al retrocés. 
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Índex d’alumnes que superen la matèria de Segona llengua estrangera 

Els valors relatius a aquest índex experimenten fortes oscil·lacions entre els nivells acadèmics i els               

cursos. Cal tenir en compte que es tracta d’una matèria optativa que afecta per tant només una part                  

de l’alumnat. S’observa en línies generals valors de superació de la matèria inferiors a la mitjana                

catalana per a 1r i 4t d’ESO (a 1r la matèria no es va oferir durant el curs acadèmic anterior), mentre                     

que els relatius a 2n i 3r d’ESO superen la mitjana. Especialment destaca la dada relativa a l’índex de                   

superació de la matèria a 4t d’ESO per a l’últim curs acadèmic, que se situa a l’entorn del 76%                   

(mentre que la mitjana nacional és del 97%).  

 

 

Quant al resultat de les avaluacions externes (avaluació de competències bàsiques d’educació            

secundària obligatòria a 4t d’ESO), val a dir que, pel que toca a les matèries lingüístiques i en relació                   

als darrers cinc cursos escolars, els graus d’assoliment es mostren força estables durant tot el               

període, amb una certa tendència a la millora, i sempre en la línia dels resultats obtinguts a nivell                  

general i d’acord també amb els índexs d’assoliment de centres amb el mateix nivell de complexitat                

que el nostre. Així, des del curs 2013-2014, el centre se situa gairebé sempre, en les tres matèries                  

lingüístiques, en la franja d’assoliment de les competències mitjà-alt (només amb l’excepció relativa             

a la llengua castellana durant el curs 2014-2015, amb resultats en la franja mitjà-baix) i dins                

d’aquesta franja amb valors molt semblants als del conjunt de Catalunya. Les principals desviacions              

foren, a més de l’ara esmentada, els relatius a la llengua catalana per al curs 2015-2016, on la franja                   

alt d’assoliment de la competència global se situa 15 punts per sota de la mitjana; i els relatius a la                    

llengua castellana per al curs 2017-2018, on la franja alt d’assoliment de la competència global se                

situa 10 punts per sota de la mitjana i en canvi la franja mitjà-baix 10 punts per sobre. 

 

La dinàmica de les desviacions en relació a les dades generals de Catalunya, per al període esmentat                 

des del curs 2013-2014, és la tendència a la reducció: el curs 2014-2015 s’observa la punta més                 

alarmant, en situar-se la franja alt d’assoliment de la competència d’expressió escrita en llengua              

castellana 13 punts per sota de la mitjana i la franja mitjà-alt 12 punts per sota, mentre que la franja                    

baix es mostra fins a 23 punts per sobre, fenomen que tanmateix no pot desvincular-se de la                 

tendència que porta molts alumnes a no respondre les qüestions d’aquest apartat de la prova, amb                

la consegüent afectació dels resultats. 

 

 

Del conjunt d’aquestes dades, es pot concloure que, considerats tots els índexs en la seva evolució i                 

en relació als valors globals de Catalunya, el grau d’assoliment de les competències vinculades a les                

matèries lingüístiques és satisfactori. 

 

Caldria, en tot cas, corregir les lleus anomalies que s’observen contrastant les dades internes del               

centre amb les provinents de l’avaluació externa i concentrar els esforços en la franja d’alumnes que                

tenen més dificultats per accedir al domini competencial de les llengües. En aquest sentit, el centre                

esmerça els seus recursos preferentment en el suport a aquesta franja d’alumnat, com s’especifica              

més avall en l’apartat de les mesures organitzatives i metodològiques. 
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L’institut té previst elaborar, per al proper curs acadèmic, un sistema de recollida de dades               

(renovable periòdicament) que permeti establir amb més precisió el retrat sociolingüístic de la             

població escolar: llengües d’ús en l’àmbit domèstic, en l’àmbit social i de lleure i en l’àmbit escolar. 

 

 

1.2. Dades relatives al professorat 

1.2.1. Competència lingüística del professorat 

Quant a la competència lingüística del professorat, les dades relatives al conjunt de l’equip docent               

d’aquest curs 2018-2019 (cal tenir en compte la variabilitat que ocasiona la mobilitat del professorat               

d’un curs a un altre) són les següents (s’indica entre parèntesis les principals acreditacions              

adduïdes): el 80% del professorat acredita coneixement de llengua catalana (certificat D, certificat C,              

llicenciatura en filologia catalana, mestre de català, traducció i interpretació en llengua catalana); el              

66% del professorat acredita coneixement de llengua anglesa (First Certificate, filologia anglesa,            

certificats B2, C1, mestre d’anglès); el 12% del professorat acredita coneixement de llengua francesa              

(certificats B2, C1, C2, traducció i interpretació en llengua francesa). 

 

1.2.2. Places docents amb perfil professional 

Recollim aquí també el nombre de docents integrants de la plantilla actual que tenen activat algun/s                

dels perfils professionals que s’esmenten tot seguit: perfil lingüístic, 9 membres de l’equip docent;              

perfil SCO comunicació, 3 membres; perfil diversitat, 22 membres; perfil biblioteca, 6 membres;             

perfil immersió, 3 membres; perfil ACLE/CLIL, 12 membres. 

 

 

 

 

 

2. Oferta de llengües estrangeres 

 

 

El departament de llengües estrangeres ofereix als alumnes del centre formació en anglès com a               

primera llengua obligatòria i francès com a segona llengua opcional. La continuïtat d’ambdues             

llengües està garantida al llarg de tot l’ensenyament obligatori. L’anglès forma part del currículum              

obligatori a tots els cursos de l’etapa d’ESO i el batxillerat, mentre que el francès s’ofereix en forma                  

d’optativa a partir del 2n curs d’ESO i fins a 1r curs de batxillerat de modalitat humanística i social. El                    

francès es presenta com una optativa a partir de 2n d’ESO i fins al batxillerat. Es fan un total de 2                     

hores setmanals a 2n i 3r, 3 hores a 4t i 4 hores a batxillerat. A 4t d’ESO s’ofereix la matèria en dos                       

dels itineraris (un d’iniciació per als alumnes que cursen l’itinerari de cicles formatius i un altre de                 

dos nivells per a la resta de l’alumnat). 

 

El departament de llengües estrangeres està fent contactes amb diferents professors del centre amb              

acreditació per engegar un projecte a 2n d’ESO consistent a impartir, un dia de la setmana, totes les                  

matèries en llengua anglesa. Els alumnes de 4t d’ESO tenen l’opció de poder triar una optativa d’una                 

hora anomenada “Let’s Talk”, on milloren la seva competència oral. Aquesta matèria optativa serà              

oferta els propers cursos en el nivell de 3r d’ESO, amb una dotació de dues hores lectives setmanals. 
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3. Objectius en relació amb l'aprenentatge de l’ús de les llengües 

 

 

El centre té com a objectius principals: 

1. Establir la llengua catalana com a vehicular de l’administració,         

organització i direcció del centre en la seva vessant interna i externa. 

2. Promoure l’ús del català en tots els àmbits de la comunitat educativa i             

fer-la servir com a llengua vehicular. 

3. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el ple domini equivalent de          

les llengües oficials catalana i castellana (B2 al final de l’ESO i C1 al final               

del batxillerat). 

4. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües           

estrangeres, anglès i francès (B1 al final de l’ESO i B2 al final del              

batxillerat de la primera llengua estrangera, anglès). 

5. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars             

dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

6. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i          

multicultural.  

7. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la          

seva integració a l’aula ordinària. 
 

Aquests objectius, en concordança d’altra banda amb els que queden recollits en el projecte de               

direcció, es concreten i vinculen als criteris metodològics i organitzatius que s’especifiquen en             

l’apartat següent, d’acord amb els recursos que el centre té assignats. 

 

 

 

 

 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l'aprenentatge de les llengües 

 

 

4.1. Mesures de caràcter general 

En sintonia amb el nou enfocament competencial del currículum actual, a totes les matèries              

s’incideix especialment en el tractament de les diverses dimensions de l’àmbit lingüístic, en la              

mesura que es tracta d’una eina transversal que convé potenciar des de totes les àrees; així,                

s’incorpora a tots els nivells i a totes les àrees el treball sobre la dimensió d’expressió oral,                 

independentment de l’avaluació concreta que cada matèria en particular cregui oportú aplicar. 

 

En aquest sentit, més del 70% del professorat del centre ja incorpora activitats d’expressió oral en                

les seves matèries com a mínim un parell de cops durant cada trimestre (vora d’un 40%, amb                 

periodicitat setmanal, mentre que només un 5% dels docents no incorporar activitats d’aquesta             

mena en les seves programacions), i en la mateixa proporció es té en compte aquest tipus                

d’activitats en l’avaluació de la matèria (més d’un de cada tres docents avalua aspectes concrets i                

per separat, com ara el gest i la mirada del ponent, l’ús d’un registre estàndard, de connectors i d’un                   
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lèxic específic; el mateix percentatge n’avalua aspectes generals: estructura, coherència, dicció).           

Entre un 10% i un 15% del professorat reconeix no avaluar de cap manera l’expressió oral. 
 

Paral·lelament a aquesta línia d’actuació, també s’està treballant per incorporar de forma            

progressiva el tractament de les dimensions de comprensió lectora i d’expressió escrita també en les               

matèries no lingüístiques. Especial importància tenen aquí la revisió de faltes i errors gramaticals i el                

foment de la lectura i la comprensió de textos amb estratègies com ara el Pla de Lectura, que es durà                    

a terme el tercer trimestre a 1r i 3r d’ESO, una hora cada dia del seu horari lectiu i en l’assignació de                      

qualsevol matèria. Segons els resultats obtinguts en aquesta experiència pilot s’ampliarà el Pla de              

Lectura a tota l’etapa de l’ESO i, d’aquesta manera, tot el claustre i totes les matèries treballaran en                  

l'adquisició d’un bon hàbit lector. Tanmateix, també es treballa en la incorporació en les proves               

escrites de les diverses matèries de textos que impliquin una lectura detallada i un grau de                

comprensió suficient per tal de redactar, en les mateixes proves, textos que acreditin la competència               

d’expressió escrita de l’alumna/e; i es compta amb el compromís de tot l’equip docent de revisar                

l’ortografia de totes les produccions de l’alumnat, a partir d’uns objectius mínims. 
 

D’altra banda, a fi de coordinar l’ensenyament dels conceptes lingüístics bàsics, el centre ha posat en                

marxa aquest curs acadèmic una comissió encarregada de planificar, al llarg dels quatre cursos de               

l’ensenyament obligatori, els diversos continguts de les matèries de llengua catalana i literatura,             

llengua castellana i literatura i llengües estrangeres, a fi d’optimitzar les hores lectives, tot evitant               

repeticions innecessàries i aprofundint en aspectes particulars més específics. 
 

També s’està elaborant un banc de projectes interdisciplinaris a partir de l’agrupament de diverses              

matèries. Les àrees lingüístiques (es fa un treball paral·lel des de l’agrupament d’altres matèries)              

proposaran un seguit de projectes d’enfocament competencial que caldrà aplicar simultàniament a            

les matèries respectives i que afectarà el currículum propi de cada àrea. 
 

Un altre dels eixos del Projecte se centra en l’ús de les TIC en l’aprenentatge de les llengües, amb                   

l’objectiu d’avançar en el tractament de les competències digitals, que tenen una especial incidència              

en les matèries lingüístiques. En aquest sentit, s’insisteix en l’ús de les eines (blocs, moodle, google                

classroom) que promouen tant la producció com l’edició de textos i la feina en xarxa. 

 

 

4.2. Criteris organitzatius de les matèries lingüístiques 

Quant a la llengua anglesa (per a la segona llengua estrangera, vegeu l’apartat 2), en línies generals,                 

per a l’etapa de l’educació obligatòria, val l’esquema següent: 
 

Llengües estrangeres [anglès] 

 curs i hores setmanals de docència → una de les hores lectives a tots els cursos 
   el grup es migparteix, per tal de reforçar 
   aspectes de l’speaking i el writing 
→ a 4t d’ESO l’hora de desdoblament es 
dedica 
   a implementar aspectes de cultura i al reforç 
   del reading 

 1r ESO 3 3r ESO 3 

 2n ESO 4 4t ESO 3 
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En els estudis de batxillerat s’ofereixen 3 hores setmanals lectives, una de les quals és de                

desdoblament del grup/classe (destinada a reforçar l’speaking), d’acord amb el currículum. 

 

Pel que fa a les dues llengües cooficials, els criteris organitzatius per a l’etapa de l’ensenyament                

obligatori queden resumits en la taula següent: 
 

Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura 

 curs i hores setmanals de docència → una de les hores lectives es dedica, 
   a tots els cursos, a activitats relacionades 
   directament amb la lectura a classe 
→ treball intensiu de la velocitat lectora 
   i de la pronúncia correcta en registre 
   estàndard 

 1r ESO 4 3r ESO 3 

 2n ESO 3 4t ESO 3 

 

En els estudis postobligatoris, per a totes dues matèries, es dediquen dues hores setmanals tant a 1r                 

com a 2n curs, d’acord amb l’assignació horària del currículum oficial; la matèria de modalitat de                

Literatura Castellana disposa de quatre hores setmanals de docència i s’imparteix al 1r curs de               

batxillerat; la matèria de modalitat de Literatura Catalana disposa de quatre hores setmanals de              

docència i s’imparteix al 2n curs de batxillerat, totes dues en la branca de modalitat de batxillerat                 

humanístic o lingüístic. 

 

Vinculades a les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura              

s’imparteixen diverses matèries de caràcter optatiu en els cursos de 2n i 3r ESO: Revista digital,                

Oratòria, Taller de teatre (amb una assignació de 2 hores setmanals). Aquestes matèries són objecte               

de revisió anual i s’imparteixen d’acord amb la demanda i les disponibilitats de professorat. 

 

Durant el primer cicle, a les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i                

Literatura, els alumnes que no han assolit les competències bàsiques de 6è curs de primària reben                

un suport específic fora de l’aula ordinària. Cada trimestre es valora la pertinència de reincorporar               

els alumnes al seu grup/aula de referència d’acord amb l’evolució observada.  

 

 

 

 

 

5. Recursos i accions complementàries 

 

 

5.1. Els recursos complementaris 

El centre no compta per a l’actual curs 2018-2019 amb cap plaça docent vinculada a una Aula                 

d’Acollida, sinó amb la dedicació parcial d’un dels membres de la plantilla al Suport Lingüístic (tres                

hores setmanals). La normativa indica que s’acolliran al Suport Lingüístic i Social els alumnes que no                

tenen els requisits adequats per assistir a l’Aula d’Acollida. 
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Amb els mitjans dels quals es disposa actualment s’atèn un nombre variable d’alumnes (òptimament              

entre vuit i deu) d’origen estranger, les necessitats dels quals s’avaluen individualment; a propòsit              

d’aquests alumnes, s’elabora un Pla Individualitzat on es determinen les mesures adients per tal              

d’accedir al currículum general de totes les matèries, es determinen els criteris d’avaluació i els               

nivells d’assoliment de la competència, incidint particularment en l’aprenentatge del llenguatge           

acadèmic. El Pla Individualitzat de cada alumna/e s’elabora de manera coordinada amb el             

departament de Psicopedagogia del centre. 

 

El treball que es du a terme amb els alumnes de Suport Lingüístic, en les tres hores lectives de què es                     

disposa (deixant a banda doncs l’adaptació curricular que es fa a cada àrea dins l’aula convencional),                

és un treball fonamentalment orientat a la comunicació oral i al reforç dels continguts específics               

treballats en cada matèria. 

 

 

5.2. Les accions complementàries 

5.2.1. Activitats relacionades amb la llengua i la biblioteca 

Consignem aquí una sèrie d’accions que el centre impulsa o en què col·labora amb altres institucions                

de caràcter local o comarcal i amb les quals s’intenta promoure i fomentar competències i valors                

propis del currículum. 

 

Club de lectura 

Alumnes voluntaris de diversos cursos llegeixen una obra literària cada mes en català o              
castellà i es troben a la biblioteca per tal de comentar-la. Aquesta activitat es realitza des de                 
l’any 2015. Es col·labora amb la Biblioteca Víctor Català del municipi i amb el Grup de treball                 
de Clubs de Lectura de secundària de l’Alt Empordà. Es fa una trobada anual amb altres                
centres de secundària de la comarca. Es fomenta el treball en xarxa. Aquesta activitat promou               
la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita, perquè els alumnes fan un comentari o               
recomanen per escrit alguna obra al bloc d’escriptura del centre. 
 
Mostra de poesia de les comarques gironines 
Alumnat voluntari de diversos cursos preparen un espectacle de recital de poemes            
acompanyat de música que es presenta a Figueres a una mostra on participen altres centres               
educatius de secundària. Es fomenta el treball en xarxa relacionat amb la llengua catalana,              
l’expressió oral i la competència literària. 

 
Blog d’escriptura del centre 
Recopilatori d’escriptura gestionat per la biblioteca del centre (consultable al lloc           
http://escriureperllegir.blogspot.com/?view=magazine). Hi escriuen en diverses llengües      
l’alumnat, el professorat i agents externs col·laboradors. Fomenta l’expressió escrita. 
 
Lectura de poemes el dia internacional de la poesia 
Per commemorar el Dia Mundial de la Poesia, cada any, el 21 de març, llegim en diverses                 
llengües el poema triat per la Institució de les Lletres Catalanes. Alumnat i professorat del               
centre llegeixen a la biblioteca amb públic assistent. Aquesta activitat fomenta la valoració             
positiva de la diversitat lingüística. 
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Projecte Biblio(r)evolució i concurs Juga-t’ho! 
Un grup de persones que representen l’alumnat, professorat, famílies, àrea de Joventut de             
l’Ajuntament i Mitjans de comunicació locals formen la Comissió de Biblioteca de            
Biblio(r)evolució (Projecte de la Fundació Bofill). Es preparen activitats per dinamitzar la            
biblioteca i per fomentar la lectura (en diverses llengües). El Concurs Juga-t’ho! és obert a tota                
la població. Es fomenta el treball en xarxa, la creativitat, la competència lectora, la              
competència literària, l’expressió oral, escrita i informacional. 
 
Projecte Ciutats Lectores 
Participem en aquesta proposta didàctica que posa en contacte alumnes de diferents centres             
del territori per compartir lectures a través del joc (consultable al lloc            
http://ciutatslectores.blogspot.com/). Es potencia el treball en xarxa, les TIC i la lectura. 
 
Concurs de narrativa periodística 
Alumnes de 3r d’ESO participen en aquest concurs de narrativa periodística, després que a              
classe han treballat la tipologia textual corresponent a partir de l’anàlisi de l’estructura d’una              
notícia i la posterior creació d’un text periodístic sobre la base de determinades pautes. 
 
Apadrinament lector 
En aquest projecte els alumnes de 1r d’ESO de l’institut que reben suport a les matèries                
instrumentals fan de tutors d’alumnes de 2n curs de primària de l’escola Esculapi del municipi,               
amb qui comparteixen lectures i activitats relacionades amb la comprensió i l’expressió oral.             
Es potencia una dinàmica d’aprenentatge en els dos sentits, perquè es reforça també les              
competències socials i personals dels alumnes de secundària tot reforçant la seva autoestima. 
 
Participació a la Vila del Llibre de l’Escala 
El centre col·labora enguany, amb l’Ajuntament i altres institucions municipals, en la            
programació d’activitats relacionades amb la lectura a la 1a Vila del Llibre de l’Escala              
(http://www.viladelllibre.cat/lescala/), certamen obert al públic en general. 
 

Concurs comarcal d’oratòria 

El centre participa en el Concurs comarcal d’oratòria de l’Alt Empordà, en què diversos              

alumnes defensen en públic un text oral d’acord amb les bases de la convocatòria. 

 

 

5.2.2. Projecte de servei comunitari 

El projecte de servei comunitari s’incorporarà com a activitat curricular obligatòria durant el curs              

2019/2020. Consisteix en la participació dels alumnes de 3r i/o 4t d'ESO en una activitat compartida                

entre el centre i una entitat o organisme social en la qual ofereixin els seus coneixements i ajuda.                  

Caldrà que completin en aquest servei deu hores en el centre i deu hores (com a mínim) en el lloc                    

assignat en cada cas. En aquest sentit, una de les propostes que s'han fet aquest any als alumnes és                   

la realització d'un projecte de servei comunitari anomenat Ajudem en la lectura. Consisteix que els               

alumnes de 3r d'ESO apadrinen els alumnes de 2n de primària de l'escola Empúries i realitzen                

apadrinament lector: cada alumna/e de 3r de l’institut apadrina dos alumnes de 2n de l’escola en un                 

total de nou sessions (fora de l'horari escolar, els dimarts a la tarda), on realitzaran activitats de                 

coneixement el primer dia, i després hauran de buscar lectures que puguin agradar als seus               

tutorands, tot motivant-los i ajudant-los en el procés lector. 
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5.2.3. Accions vinculades a les llengües estrangeres 

D’altra banda, també es duen a terme una sèrie d’accions complementàries relacionades amb les              

llengües estrangeres: 

 

Titulacions internacionals 

Els alumnes que estudien francès poden presentar-se a les proves DELF a partir de 3r d’ESO. 

Fa tres anys el departament de llengües estrangeres es va comprometre en un projecte de               

difusió i potenciació de les titulacions PET i FCE de Cambridge entre l’alumnat de 3r i 4t d’ESO                  

i batxillerat. Tenim com a objectiu aconseguir augmentar any rere any el nombre d’alumnes              

que participen en aquestes proves. Fins al curs present (2018-2019), a 4t d’ESO s’ha impartit               

una optativa d’una hora setmanal per preparar els alumnes que de forma voluntària es              

presenten a les proves. Tanmateix aquesta optativa quedarà suprimida el proper curs            

acadèmic (2019-2020). Així doncs, tant a 4t d’ESO com a la resta dels nivells educatius es                

continuarà lliurant material d'autoaprenentatge i es faran sessions periòdiques de pràctica           

oral i assessorament, tal com s’havia vingut fent durant els cursos anteriors.  

 

Intercanvis 

El departament organitza visites/intercanvis a França (internivells) i a Holanda (3r d’ESO) amb             

l’objectiu de fer immersió lingüística tot enfortint els coneixements d’anglès i francès.  

Es vol potenciar la capacitat d’adaptació i convivència. Amb la immersió en famílies i a l’escola                

cal fer un esforç per adaptar-se a l’estil de vida propi del lloc visitat i alhora descobrir altres                  

cultures i indrets. 

 

Col·laboració amb l’entorn 

Els alumnes de 4t d’ESO participen en el projecte English Day organitzat pels centres de               

primària del municipi. Consisteix a col·laborar en el monitoratge d’activitats diverses en anglès             

preparades pels mestres dels centres de primària. 

 

 

 

 

 

6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

 

   

6.1. La llengua del centre 

Tal com ja s’ha dit anteriorment, i d’acord amb la consideració del català com a llengua pròpia de                  

Catalunya, la llengua de comunicació i d'ús habitual al centre és el català. Tots els textos que es fan                   

servir per comunicar-se entre els diferents sectors educatius s’escriuen en català. Els documents             

interns de comunicació entre el professorat, així com els que s'utilitzen en els organismes de govern i                 

gestió del centre (consell escolar, claustre i reunions del professorat) són en llengua catalana. Els               

rètols, els cartells i la retolació general són també en llengua catalana, així com tot allò que es                  

publica a la pàgina web i les xarxes socials del centre. 
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Es vetlla per la correcta utilització de la llengua perquè es respecti i es promogui en tot moment la                   

normativa vigent, atès que, en tant que centre d’ensenyament, l’institut es considera responsable de              

la seva cura i difusió. 

 

6.2. Els documents de centre 

Pel que fa a la documentació del centre, que inclou fonamentalment textos com el Projecte de                

Direcció, el Projecte Educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament del centre, el Pla d’Acció              

Tutorial, el Pla de Convivència, el Projecte Lingüístic i la Carta de Compromís Educatiu, així com les                 

programacions i altres documents que se’n derivin són en català (amb l’excepció òbvia dels              

documents de les matèries impartides en llengües diferents de la catalana que el professorat              

difongui discrecionalment entre els alumnes). 

 

6.3. Comunicació externa 

En tots els documents que es redacten al centre (actes, comunicats, informes, certificats...) s'utilitza              

la llengua catalana. També s'utilitza aquesta llengua quan cal fer comunicats per adreçar-se a              

persones físiques o jurídiques no pertanyents directament a la comunitat educativa residents en             

l'àmbit lingüístic català. 

S'atenen tanmateix les peticions en llengua castellana, les quals es responen en format bilingüe              

català/castellà si expressament es reclama una comunicació en llengua castellana. En períodes            

d’acollida d’alumnat nouvingut es fan comunicacions bilingües sempre que resulta possible. 

 

6.4. Relació amb les famílies 

La llengua catalana és la llengua d'ús i de treball al centre i és la llengua que s'utilitza per a la                     

projecció interna i externa. Per aquest motiu les relacions amb les famílies es realitzen              

preferentment també en llengua catalana. Aquest acord l’apliquen discrecionalment tots els           

membres del claustre de professors, així com el personal administratiu de secretaria i consergeria,              

no excloent l’ús de la llengua castellana o d’altres llengües per tal d’assegurar l’òptima comunicació               

amb les famílies i/o responsables tutors dels alumnes. 

En casos excepcionals que requereixin d’un traductor, s’habilitaran els recursos necessaris per tal             

que es pugui donar resposta adient a qualsevol casuística que s’escaigui. 

 

 

 

 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

 

 

Recollim aquí, a tall de complement de les dades ja indicades en l’apartat 1.2., les dades referides als                  

següents aspectes: a) la participació en programes d’innovació pedagògica; b) l’assistència a cursos             

de formació relacionats directament amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües; i c) la              

participació en xarxes educatives de competències bàsiques. Cal recordar que aquestes dades fan             

referència a l’equip docent del curs actual i que són per tant susceptibles de presentar alteracions                

d’acord amb la composició canviant de la plantilla de professorat. 
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Participació en programes d’innovació pedagògica 

El 30% del professorat indica haver participat en programes d’innovació, entre els quals podem citar               

l’aprenentatge actiu de llengües estrangeres, el pla lector, l’eTwinning, el treball per projectes,             

l’escola nova 21, les biblioteques escolars Puntedu, la gamificació a les aules o l’ensenyament              

constructivista. 

 

Assistència a cursos de formació relacionats directament amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les             

llengües 

El 44% del professorat indica haver assistit a cursos de formació en l’àmbit lingüístic, entre els quals                 

destaquem, a tall d’exemple, cursos d’ortografia visual, d’aula d’acollida, d’ensenyament de català            

per a l’acolliment lingüístic, de dislèxia i de lectoescriptura (a banda dels cursos realitzats per               

acreditar la competència lingüística en les diverses llengües del currículum educatiu). 

 

Participació en xarxes educatives de competències bàsiques 

El 15% del professorat participa o ha participat en xarxes educatives de competències bàsiques,              

entre les quals citem diversos grups de treball (de clubs de lectura, de mostra de poesia, de treball                  

sobre matèries específiques del currículum o d’intercanvi de materials sobre la programació per             

competències) i la xarxa eTwinning. 
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