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Els límits de la meva llengua són els límits del me u món.    
Ludwig Wittgenstein 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. PRESENTACIÓ 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’institut Màrius Torres vol ser un 

document que reculli els acords i les propostes sobre el tractament  oral i escrit 

de les llengües al nostre centre, tant a l’aula com en les relacions internes i 

externes de la comunitat educativa. També pretén reflectir i estimular la 

coordinació de les propostes educatives que afecten la competència lingüística 

i  l’ensenyament i aprenentatge de les llengües curriculars.  

La situació sociolingüística actual de la llengua catalana –que encara no ha 

assolit la plena normalitat cultural i un ús desitjable- fa que el nostre PLC, 

d’acord amb el marc legal vigent, estableixi la llengua catalana com a llengua 

vehicular d’ensenyament i de comunicación.  

El PLC també té  la funció de garantir la capacitat de tots els alumnes de poder 

fer servir el català i el castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, 

i en l’ús dels diferents mitjans de comunicació, amb els llenguatges que els 

vehiculen. La llengua anglesa, a més de l’obligatorietat curricular, volem 

consolidar-la  com a tercera llengua i  fer-la servir com a llengua vehicular en 

algunes matèries o situacions  comunicatives. Les altres llengües curriculars, 

com a segones llengües del centre, seran el francès, l’italià i l’alemany. La 

competència plurilingüe ens permetrà fer servir textos i interaccions de tota 

mena de diferent procedència lingüística  i cultural de manera eficaç, també en 

situacions i assignatures no específicament lingüístiques de totes les àrees 

curriculars. 

Per  la tradició secular del centre, pel pòsit d’escriptors que han format i formen 

part de la comunitat educativa i per convicció pedagògica s’incentivarà l’hàbit 

lector, l’escriptura i els coneixements literaris a partir de l’interès, la participació 

activa, la comprensió i l’aprofundiment dels textos. 

El PLC vetllarà perquè la comunitat educativa mantingui una actitud de 

respecte envers totes les llengües, tot valorant de manera positiva la diversitat 

lingüística i lluitant contra qualsevol dels prejudicis i discriminacions 
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lingüístiques.  La convivència de les llengües –regulada, però acceptant 

processos d’adaptació- permet establir un clima educatiu de tolerància, cohesió 

i d’obertura i diàleg intercultural. 

Entenem el PLC com un procés de diagnòstic, diàleg, reflexió i establiment de 

reptes i millores en la praxi educativa de les diverses llengües, que parteix  de 

la realitat del que som i fem per millorar gradualment l’ensenyament amb la 

renovació pedagògica i l’aprenentatge de l’alumnat. El PLC s’adequa a la 

complexitat del nostre centre equilibrant –norma suprema pedagògica!- els 

esforços amb els resultats, i escolta, vincula i compromet tota la comunitat 

educativa. Per això s’ha d’adaptar constantment al context i sempre estarà “en 

construcció” .  

La Comissió lingüística del PLC de l’INS Màrius Torres està formada per  un 

representant de la Junta Directiva; pels representants dels Departaments de 

Llengua catalana i castellana; per un representant de llengua estrangera i de 

segones llengües; per la tutora de l’Aula d’Acollida i pel coordinador del PLC. 

La Comissió coordina, proposa, estableix reptes i plans de millora per al 

tractament de les llengües al centre. S’estableix que un cop a la setmana es 

reuniran el coordinador del PLC i el representant de la Directiva per fer el 

seguiment del PLC i que tota la Comissió ho farà un mínim de dues vegades al 

trimestre. 

1.2. EL MARC LEGAL 

Bona part del marc legal actual deriva de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

Política Lingüística. (DOGC 2.553, de 9 de febrer, i BOE 36, d’11 de febrer) [de 

manera especial, del Capítol III, article 20] i de la Llei Orgànica 6/2006), de 19 

de juliol, de reforma de l’estatut de Catalunya (BOE 20/07/2006) [especialmente 

de l’article 35 sobre els drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament] :  

 

Article 20  

La llengua de l’ensenyament  

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els 
nivells i les modalitats educatius.  
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2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.  

 

Article 35  
1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord amb el que estableix 
aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament universitari i en el no universitari.  
2. Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’ensenyament no universitari. 
També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en 
finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a 
l’ensenyament. L’ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en 
els plans d’estudis.  
3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó 
de llur llengua habitual.  
4. Els alumnes que s’incorporen més tard de l’edat corresponent al sistema escolar de 
Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió 
els dificulta seguir amb normalitat l’ensenyament.  
 
 

Posteriorment, però, s’han concretat aquests aspectes, sobretot els que afecten 

al paper del PLC, amb el DECRET 143/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria,  el Pla per 

a Llengua i Cohesió Social elaborat per la Subdirecció General de Llengua i 

Cohesió Social del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

(aprovat l’abril de 2004 i actualitzat el novembre de 2009) i la Resolució de 29 

de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics 

d’educació secundària per al curs 2009-2010.  De tota aquest normativa  volem 

remarcar els articles que més tenim en compte en el nostre PLC: 

a. Del decret de 2007 sobre l’ordenació de la secundària 

 

Article 4  

La llengua catalana, eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe  

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 
vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 
educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, 
llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb 
les famílies.  

4.2 L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que 
pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i 
emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el 
projecte educatiu.  

Durant l’educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials 
tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per 
part de tot l’alumnat, independentment de les llengües familiars.  
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D’acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d’àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d’admissió d’alumnes als 
centres que imparteixin continguts d’àrees no lingüístiques en una llengua estrangera podran 
ser diferents per aquesta raó.  

4.3 Tots els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de 
l’entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la coherència de l’ensenyament de les 
llengües estrangeres iniciades a primària  

4.4 El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per 
a implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, 
s’arbitraran mesures de traducció per al període d’acollida de les famílies.  

4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran l’acollida personalitzada de l’alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o 
iniciar si escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana.  

4.6 Per l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes lingüístics d’immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d’intensificar-ne l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.  
 

b. Del Pla per a Llengua i Cohesió Social  

Annex 2. Projecte Lingüístic  

L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent d’altres 
cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova definició del 
Projecte Lingüístic de centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. Així, el PLC ha de 
possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les llengües curriculars i, 
alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en un marc plurilingüe.  
 
 
 
c. De la Resolució de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels 
centres  per al curs 2009-2010.  

1. Prioritats generals  

Es consideren aspectes prioritaris a consolidar en els centres:  

 
-L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions 
docents i administratives del centre.  
 
-L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli 
de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i la resta del currículum, tot 
establint la necessària relació entre les diferents estratègies didàctiques.  
[…] 
 -L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i 
escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i 
d’autonomia en l’aprenentatge en l’ensenyament obligatori.  
 
-La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la 
llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no 
lingüístiques d’acord amb el projecte educatiu del centre.  
[…] 

2. Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor  
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Tenint en compte l’objectiu general del Pla per a la llengua i la cohesió social, cal garantir la 
integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició 
social i origen, a partir de: 

-Consolidar, d’acord amb el projecte lingüístic de cada centre, la llengua catalana, i l’occità 
d’Aran si escau, com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  

-Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat 
de cultures, en un marc de diàleg i de convivència.  

[…]  

El projecte lingüístic ha de garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació 
sociolingüística de l’alumnat, vetllant per l’ús del català com a vehicle d’ensenyament i 
aprenentatge i com a llengua de relació en tots els àmbits.  

 

2.1. Consolidar la llengua catalana, i l’occità d’Aran si escau, com a eix vertebrador d’un 
projecte educatiu plurilingüe. El projecte lingüístic.  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà emprat normalment com a llengua vehicular 
d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: 
activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de 
text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies.  

L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi 
una sòlida competència comunicativa en finalitzar l’educació obligatòria, de manera que pugui 
usar normalment i de manera correcta el català i el castellà (i l’aranès a la Vall d’Aran), i pugui 
comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi 
determinat en el projecte educatiu.  

Durant l’educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials 
tenint en compte el context sociolingüístic, a fi de garantir el coneixement de les dues llengües 
per tot l’alumnat, independentment de les llengües familiars.  

D’acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts de matèries no 
lingüístiques en una llengua estrangera. […]  

El projecte lingüístic haurà de preveure el treball conjunt en llengua catalana i en llengua 
castellana dels continguts, objectius, aspectes metodològics i criteris d’avaluació, així com la 
coordinació en el tractament de les estructures lingüístiques comunes, evitant repeticions en 
totes dues llengües. Les competències lingüístiques que tenen un caràcter transversal han de 
tractar-se des de les diferents matèries.  

El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per 
implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, s’arbitraran 
mesures de traducció per al període d’acollida de les famílies.  

En el projecte educatiu els centres preveuran l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut. 
En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o iniciar si 
escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana.  

Per a l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes d’immersió lingüística en llengua 
catalana amb la finalitat d’intensificar-ne l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.  
 

I, finalment, s’ha tingut present el Marc europeu comú de referència per a 

l’aprenentatge, ensenyament i avaluació de llengües (2001) sobre 

l’aprenentatge de les llengües estrangeres per a desenvolupar una 

competència plurilingüe que afavoreixi “la capacitat d’utilitzar les llengües amb 
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finalitats comunicatives i de prendre part en la interacció cultural que té una 

persona que domina, en graus diversos, distintes llengües i posseeix 

experiències en diverses cultures”. 

 

1.3. CONTEXT DEL CENTRE.  HISTÒRIA I RELACIÓ AMB L’ ENTORN. 

Des del 1842, any d’apertura oficial del “Instituto de 2ª Enseñanza de la ciudad 

de Lérida” ha plogut molt. Els canvis de nom oficial han acompanyat els canvis 

d’edificis. Però aquests 170 anys d’història  del centre no es poden deslligar de 

la història de la ciutat i del seu territori. En primer lloc, per la procedència de 

l’alumnat però també per la capacitat de l’institut d’irradiar cultura més enllà de 

les parets de l’aula. 

Ja d’ençà de la seva mateixa creació el centre es vinculava econòmicament 

amb les institucions de la Pia Almoina, la Paeria (el peatge del pont vell, 

pontatge, havia servit per subvencionar-lo) o, més tard, la Diputació Provincial. 

Els lligams personals també eren molt forts: alguns directors o catedràtics de 

l’institut, entre els quals el Dr.Jaume Nadal Meroles, van ser alcaldes o 

presidents de la Diputació.  

De tota la feina cultural no estrictament literària n’hem de remarcar la del 

professor Jordi Sirera, principal  impulsor del nostre actual Museu de Ciències 

Naturals, i que professors posteriors del centre han col·laborat en la seva  

continuïtat. De la mateixa generació i del món de la creació artística és en 

Leandre Cristòfol (1908-1998) professor de dibuix del centre i considerat un 

dels pioners de l'escultura surrealista a Catalunya 

Una continuïtat intermitent.  

La projecció cultural de l’institut també queda prou reflectida en el nostre llibre, 

editat l’any 1992, sobre el 150è aniversari del centre (1842-1992) on també s’hi 

pot endevinar com els vaivens polítics han condicionat  l’ús de les llengües 

curriculars i de comunicació. El castellà n’ha estat sempre aclaparadorament 
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majoritari –amb petites i significatives excepcions- fins que el català ha  

recuperat progressivament l’estatus de llengua vehicular. 

Projectes lingüístics com el jumelage de professors i alumnes amb l’institut 

Lycée de Foix, la primera meitat dels  anys 60 del segle passat que va durar 

uns quants anys, van suposar una obertura cap a un món democràtic i 

culturalment molt ric. El 1963 Joan Veny –que anys més tard seria homenatjat 

amb la “Medalla Màrius Torres”- en marxar del centre aconsellava els alumnes 

reservar un espai per a escriptors en llengua materna com Llull o Maragall però 

també “sin moverte de tu ciudad”,- deia- per a Màrius Torres i Agelet i Garriga. 

La llavor catalanista que recollirà el també professor del centre i poeta, Jordi 

Pàmias el 1975 quan va proposar el canvi de nom del centre pel de “Màrius 

Torres”, estava sembrada. Alguns dels actuals plans d’intercanvis –els 

Comenius, entre d’altres- són continuadors d’aquest esperit d’obertura i relació 

entre cultures i llengües diferents. 

Les publicacions  han estat –de manera intermitent- una constant històrica del 

“Màrius Torres”. Des de 1860 amb El Escolar, passant per L’Embolic (1979-92) 

i fins a l’actual Trencaclosques, trobem tota mena de revistes i butlletins fets 

per iniciativa de la direcció, dels professors o bé dels mateixos estudiants, 

d’una gran varietat lingüística i ideològica i, segons les èpoques, d’una 

important difusió ciutadana. Alguns butlletins eren de caràcter mensual, es 

distribuïen  gratuïtament als alumnes que tenien un notable o excel·lent en 

alguna assisgnatura i es venien a tothom.  És en un butlletí de 1924 on trobem 

el primer poema que va escriure Màrius Torres quan tenia 13 anys: 

“Sinceridad”  

També són freqüents les edicions de  discursos d’inauguració de curs i 

homenatges. L’edició de l’esmentat llibre del 150è aniversari, el de  Màrius 

Torres, del poeta al lector, o el DVD  “Enllà del mur extrem” serien les últimes 

fites més importants d’aquesta nostra tradició editorial que volem que tingui 

continuïtat. 

Les intermitències també s’han donat en els diferents certàmens -sobretot en 

els literaris- convocats per estimular la creativitat, premiar l’excel·lència i 
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fomentar la capacitat d’admiració. Són importants els del període 1920-24, 

adreçats no només als alumnes del centre, sinó també –en funció de les 

disponibilitats econòmiques-  a estudiants de les facultats de tot Espanya. Els 

premis actuals de poesia Màrius Torres, en català (creat el 1977), i Jaume 

Ferran, en castellà, (creat el 1990) adreçats a estudiants d’instituts de tota la 

zona de Ponent, en són dignes hereus des de fa anys, així com els Premis 

Sant Jordi, pensats per als nostres alumnes. 

Des de l’any 2003, l’institut atorga la “Medalla Institut Màrius Torres” en 

reconeixement als antics alumnes o  professors que han destacat en qualsevol 

dels camps del saber o en la seva professió. Aquesta menció vol remarcar la 

importància de l’educació i la dignitat de la feina dels docents. Els parlaments 

del relator de l’acte, de l’homenatjat i de tots els participants són editats cada 

any per l’instiut i engrandeixen el patrimoni editorial anteriorment esmentat. 

L’arxiu i la biblioteca 

Quan es va crear l’institut el 1842  va començar, alhora,  la història de l’arxiu i la 

biblioteca. Al carrer Cavallers, a l’edifici del Roser  -antic convent de frares 

dominicans, buit des de 1835 per la Llei de desamortització- , l’institut  va tenir  

un primer fons de llibres recollits de l’extingida  Universitat de Cervera, de 

convents suprimits per la llei de desamortització, del govern i d’ adquirits amb el 

pressupost del centre. Posteriorment, es va enriquir amb els llegats de Josep 

Oriol Combelles, que havia estat professor i director del centre; el de Lluís Roca 

i Florejachs, metge i poeta lleidatà, introductor i promotor a Lleida de la 

Renaixença  i dels Jocs Florals; i el de Josep Derch, que va ser secretari de 

l’institut. Hem d’agrair la feina d’ordenació i manteniment que han dut a terme 

molts professors del centre que han col·laborat en aquesta tasca. Als 

passadissos del centre s’hi exposen alguns dels exemplars més originals o 

valuosos d’aquests fons i documents administratius de diferents èpoques. 

La biblioteca també ha anat agafant centralitat dins l’àmbit pedagògic i ha anat 

creixent al llarg dels anys, amb un punt d’inflexió:  l’habilitació del nou espai a 

l’antic gimnàs l’any 1996, amb la catalogació dels llibres, la promoció de la 

lectura  i  l’obertura continuada fins a les 9 de la nit. 
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La tradició lingüística i literària 

Com ja hem esmentat, entre els professors del Màrius hem tingut  lingüistes, 

literats i crítics literaris importants: Roca i Florejachs, Alfred Pereña, Samuel Gili 

Gaya, Joan Veny, Josep Vallverdú, Jordi Pàmias, Pep Coll.  Aquesta tradició no 

s’ha estroncat, perquè  dins de l’actual claustre també hi ha professors que 

tenen obres literàries editades en català o castellà, algunes de les quals són 

prou conegudes i reconegudes per la crítica. L’aposta per l’escriptura ha estat i 

vol ser una constant en les nostres activitats didàctiques. El nom de Màrius 

Torres, que portem des de 1978, també ens responsabilitza a ser promotors i 

divulgadors de la seva obra. 

 

El lleidatà 

La manera de parlar de la ciutat de Lleida s’ha situat sempre dins el dialecte del 

català occidental. Però quan parlem de lleidatà ens referim al subdialecte de la 

variant nord-occidental que correspon al Pla de Lleida i bona part del d’Urgell, i 

que comprèn les comarques del Segrià, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues, 

la Noguera i sectors del Baix Cinca. 

El nostre PLC vol promocionar el coneixement i l’ús del lleidatà entre la 

comunitat educativa, tant des del currículum  de llengua catalana com des de 

l’ús oral en les altres intervencions escolars. Dins el llenguatge administratiu 

també es tindran en compte, mantenint el registre estàndard general, algunes 

variants lleidatanes (lèxic, formes possessives meua/teua/seua, etc) 

L’assessorament del Departament de llengua catalana serà essencial a l’hora 

d’establir les variants que cal promoure i preservar.  

De totes les característiques del lleidatà, sobretot en la llengua oral, intentarem 

salvaguardar: 
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Fonètica 

Vocalisme tònic: 

• La [e] e tancada del llatí vulgar (procedent d'E llarga o d'I breu llatines) 

es manté tancada: pera [ˈpeɾɛ], pagés, burgés, cadena, alé, francés (i 

tots els gentilicis en –es) mentre que en català oriental és e oberta en 

general: pera [ˈpɛɾə]; o vocal neutra a part de les Balears: pera [ˈpəɾə]).  

Vocalisme àton: 

• La e àtona inicial tendeix a neutralitzar-se  en una /a/ en els 

començaments de mot en es-, en-, i em-: enciam, escola, empipar, hem.  

• La o àtona inicial de mot es diftonga en [aw]: oliva, olor, orella.  

• La a final pot passar a [ɛ] e oberta, sobretot en els femenins:  fina [ˈfinɛ]. 

Se n'exceptua la a dels monosíl·labs àtons, que es manté [a]: la capa [la 

ˈkapɛ], ma tia [ma ˈtiɛ]. 

• Es produeix un tancament de la /e/ en /i/ per la influència d’una  palatal 

pròxima: genoll, senyor.  I també en casos com menjar, préssec.  

• La /l/ en síl·laba inicial travada es pronuncia [u]: alfals, albergínia.  

• La /o/ àtona seguida de /i/ tònica acostuma a tancar-se en [u]: conill, 

cobrir.  

• En els verbs, la a final de la 3ª persona del singular de qualsevol temps 

verbal es pronuncia com [e] e tancada: (ell) torna, tornava: [ˈtorne], 

[torˈnae]. A l’imperatiu sol pronunciar-se  la a com a  [ɛ] e oberta: camina 

[caˈminɛ].  

Consonantisme:  

• La erra final s'emmudeix: cantar [kanˈta]. Els infinitius sense vibrant 

simple final ni en combinacions amb pronoms febles fan aparèixer 

formes característiques: [menˈʒaw] per 'menjar-ho', [aˈnaj] per 'anar-hi'. 

• Es produeix la palatalització en [ɲ] del grup –in-: feina, cuina.  

• Es produeix una africatizació [ʧ] de la x- inicial i postconsonàntica: xocar, 

[ʧo ˈka], panxa [ˈpanʧɛ] 
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• S’articula i no s’emmudeix la - i - davant de fricativa palatal sorda /ʃ/: 

caixa, faixa.  

Morfologia 

• Ús dels articles masculins  lo i los. 

• Els pronoms febles presenten la forma plena davant les formes verbals 

que comencen en consonant: me dutxo, te dic, se pentina. Els pronoms 

estàndards ens i us passen a mos i vos. 

• Els plurals dels antics proparoxítons acabats en -n mantenen la nasal: 

hòmens, jòvens.  

• Desinència -o [o] de la primera persona del singular del present 

d’indicatiu: dormo.  

• Les desinències del present del subjuntiu tendeixen a fer-se  amb vocal 

velar -os, -o, -on (que tu cantos, que ell canto) 

• Desinència amb -i- tònica [iʃ] en els increments dels verbs incoatius de la 

3a conjugació: serveix [ser’biʃ], serveixen [ser’biʃen].  

• Formes auxiliars peculiars: vaig [‘baʧ], he [‘aj], hem [‘am], heu [‘aw].  

Lèxic 

Pel que fa a la llengua catalana, la ciutat de Lleida ha rebut, a partir de la 

segona meitat del segle XX, una forta immigració interna de les altres 

comarques lleidatanes. Aquest fet, afegit a la forta pressió de l’estàndard 

oriental ha diversificat  i, a cops, amagat el lèxic típicament lleidatà. Com a 

exemples del nostre patrimoni lèxic que cal usar i preservar, podem citar: 

xiquet, padrí, arena, mixó, timó, melic, corder, entrepussar, escatxigar, muricec, 
etc 
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1.   LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA VEHICULAR I 

D’APRENENTATGE 

El català, vehicle de comunicació: 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, 

per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i 

aprenentatge del centre.  

A més, en el centre s’utilitzen altres llengües de treball per a les activitats i els 

materials didàctics en les matèries de determinades àrees. En cas que en les 

àrees de llengües estrangeres calgui utilitzar una llengua auxiliar, es procurarà 

que sigui la llengua catalana.  

El català, eina de convivencia:  

La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del 

centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.  

El centre afavorirà la seva utilització en les comunicacions quotidianes entre 

tota la comunitat educativa.  

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana:  

Es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües, i en concret del català, tingui 

un enfocament significatiu i funcional a través de la creació de situacions 

comunicatives que incentivin l’ús de la llengua, i es treballarà les principals 

habilitats lingüístiques (escoltar/parlar/llegir/escriure) de manera integrada. 

Es garantirà que tots els alumnes, en acabar l’ESO, siguin capaços  d’utilitzar la 

llengua catalana  normalment i correctament. I que comprenguin i produeixin 

missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, d’acord amb el 

nivell mínim de competències bàsiques que estableix el currículum.  

En el batxillerat, a més, caldrà el domini dels recursos bàsics  dels llenguatges 

tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge expressat. En 

les assignatures de modalitat es prioritzarà la tècnica del comentari de text.  
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El català, llengua de cultura: 

Tot el centre incentivarà que l’alumnat i, en la mesura de les seves possibilitats, 

tota la comunitat educativa, aprofundeixi en les característiques culturals, 

històriques, socials, lingüístiques i literàries que ens identifiquen. 

 

2. LA LLENGUA CASTELLANA COM A LLENGUA  COOFICIAL 

El castellà, com a llengua cooficial de Catalunya, ha de ser conegut en 

profunditat per tot l’alumnat de l’institut, que han d’adquirir-ne el coneixement i 

la correcció en el seu ús.  

Es garantirà, per tant, una presència adequada de l’ensenyament del castellà 

en els plans d’estudi, de manera que tots els alumnes, qualsevol que sigui llur 

llengua habitual en iniciar l’ensenyament, siguin capaços  d’utilitzar-lo 

normalment i correctament al final de l’ESO.  

En aquest sentit, el centre vetllarà perquè, en acabar l’ESO, l’alumnat 

comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i 

creativitat, en llengua castellana. 

La finalitat última passa perquè l’alumnat, en aquesta etapa educativa, consolidi 

el domini oral i escrit de la llengua castellana i n’adquireixi la competència 

suficient en el seu ús social.  

Així mateix, el centre farà perquè, en acabar les diferents modalitats de 

batxillerat, l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i 

escrita en llengua castellana i empri els recursos bàsics dels llenguatges 

tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge expressat.  

Finalment, el centre també vetllarà perquè l’alumnat tingui un coneixement 

aprofundit de les característiques culturals, històriques, socials i lingüístiques 

que identifiquen la llengua i la literatura castellanes. 
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3. CRITERIS PEDAGÒGICS I CONTINGUTS COMUNS DELS 
CURRÍCULUMS DELS DEPARTAMENTS DE LLENGUA CATALANA I  
CASTELLANA. 

El gener de 2013 el Departament d’Ensenyament va donar a conèixer el 
document de “Competències bàsiques en l’àmbit lingüístic. Identificació i 
desplegament  a l’educació secundària obligatòria”. El nostre PLC vol prendre’l 
com a base per establir els criteris pedagògics per a l’ensenyament de les 
llengües. Així mateix, també recollim algunes de les propostes del  “Grup de 
treball: coordinació entre departaments de llengües.  Curs 2010-11”.  

 

3.1. Criteris generals 

Dimensió comunicativa: 

La dimensió comunicativa es concreta en la comprensió lectora, l’expressió 
escrita i la comunicació oral 

• Comprensió lectora.  
És fonamental en les àrees de Llengües catalana i castellana treballar a 
fons la lectura i la comprensió dels textos amb la finalitat de 
desenvolupar  el judici crític i fomentar, alhora, la cultura lingüística 
i l'educació sentimental. Despertar el gust per la lectura i assentar 
l'hàbit lector és important, encara que no sempre és possible. Per això 
insistirem a vegades en objectius més humils: la recerca de la 
complicitat entre l'estudiant i la història o tema proposat, la presa de 
posició davant dels caràcters, actituds o valors exposats o defensats en 
el text, l’estímul d’un saludable  orgull i la satisfacció personal per haver 
après paraules, situacions o vivències noves , etc. L’objectiu és fer de la 
lectura una  font de descoberta i de plaer personal. 
El treball lúdic de la comprensió lectora abastarà l'ampli espectre 
de la realitat cultural a través de totes les seves formes d'expressió, ja 
siguin artístiques, socials,científiques, polítiques, etc. Per  això  es 
llegiran diferents tipus de  textos (tipologies textuals i lingüístiques) 
i valoraran les diferents intencions comunicatives i l'adequació dels 
formats utilitzats. 
 
Hi haurà un temps setmanal reservat per a la pràctica de la lectura en 
veu alta i la lectura en silenci. 
 
També s’incentivarà que la rsta de departaments apliquin  la comprensió 
de textos en la seva  matèria o activitat acadèmica, perquè la lectura 
facilita l’estudi i la comprensió del món, de l’actualitat i de la ciència.  
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Competències  prioritàries: 
 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits 
de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per 
comprendre’ls. 
2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne            
els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.  
3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 
adquirir coneixement. 
 

• Expressió escrita.  
Per adquirir aquesta competència, en resulta clau la pràctica habitual. 
S’aprèn a escriure tot escrivint. Un escriptor competent quan escriu 
planifica, produeix i revisa el text en funció de la situació comunicativa. 
Escriu en diferents formats i suports, de manera coherent, cohesionada i 
d’acord amb la normativa lingüística. Aquesta capacitat es troba 
estretament vinculada a la lectura, ja que ambdues habilitats es 
potencien mútuament. Escriure bé equival a pensar bé. Per fer-ho millor, 
cal haver llegit molt abans: els bons escriptors poden servir de model 
mentre es va formant un estil més personal. 
 
A cada nivell es proposaran –a més de les que diàriament treballem a 
clase- unes pràctiques d’escriptura coordinades entre els departaments 
de llengua i periòdicament es dedicaran moments a l’expressió escrita i 
a la seva millora 
 
Competències  prioritàries: 
1. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva  organització. 
2. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports 
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística . 
3. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 
presentació formal. 
 

• Comunicació oral.  
La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar 
els missatges orals tenint present la situació comunicativa. La 
competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, 
elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, i construeix el propi 
pensament i desenvolupa l’expressivitat i la fluïdesa. Són dimensions de 
la comunicació oral la interacció, l’escolta i la producció, així com la 
mediació, en gran grup o en grups més petits, atenent tant els aspectes 
verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans, 
com les tecnologies de la informació i la comunicació.  
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Es promourà la competència oral en els diversos contextos d’interacció 
relacionats amb la vida acadèmica i de l’entorn, per tal que els alumnes 
s’expressin amb claredat i rigor i puguin intervenir de forma competent 
en la nostra societat plural, democràtica i participativa. S’estudiaran 
estratègies perquè l’elevat nombre d’alumnes a les classes no sigui un 
impediment en l’ús i el correcte aprenentatge de les habilitats orals. 
També es procurarà salvaguardar l’ús oral d’alguns dels trets del lleidatà. 

Competències  prioritàries: 
1. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els 
elements prosòdics i no verbals. 
2. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no 
verbals pertinents. 
 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 
comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
 

Dimensió literària: 

La literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma de comunicació 
específica, com a expressió del món personal i font de goig estètic. Com a 
producte social i cultural, s’emmarca en un context social i històric i ajuda a 
comprendre el món que ens envolta. Suposa la interpretació, valoració i 
producció de textos literaris dels diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, 
des dels més tradicionals als més actuals. L’aproximació a les obres literàries 
facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, així com el coneixement 
i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més d’estimular la creativitat, 
desenvolupa el sentit crític.La dimensió literària es relaciona amb les 
competències corresponents (comprensió lectora, expressió escrita i 
comunicació oral) de la dimensió comunicativa. 

Competències  prioritàries: 

1. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius 
de la literatura catalana, castellana i universal . 
2. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 
literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos 
literaris dels textos . 
3. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 
 

 

Dimensió actitudinal: 
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Una actitud és una predisposició mental a comportar-se d’una manera 
consistent i persistent davant de determinades situacions. S’hi solen destacar 
uns components cognitius (idees, pensaments i creences), uns d’afectius 
(sentiments i emocions) al mateix temps que també uns altres de tipus conatiu 
o comportamental (accions repetides o hàbits).No es presenta una gradació 
perquè les actituds es manifesten d’una manera contínua. Tampoc no s’hi 
inclouen continguts clau. 

A més de les dotze competències anteriors, hem de comptar, doncs,  també 
amb les competències  actitudinals vinculades amb les principals dimensions 
del currículum i les competències descrites en aquest document.  Es proposen 
les tres següents: 

1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i 
al coneixement, i per a la formació i gaudi personal; i valorar l’escriptura 
com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 
2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una 
actitud dialogant i d’escolta. 
3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat 
lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 
 

El Pla lector general (Veure apartat x del PLC)  i el de cada departament 
concretarà altres competències , actituds i estratègies lectores, així com altres 
indicadors de l’actitud envers la lectura i de l’escriptura (Annex ,…) o el protocol 
per a revisar un text (Annex,…) 

3.2. Metodologia de la comprensió lectora 

Per a la comprensió lectora aplicarem de manera orientativa  (per al comentari 
de text estrictament literari, vegeu Annex,...) la següent seqüència 
metodològica: 
 

3.2.1. Motivació (Incitació i provocació).  El treball previ del professor és 
fonamental per activar en l'alumne els mecanismes de la curiositat. Cal pensar 
en  promoure alguna activitat senzilla abans d'afrontar  el text, com per 
exemple: parlar de l'autor, del llibre o de la font a la qual pertany el text, del 
tema o situació que tracta, o qualsevol altre aspecte principal o secundari 
 que pugui servir com a metxa per a la sorpresa i el descobriment. No s’ha de 
desvetllar tota l'anècdota o història del text, perquè només es 
tracta d'obrir la porta del laberint de les paraules, dels conceptes i les  imatges.  
 
3.2.2. La lectura.  S’ha de combinar  la “lectura silenciosa” i la “lectura 
dramàtica”. En el primer cas, s’ha d'aconsellar  l'alumne que llegeixi amb un 
llapis a la mà per a subratllar tot allò que no comprèn o que el sorprèn, ja siguin 
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expressions desconegudes o situacions estranyes o poc clares. En el segon, 
cal insistir en el valor comprensiu d'una bona lectura, que ha de tenir en compte 
la correcció en la dicció i el ritme oracional (o poètic, si s’escau), l'entonació i el 
possible doble sentit de les frases, la ironia, el dramatisme, la varietat 
lingüística i tonal dels diàlegs, etc. És necessari recordar la importància  que 
tenen  les pauses de la dicció textual per a una bona comprensió crítica del  
text, i que és fonamental que  el professor  intervingui en la lectura per a 
corregir, orientar o advertir de quina és la lectura més convenient per a un text 
o paràgraf concret, sobretot en el cas d'un text poètic o dramàtic.  
És important que el professor combini les diferents capacitats de lectura dels 
alumnes, és a dir, que intercali alumnes de lectura fluïda amb uns altres que 
tinguin alguna dificultat, animant sempre que es pugui, discretament, les 
millores que experimentin aquests últims. També és aconsellable (si la dificultat 
del text o la seva extensió ho requereixen) l’anar fent resums d’allò llegit amb la 
finalitat de retenir el fil argumental i no caure en possibles desviaments 
momentanis. 
 
3.2.3. La comprensió textual .  La posterior comprensió del text cal fer-la en 
dues direccions que han de ser, per altra banda, complementàries:  
 
 3.1. La comprensió literal: És aconsellable que l'alumne, quan calgui, faci  
un resum de cada paràgraf del text i, a posteriori, un resum general. 
La comprensió textual comença per desxifrar el significat d'expressions  
desconegudes i, per tant, haurà de fer servir diccionaris  o endevinar  la   
comprensió  a través del context o intentant-ne la resolució en grup  mitjançant 
la inferència. A continuació es pot abordar el que podríem dir la comprensió 
de la situació, és a dir, fer una “composició de lloc”: el títol, les característiques i 
actituds dels personatges (si és el cas), lloc i època, anècdota plantejada, punt 
de vista, veu narradora o narrativa, etc.  
 
3.2. La comprensió interpretativa: L'objectiu d'aquest apartat és dotar l'alumne 
de mecanismes d'anàlisi útils per a desenvolupar i potenciar el sentit crític.  
Poden ser útils aquestes pautes metodològiques: resum o síntesi argumental 
del text: destacar les idees fonamentals i detallar quin és el tema central  o, si 
s’escau, els temes i subtemes; observació de les estructures externes 
(distribució i organització del text) i internes(organització de les idees), valorant 
sempre quina és la intenció de l'autor; anàlisi estilística, destacant la 
importància  i el significat de les figures retòriques més usuals (metàfores, 
comparances, hipèrboles, paral·lelismes, dobles sentits, la ironia, l’adjectivació 
o verbalització, asíndeton o polisíndeton, connectors textuals, etc.) en el tema o 
en les idees centrals del text. Tot aquest procés ha de conduir, en primer lloc, al 
reconeixement de la tipologia textual i al nivell o nivells lingüístics utilitzats per 
l'autor: text literari (i dintre d'aquest, el descriptiu, narratiu, etc.), 
periodístic, científic, divulgatiu, etc.; nivell culte, col·loquial, vulgar, argot. 
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En segon lloc, a una presa de posició crítica del lector, que haurà de 
valorar, entre altres, la funció comunicativa del text i jutjar l'adequació de les 
intencions de l’autor amb el format textual i els recursos escollits.  
 
4. Conclusió i valoració: A l'acabar la lectura analítica cal provocar la interacció 
entre les idees del text i l'experiència personal del lector (vital o literària). S’ha 
d’intentar, per tant, relacionar els temes o idees amb altres lectures i/o 
circumstàncies reals i formar-se una opinió personal sobre el tema del text.  
 
 
3.3. Continguts comuns dels currículums  

Com que les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i 

iiteratura presenten un currículum semblant i pretenen assolir similars objectius 

és recomanable la coordinació del professorat dels dos departaments per tal 

d’optimitzar l’ensenyament i afavorir l’aprenentatge, encara que hi puguin haver 

algunes variacions metodològiques i punts de partida diferents provocats per 

les diferents realitats lingüístiques dels alumnes. 

A més de les competències esmentades, es coordinaran i estimularan els 

següents aspectes: 

 
• Continguts comuns que es coordinaran a cada nivell: 

- Elements de la comunicació: situació, intencionalitat, missatge, 
interlocutors i codi. Aspectes no lingüístics. El context. 

- Funcions del llenguatge. 
- Propietats del text: cohesió, coherència, adequació al context.  
- Tipus de textos orals i escrits. Els textos expositius, argumentatius, 

descriptius, narratius, instructius i predictius. 
- Textos específics: científics, tècnics, jurídics, administratius, 

humanístics, periodístics i publicitaris. 
- Els gèneres literaris: narrativa, poesia, teatre, assaig, dietari, 

memòria i periodisme literari. 
- Estructura del mot. Lexema i morfema. Relacions per la forma: 

derivació i composició. Els camps lèxics i semàntics. El lèxic i el 
diccionari. Característiques de les obres lexicogràfiques bàsiques. 
Principis generals del diccionari en suport CD i a Internet. 

- Text, oració i mot. Tipus d’oracions. Categories sintàctiques 
(sintagmes). Funcions sintàctiques. 

- La variació lingüística: social, geogràfica i estilística. 
- Els fenòmens de contacte entre llengües: bilingüisme, diglòssia, 

conflicte lingüístic. La planificació lingüística i els processos de 
normalització lingüística. 
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- Relacions pel significat: polisèmia i homonímia, sinonímia i 
antonímia, hiperonímia i hiponímia. La formació del lèxic: mots 
populars, cultismes i pseudoderivats. Manlleus i calcs. Procediments 
lingüístics de creació de neologismes. 

 
• A primer de batxillerat s’establiran i coordinaran les etapes i corrents de 

la literatura i, si és possible, s’incentivaran les referències de literatura 
comparada. 

• A les assignatures de modalitat s’aplicarà un model similar de comentari 
de text. 

•  S’acordarà el lèxic específic més relacionat amb els objectes de la 
disciplina de llengua i evitar, d’aquesta manera, el doble etiquetatge per 
a un mateix objecte, per evitar repeticions 

• Els departaments s’informaran de les lectures, treballs específics, 
activitats i altres elements que siguin susceptibles de coordinació. 

• Per nivells, dins l’equip docent, es traspassarà la informació curricular 
perquè les adquisicions de continguts i d’aprenentatges que es fan a 
través d’una de les llengües es puguin també aplicar o reforçar de forma 
pràctica en l’altra. 

• Es posaran en comú les interferències lingüístiques de tota mena 
(sintàctiques, lèxiques, ortogràfiques) per habilitar estratègies correctives 
més eficaces. 

• Tot respectant la competència de cada professor i departament, 
s’intentarà relacionar i trobar punts de connexió entre les llengües 
catalana i castellana i les altres llengües i departaments del centre. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INS Màrius Torres                                                                Projecte Lingüístic d e Centre 
 

22 
 

 
 
4. EL FOMENT DE LA LECTURA AL CENTRE 
 
Com ja hem dit en l’apartat de la “Comprensió lectora” , la lectura és un 

objectiu estratègic bàsic per a la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. Per 

això cal un context escolar, familiar i social que n’estimuli l’hàbit.  

Des del centre volem promoure el gust per llegir,  aprofundir en 

l’aprenentatge de la lectura i en l’aprenentatge a través de la lectura. Som 

conscients també que, si aconseguim  aquest  hàbit lector, millorarà  

l’aprenentatge i l’ús de la llengua oral i escrita,  i que en aquesta comesa és 

imprescindible la implicació de tots els docents i de tota la comunitat 

educativa.  

Creiem, a més, que la lectura promou tot un conjunt de valors i actituds 

fonamentals per al desenvolupament integral dels joves: el respecte a les 

opinions diverses, el respecte pel coneixement i el sentit crític, la satisfacció 

del temps d’oci i la capacitat de pensar i projectar una mirada personal -i 

alhora contrastada- sobre la realitat. 

 
4.1. OBJECTIUS 
 
Tal com preveu el Pla nacional de Lectura (2013) les nostres actuacions 
tindran tres objectius generals: 
• Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment 
acadèmic de tot l’alumnat. 
• Aconseguir que els joves desenvolupin les seves aptituds com a aprenents 
autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de 
la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i 
matèries del currículum. 
• Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 
 
 Aquests objectius generals es concreten en:  

1. Saber llegir  
L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat 
de llegir, de comprendre i d'interpretar textos. Saber descodificar allò 
que es llegeix: comprensió literal i comprensió interpretativa. La 
lectura interpretativa en veu alta serà una de les estratègies més 
importants. 

2. Llegir per aprendre  
L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de 
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desenvolupar la seva participació en l'aprenentatge i tenir la capacitat 
d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la 
descoberta i l'ampliació dels coneixements, és a dir, l'ús de la lectura 
com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum. 

Si la lectura és una font d’informació i d’aprenentatge, això significa 
que la  lectura no és una activitat exclusivament de caràcter literari i, 
per tant, s’han de programar també activitats de lectura relacionades 
amb les temàtiques de les àrees no lingüístiques: coneixement del 
medi, artística,  matemàtiques, història, ciències, filosofia, educació 
física, etc.  
També s’ha de practicar le lectura amb textos que es transmeten en 
formats diferents: còmics, revistes –d’informació general o específica, 
de temàtica musical, esportiva, etc.–, diaris i, sobretot, en l’època 
actual no hem d’oblidar mai que es fa molta lectura amb l’ús de 
suports digitals. 
 
 

3. Gust per llegir  
El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la 
lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre 
el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o 
escrites i sabent-ho compartir. S’ha d’intentar vincular la lectura 
literaria a les emocions perquè el món que surt de les pàgines d’un 
llibre apel·la directament als nostres desigs i als nostres imaginaris; i 
a l’inrevés, els nostres desigs i imaginaris busquen expressions i 
maneres de fer emergir-los.  

 
 
 
4.2. ACTUACIONS I ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FO MENT 

      DE LA LECTURA 
 

4.2.1. DEPARTAMENTS  DE LLENGUA CATALANA I CASTELLA NA 
 
I. Destinades a l’alumnat 
 
Fem habitualment:  
 
A. Activitats dins del currículum ordinari de l’alu mnat i de l’aula:  

En general, procurem seguir els passos d’aquesta guia de lectura genèrica: 
- Abans de llegir: activar els coneixements previs de l’alumne, 

definir l’objectiu de lectura i anticipar, sense resoldre, de què va el 
text.  
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- Durant la lectura: solucionar les dificultats lèxiques, recapitular 
cada paràgraf per fer-se’n una idea global, aplicar els recursos per 
comprendre frases complexes, fer preguntes, formular hipòtesis i 
comprovar-les. 

- Després de llegir: comprovar l’objectiu de lectura, fer preguntes de 
comprensió del contingut, reflexionar sobre les dificultats tingudes 
en la comprensió, pensar i debatre en quines situacions de la teva 
vida pot servir allò que hem après en aquesta lectura.  

Combinem la lectura en silenci amb la lectura en veu alta. En la lectura en 
veu alta avaluem el to, entonació i modulació de la veu, la interpretació, la 
pronunciació adequada a la nostra variant dialectal i la fluïdesa.  
Altres actuacions i activitats: 

• Fem pràctiques i proves puntuals amb textos de diferents 
procedències i gèneres. 

• Aprofitem la lectura d’un fragment literari seleccionat en el llibre de 
text o en la unitat didàctica programada per a proposar activitats de 
recerca d’informació sobre l’autor en llibres, enciclopèdies, Internet, 
etc. També comentem i incentivem la lectura de l’obra completa. 

• Aprofitem els textos poètics i teatrals que apareixen a les unitats 
didàctiques per a recitar en veu alta, memoritzar, llegir amb la 
pronunciació i l’entonació adequada, etc. 

• Seleccionem textos de caràcter divulgatiu sobre temes del currículum 
de l’alumnat per a llegir-los i comentar-los. 

• Redactem habitualment textos literaris a partir del contingut d’una 
lectura del llibre del text o unitat programada, o bé n’imitem l’estil, el 
gènere, el punt de vista narratiu, etc.  

• Llegim col·lectivament textos redactats per l’alumnat. 

• Fem una prova inicial de comprensió lectora i d’expressió escrita, tant 
de textos literaris com de textos no literaris, a començament de curs.  

• Fem una fitxa inicial sobre els seus hàbits de lectura i els llibres llegits 
anteriorment que més els han agradat. 

 
  
B. Activitats específiques: 

• Lectura col·lectiva d’un llibre per trimestre en cadascuna de les aules 
i nivells en les matèries de llengua catalana i castellana. 
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• Dediquem una hora setmanal a primer i segon d’ESO (en català i  
castellà, respectivament) a la lectura en silenci. A vegades, part de 
l’hora la dediquem a la lectura en veu alta i a la comprensió i 
expressió oral i escrita.  

• En el tractament de la diversitat o en casos d’alumnes amb NEE o 
amb poc hàbit lector adeqüem les lectures als seus nivells, amb 
llibres de LF, per exemple (www.lecturafacil.net)  

• Participem en els programes d’estímul a la lectura del Ministerio de 
Cultura, portant escriptors al nostre centre. Programem visites 
d’escriptors que n’hem llegit llibres i que ens parlen de la seva pròpia 
experiència literària o comenten l’obra d’algun altre escriptor. 

• Participem en concursos externs de lectura en veu alta. 

• Fem recitals de poesia en diades assenyalades. 

• Com que creiem que un bon pla de foment de la lectura ha de 
contenir activitats d’estímul a l’escriptura, fem activitats que en 
potencien l’ús. En els cursos de segon cicle d’ESO fem diaris i 
dietaris, començaments de novel·les, etc. 

• Participem en premis literaris interns (Màrius Torres, Jaume Ferran, 
Sant Jordi, etc.) i externs (Josep Pernau, Òmnium, Coca-Cola,etc.) 

• Al primer trimestre portem els alumnes de primer d’ESO a la 
biblioteca del centre per a conèixer-ne el seu funcionament i 
incentivar el seu ús. 

•  Valorem els llibres que voluntàriament llegeixen els alumnes i els 
presentem a la resta dels companys de classe. Afavorim l’intercanvi 
d’experiències lectores a partir de les lectures optatives. 

• Programem sempre alguna visita a representacions teatrals en la majoria 
de nivells, sobretot del batxillerat i segon cicle d’ESO. 

• Aprofitant la concessió d’algun premi literari important o la celebració 
d’algun aniversari (Josep Vallverdú, Any Màrius Torres, Salvador Espriu, 
etc) proposem a l’alumnat activitats sobre els escriptors guardonats o 
homenatjats.  

• Fem alguns treballs conjunts sobre lectures entre departaments, sobretot 
amb el d’arts: il·lustracions de passatges, transformacions en còmic... 
(Què farem, què direm?, Màrius Torres. Del poeta al lector) 

• Col·laborem en els temes transversals proposats pel centre (sobre la 
pau, la discriminació de la dona, etc) 
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• Participem en els projectes i intercanvis internacionals del centre on 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres i la interculturalitat són uns 
dels  objectius primordials.  

• Recollim a la nostra pàgina web i alguns dels blogs dels professors 
algunes de les activitats de foment de la lectura. 

• Publiquem resums de les lectures optatives a la pàgina web “Els llibres 
que m’agraden” (https://sites.google.com/site/1esocmarius/ 

 
 

Propostes de millora: 

• Estendre i sistematitzar progressivament a més cursos algunes de les 
activitats específiques: el temps dedicat a la lectura en silenci i a la 
lectura en veu alta, les visites a la biblioteca i la recitació poètica. 

• Coordinar les moltes activitats específiques d’escriptura i fixar-les per a 
cada nivell i etapa. 

• Fer servir més la nostra web i els blogs de professors per a les creacions 
dels alumnes sobre  recomanacions/ressenyes de llibres que més han 
agradat, escrits interessants, etc. Crear, si cal,  un espai específic a la 
nostra pàgina web. 

• Ampliar i definir la col·laboració amb altres departaments en algunes de 
les lectures. Escollir també alguns llibres relacionats amb temàtiques 
científiques.   

• Potenciar les exposicions dels nostres treballs al passadís: murals, 
cobertes de llibres, poemes propis i d’autors estudiats, etc. 

• Davant les dificultats econòmiques, d’espai i de gestió de poder constituir 
una necessària “biblioteca d’aula”, estudiar la possibilitat, com a mínim 
per a primer d’ESO, d’habilitar un espai en una de les aules dels 
passadís (“Biblioteca de passadís”) amb els llibres de lectura optativa i 
altres materials de consulta i suport a  la lectura. 

• Crear un programa d’escriptors al centre, especialment dels més joves. 

 
 

II. Destinades al professorat   

Fem habitualment:  
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• Elaborem per departaments una llista d’obres de lectura col·lectiva a 
classe. 

• Donem una llista de lectures optatives per a la lectura individual.  

• Coordinem les lectures entre els departaments de llengua catalana i 
castellana. 

• Coordinem els treballs estraordinaris d’escriptura per a tots els nivells. 

• Coordinem les activitats de centre, si s’escau, conjuntament amb altres 
departaments o coordinacions, sobre del foment de la lectura com 
conferències, visites d’escriptors, recitals poètics, teatre, premis, etc. 

• Tenim materials –fitxes de lectura- per al seguiment i valoració de la 
lectura. 

• Intentem recomanar sobretot llibres que hem llegit i que ens han agradat. 

• Col·laborem amb el coordinador de la revista del centre. 

• Hi ha professors i professores que estan atents a l’oferta formativa 
relacionada amb els temes de foment de la lectura i de l’escriptura, la 
comprensió lectora, etc. i participen també en cursos i jornades sobre 
aquests temes.  

• Intentem  conèixer els recursos que hi ha a la xarxa: com guies de 
lectura, llibres de LF (www.lecturafacil.net,), associacions per al foment 
de la lectura (http://www.compromesosamblalectura.org/#), webs sobre 
la lectura infantil i juvenil: tècniques per millorar-la, bibliografia, autors i 
autores, publicacions, tendències, etc. 

• De tant en tant llegim en veu alta per exercir de “models de lectura”. 

• Fem servir estratègies i actituds de reforçament i consolidació de la 
lectura com:  

- Mantenir un contacte permanent i habitual amb l’alumnat per a 
esbrinar què estan llegint i saber-ne l'opinió. Fer cas quan els 
alumnes porten un llibre a l'aula i mostrar-lo a la resta dels 
companys, remarcar si l'han llegit pel seu compte i motivats pel plaer 
de la lectura. 

- Compartir lectures amb l'alumnat i no defugir mutus suggeriments. 

- Valorar l'esforç i la tasca lectora de l'alumnat en l'avaluació. 

- Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que 
realitzen. 
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- Destacar i comentar habitualment notícies de la premsa relacionades 
amb el món de la cultura i dels llibres: concessió de premis a 
escriptors i escriptores, celebracions de fires de llibre, exposicions, 
articles d'opinió interessants, etc. 

• Intentem, dintre de les possibilitats, renovar i ampliar amb una certa 
freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca, sobretot amb els que 
fem llegir. 

• Informem de les diferents possibilitats d'accés al llibre i a la lectura que 
es donen fora de l'àmbit escolar: biblioteques ciutadanes, llibreries, 
llibres de segona mà, llibres a la xarxa, etc. 

 
 

Propostes de millora: 

• Avaluar a final de curs, en coordinació entre els dos departaments, i 
abans de programar el curs següent, si les activitats i actuacions han 
estat efectives i què cal canviar i proposar.  

• Compartir més les actuacions de manera que aquelles que es 
consideren interessants i positives es facin en totes i cadascuna de les 
aules del centre. 

• Avançar més en la coordinació amb els altres professors de llengua de 
l’equip docent per posar-nos d’acord en la metodologia de la comprensió 
lectora. 

• Estendre la coordinació als altres professors de llengua de l’equip 
docent.  

• Informar, demanar suport, compartir i si cal, recollir propostes de les 
actuacions i activitats amb els professors de les altres àrees de l’equip 
docent. 

• Implicar progressivament tots els altres departaments en preparar 
lectures, textos i activitats de lectura relacionades amb les temàtiques de 
les seves àrees no específicament lingüístiques. 

• Donar a l’alumne criteris i claus per a una bona comprensió lectora dels 
textos difosos a través de les xarxes socials. 

• Fes servir més les lectures de còmics, revistes i diaris com a materials 
per a pràctiques de comprensió lectora.  
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• Estimular que més professors s’animin a fer clubs de lectura amb 
l’alumnat. 

 

 

III. Destinades a les famílies:  

El foment de la lectura no és responsabilitat única de la comunitat educativa. 
Cal, a més de la valoració social i de la motivació personal de l’alumnat, la 
directa implicació de les famílies. És un fet que moltes famílies participen en 
l’ensenyança inicial de la lectura, però una vegada s’ha aconseguit la mecànica 
lectora, l’interès pel manteniment d’un bon hàbit lector dels fills sol anar 
decreixent. Les famílies han de participar en “fer visible la lectura” a casa seva  
i compartir i reforçar el discurs que genera el centre educatiu. 

Fem habitualment:  

• En les trobades amb les famílies (de les etapes o de la clase) expliquem 
de manera breu i genèrica la importància de la lectura en el rendiment 
escolar. 

• En les tutories personalitzades, segons els casos, donem orientacions 
de com fer dels fills uns millors lectors. 

• Recordem sovint a l’AMPA la impotància de la biblioteca i els agraïm la 
seva aposta en mantenir la seva atenció continuada durant el dia. 

• Tenim informació a la página web de les lectures de cada curs. 

• Regalem per Nadal el llibre Màrius Torres. Del poeta al lector amb 
l’explicacció que es treballarà el segons trimestre a 4t ESO. 

 
Propostes de millora: 

• En les trobades amb les famílies, dedicar més temps als “bons consells” 
i a algunes mesures concretes que potencien l’hàbit lector.  

• En les tutories personalitzades i en els materials de “fitxes de tutoria” 
vetllar perquè les preguntes sobre hàbits de lectura hi tinguin un paper 
adequat. 

• Fer xerrades informatives a través de l’AMPA, especialment adreçades a 
primer d’ESO,  per aconsellar com treballar l’hàbit de lectura a casa. 
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• Demanar a les famílies que donin al centre els llibres de lectura que ja 
no fan servir i que ens poden ser útils per a fer lectures optatives i per 
als alumnes de famílies que passen dificultats econòmiques.  

 
 

 
4.2.2. ACTUACIONS I ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FOMENT DE 

LA LECTURA  DELS ALTRES DEPARTAMENTS [per aprovar] 

Fem habitualment:  

• Després de la lectura d’un text, tant d’un llibre com d’una unitat didàctica 
elaborada de qualsevol àrea, molts professors dediquem un temps per a 
comprendre’l, amb preguntes i comentaris. En general, procurem seguir 
els passos de la guia de lectura genèrica (pàg. 23) 

• Hi ha una part del professorat que proposa a l’alumnat treballs 
d’investigació que impliquen fer recerques en Internet i llegir textos no 
literaris de caràcter informatiu. 

 
 
Propostes de millora: 
 

• Definir un protocol de comprensió lectora per als departaments no 
lingüístics. 

• Planificar les unitats didàctiques dels departaments incorporant textos i  
estratègies metodològiques de comprensió lectora. 

• En les reunions de Caps de departament del començament de curs 
tractar el tema del foment de la lectura, de la compressió i expressió i 
coordinar lectures i activitats entre les àrees.   

• Coordinar amb l’Equip docent  les recomanacions i propostes concretes 
de comprensió lectora. 

• Coordinar les tipologies textuals (textos expositius, instructius, 
informatius, etc) tot adequant-les a cada matèria. 

• Promoure l’ús de la biblioteca com a eina metodològica. 

• Plantejar-se les exposicions orals a classe com a ingredient metodològic.   

 

4.2.3. ACTUACIONS I ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FOMENT DE 
LA LECTURA DEL DEPARTAMENT D’ANGLÈS. 
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I. Destinades a l’alumnat 
Fem habitualment: 

A. Activitats dins del currículum ordinari de l’alu mnat i de l’aula: 
• Com en els altres departaments de llengües del centre, el departament 

d’anglès segueix la guia de lectura genèrica a l’hora de treballar una 
lectura del llibre de text (o d’una altra font): 
 
- Abans de llegir: mitjançant el títol del text o la fotografia o el dibuix 

que l’acompanya, intentem que els alumnes anticipin el tema del text.  
També fem uns exercicis de comprensió global i de lectura ràpida. 
 

- Durant la lectura: els alumnes llegeixen el text en veu alta o per ells 
mateixos. Gairebé sempre, també s’escolta el text en llengua anglesa 
amb el CD de classe. 

 
- Després de llegir: resolem els dubtes dels alumnes sobre vocabulari i 

qüestions gramaticals. Els exercicis posteriors a la lectura demanen 
que els alumnes facin una segona lectura més acurada per 
respondre els exercicis de comprensió. També intentem incloure 
exercicis amb qüestions més personals pels alumnes sobre el tema. 

 
• Com ja hem indicat, a la classe de llengua anglesa combinem els dos 

tipus de lectura, en veu alta i en silenci. La lectura en veu alta 
considerem que és molt important per diversos motius. Primer, l’alumne 
ha de llegir davant dels seus companys de classe en una llengua 
estrangera, amb l’esforç que això suposa. Segon, l’alumne intenta que la 
pronunciació i l’entonació de les paraules siguin les correctes. Tercer, a 
la vegada que s’ha d’esforçar en llegir correctament, també ha de 
comprendre el què està llegint en anglès. 
 

• La lectura en silenci és important en llengua anglesa perquè d’aquesta 
manera l’alumne llegeix al seu ritme i reflexiona sobre el contingut i la 
forma del text.  
 

• La lectura en llengua anglesa la fem en hores de classe i també a casa. 
 

• La procedència dels textos és diversa. Per una banda, treballem els 
textos del llibre de classe. En els llibres hi ha un ampli ventall de tipus de 
text: articles, qüestionaris, correus electrònics, pàgines web, narracions, 
enquestes, entrevistes, cançons, i textos que se centren en matèries 
transversals del currículum, com llengua i literatura, tecnologia i ciències 
naturals. Els textos de llengua i literatura són de poesia, teatre i 
fragments de novel.les. 
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• A més, tenim també un llibre de lectura obligatori per a cada nivell. El 
llibre es llegeix en veu alta a classe i a casa i moltes vegades també 
s’escolta. Els alumnes tenen unes preguntes de comprensió abans i 
després de llegir cada capítol del llibre, i una prova final on s’avalua la 
comprensió del llibre. 
 

• Al centre disposem també d’una biblioteca oberta per tots els alumnes 
amb una extensa col.lecció de llibres de lectura en anglès. Des del 
departament s’incentiva als alumnes a utilitzar el servei de biblioteca (els 
alumnes han de completar una fitxa de lectura i es té en compte en 
l’avaluació de l’assignatura). 
 

• En l’assignatura d’Alternativa a la Religió (anomenada Cultura 
Humanística en el nostre centre), que oferim els professors d’anglès, 
també treballem petites obres de teatre adaptades que els alumnes han 
de llegir, memoritzar i representar davant dels seus companys. 
 

• Des del departament, busquem i seleccionem textos divulgatius pels 
alumnes, bé de temes culturals de països de parla anglesa, com de fets 
puntuals que considerem que siguin d’interès. Els llegim i els comentem 
a classe. 
 

• Llegim també en veu alta els textos que els alumnes redacten com a 
exercici de classe o de deures a casa. 
 

• A començaments de curs, fem una prova inicial que inclou la comprensió 
lectora  i l’expressió escrita, per saber el nivell dels alumnes. A més, dins 
dels projecte de l’Acord de Coresponsabilitat, fem altres proves de 
comprensió lectora. 
 
 

B. Activitats específiques: 
Algunes d’aquestes activitats específiques, ja les hem mencionades a 
l’apartat anterior. Ara les detallarem, a més d’explicar-ne d’altres. 
 

• Lectura d’un llibre de lectura obligatori per nivell cada curs. Normalment 
es treballa durant part del 2n trimestre i té una part d’avaluació a la nota 
trimestral. 
 

• Participem en el concurs extern “The Fonix”. Primer, realitzem la part 
classificatòria al centre, i després els alumnes amb un millor resultat 
passen a la prova de nivell provincial, i si és el cas, al nivell nacional. 
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• Incentivem la participació del alumnes en els concursos interns del 
centre, per exemple el de Sant Jordi. 
 

• Els premis  del concurs de textos en anglès de la diada de Sant Jordi 
són un lot de llibres en anglès per tots els alumnes amb premis i 
accèssits, així com pels alumnes amb una millor puntuació al concurs 
“The Fonix”.  
 

• Per la diada de Sant Jordi, llegim poesies del poeta Màrius Torres 
traduïdes a l’anglès i reflexionem sobre l’ús de les paraules en tots dos 
idiomes (català i anglès). 
 

• Visitem la biblioteca i ensenyem als alumnes l’apartat de llibres de 
lectura en anglès. Els aconsellem els llibres que es poden llegir segons 
els seu nivell d’anglès. 
 

• Col.laborem en projectes transversals del centre- per exemple, en el 
marc dels projectes Comenius, segons el tema que es treballa es 
llegeixen textos sobre aquell tema. 
 

• Fem activitats de CLIL a tots els nivells de 1r a 4t ESO, en l’assignatura 
de Cultura Humanística. 
 

• Participem en projectes internacionals del centre, on fomentem l’ús de 
les llengües pròpies i les estrangeres a la vegada. 

 

Propostes de millora. 

• Estendre les hores de lectura en veu alta en anglès a classe, aprofitant 
els desdoblaments de les hores de classe. 
 

• Impulsar la participació dels alumnes en el premi intern de Sant Jordi. 
 

• Col.laborar amb altres departaments (especialment els de caire científic), 
per treballar textos en anglès en altres assignatures. 
 

• Aprofitar l’espai de l’aula i dels passadissos per mostrar els treballs dels 
alumnes a partir de la lectura d’un llibre en anglès. 
 
 

II. Destinades al professorat. 
Fem habitualment: 
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• Decidim cada curs la llista de llibres de lectura pels alumnes. En valorem 
la lectura i el treball a classe a finals de cada curs. 
 

• Ens coordinem els professors d’un mateix nivell a l’hora de llegir els 
llibres de lectura a classe, de fer les activitats i les avaluacions. 
 

• Treballem amb els materials complementaris digitals del llibre de lectura 
(web i exercicis per l’ordinador). 
 

• Decidim l’avaluació de les proves de comprensió lectora i expressió 
escrita. 
 

• Ens coordinem els professors d’un mateix nivell per proposar i treballar 
les mateixes lectures complementàries amb els alumnes. 

• Elaborem material per al seguiment dels llibres de lectura – per exemple, 
les fitxes de lectura, adaptades segons el nivell. 
 

• Intentem conèixer i aplicar a classe els recursos en anglès que hi ha a la 
pàgina web del Departament d’Educació (www.edu365.cat), així com 
altres pàgines web pels alumnes (per exemple www.britishcouncil.org). 
 

• Informem als alumnes de les possibilitats de trobar i llegir llibres en 
anglès (la biblioteca del centre, biblioteca pública..). 

 

Propostes de millora: 

• Avaluar la coordinació dels professors d’un mateix  nivell pel que fa al 
resultat del treball dels llibres de lectura a classe. 
 

• Informar i rebre informació de la possible lectura de textos en llengua 
anglesa de professors d’altres matèries. 
 

III. Destinades a les famílies. 
Fem habitualment: 

• Informem a les famílies de la importància de la lectura en general, i 
també concretament de la lectura en anglès, pel futur acadèmic i 
professionals dels fills. 
 

• En les tutories personals amb les pares, els professors d’angles, a través 
dels tutors, informem del nivell de lectura i comprensió en llengua 
anglesa dels alumnes.  
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• A la pàgina web del centre informem dels llibres de lectura de cada 
nivell. 
 

• Pels premis literaris de la diada de Sant Jordi, informem als pares que 
els premis són llibres de lectura en anglès. 

 

Propostes de millora: 

• Informar als pares de les opcions disponibles per llegir i escoltar llibres 
en anglès – la biblioteca del centre i la biblioteca pública. 
 

• Informar als pares dels recursos de la web del Departament d’Educació 
per millorar la comprensió lectora en anglès. 
  

4.2.4. ACTUACIONS I ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FOMENT DE 
LA LECTURA EN LES SEGONES LLENGÜES: FRANCÈS,  ITALI À I 
ALEMANY. [per aprovar] 

Com ja hem dit,  l’impuls de  les segones llengües (francès, italià i alemany), en 
la mesura que ho permet la realitat curricular, és un objectiu important del 
centre ja que bastants dels seus elements lingüístics i culturals formen part 
també del nostre marc referencial europeu. 

Les actuacions i activitats relacionades amb el foment de la lectura estan 
condicionades, a vegades extraòdinàriament, pels diferents nivells de 
coneixement lingüístic dels nostres alumnes. En general, els textos que 
treballem a través de la lectura –gairebé sempre en veu alta- són en llenguatge 
estàndard i tenen com a objectiu l’aprenentatge de nou vocabulari i el 
coneixement d’altres cultures.  

Fem habitualment:  

• Utilitzem molts textos de comprensió oral i de lectura relacionats amb el 
coneixement de la història, el turisme i la geografia i, sobretot, la cultura 
de l’àmbit específic de la nostra llengua francesa, alemanya i  italiana. 
També textos sobre el respecte a les diferències culturals. 

• La cultura popular de cada país, els articles periodístics, les notícies i 
algunes cançons són fets servir sovint per la seva eficàcia didàctica. 

• En la lectura de textos, en general, procurem seguir els passos de la 
guia de lectura genèrica (pàg. 23) 

• Quan el nivell de l’alumnat ho possibilita llegim còmics (Tintín, Astèrix 
Barrufets...) , textos literaris o petits llibres complementaris. 
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Propostes de millora: 
 

• Incentivar la coordinació entre les diferentss llengües estrangeres.  

• Impulsar, a través de les reunions dels Equips docents i dels Caps de 
departament, la tria de textos i lectures relacionades amb la cultura de 
les segones llengües.  

• Informar les famílies de la importància de les segones llengües . 

 
 
4.3. RECURSOS  PER A DESENVOLUPAR EL FOMENT DE LA L ECTURA 

4.3.1. RECURSOS HUMANS 

D’acord amb el que s’ha exposat als apartats anteriors, queda ben clar que 

tot el professorat del centre ha d’estar implicat en el foment de la lectura i, 

en conseqüència, forma part dels recursos humans de què es disposa. 

Però, a més del professorat, hi ha altres recursos humans que poden –i han 

de– ser utilitzats, si se’ls demana la col·laboració. Ens referim, per exemple: 

• Als pares i les mares, mitjançant l’AMPA, que poden participar 
activament en aquelles activitats en què la seua presència es 
consideri oportuna i/o necessària. 

• Al personal de la biblioteca del centre que, en contacte amb el 
Coordinador pedagògic, exerceix una funció d’assessorament i 
estreta col·laboració. 

• Als psicopedagogs escolars que, per la seua implicació en el centre, 
poden aportar moltes idees i participar en les activitats que 
necessiten de la seua col·laboració. 

• Als escriptors i escriptores del claustre, de la ciutat o de la comarca 
que, per la seva proximitat, poden accedir amb més facilitat a 
participar en alguna activitat. 

• A totes aquelles persones de reconegut prestigi social i cultural de la 
ciutat i, de manera més constant, als professors de la UdL –sobretot 
de la Facultat de lletres- que poden col·laborar i participar en 
conferències i altres actuacions d’impuls lector. 
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• Als tècnics municipals d’educació i cultura que poden programar 
activitats patrocinades per l’ajuntament –premi Josep Pernau, 
recitals...- que s’adeqüin als interessos i objectius del pla de foment 
de la lectura. El festival poètic “Mahalta” va ser un molt bon exemple 
de col·laboració entre la Regidoria de cultura i el nostre institut. 

• Als contacontes o narradors tradicionals, professionals o familiars de 
l’alumnat del centre. 

 

4.3.2. LA BIBLIOTECA 

Tal com hem dit en l’apartat d’ ”Història i relació amb l’entorn” del PLC  la 
biblioteca és actualment un dels nostres patrimonis més preuats i, en l’àmbit 
pedagògic, continuem la feina duta a terme pel programa “puntedu”, 
desenvolupat durant 2005-2008 que intentava potenciar-la com a espai de 
coneixement i aprenentatge. La biblioteca del centre –i la seva extensió a 
les aules o al passadís- compleix la funció de possibilitar la trobada dels 
diferents membres de la comunitat educativa amb el coneixement per mitjà 
de materials de diversos formats i és un espai de documentació i de 
recursos per a totes les activitats del centre. 

Recursos i actuacions:  

• Uns monitors de biblioteca s’encarreguen del seu funcionament  durant 
tot el dia, de les 9 del matí a les 9 de la nit. L’objectiu és que tota la 
comunitat educativa pugui fer-la sevir també fora de l’horari escolar. 

• Els llibres estan registrats i classificats seguint les normes internacionals 
de catalogació bibliogràfica.  

• Tots els alumnes del centre tenen un carnet de préstec de llibres. 

• Des de la pàgina web del centre es pot consultar tot el fons bibliogràfic. 

• Tenim gairebé tota l’oferta de lectura vinculada al desenvolupament 
ordinari del currículum. 

• Hi ha ordinadors d’accés lliure per a tota la comunitat educativa amb els 
equipaments necessaris per a consultes o fer treballs. 

• A la sala de lectura hi ha els llibres més adequats per als nivells 
educatius dels centre. També tenim informació en suports audiovisuals. 
Si es demana, es pot consultar tot el fons bibliogràfic més especialitzat.  

• Recollim de les famílies llibres de text dels cursos anteriors per cedir-los 
a l’alumnat que ho demana per motius econòmics. 



INS Màrius Torres                                                                Projecte Lingüístic d e Centre 
 

38 
 

• A proposta dels caps de departament, comprem els materials 
recomanats per als alumnes (llibres, revistes, CD, etc) 

• Fem actuacions, algunes ja esmentades anteriorment, com: 

- exposicions de murals amb consells sobre hàbits lectors, 
homenatges i commemoracions d’escriptors, recomanacions 
de llibres, monogràfics sobre fons bibliogràfics o documents 
escolars, etc. 

- visites de presentació de la biblioteca a alumnat per explicar el 
seu funcionament, especialment a primer d’ESO. 

- ajuda personal, si cal, en la recerca d’informació. 

 

Objectius de millora 

• Continuar amb el que s’està fent i dur a terme les propostes esmentades 
en els apartats anteriors: biblioteca de passadís, més visites de grups 
amb professor i més metodologia de recerca que impliqui l’ús de la 
biblioteca. 

• Demanar i recollir de les famílies, a més de llibres de text, llibres de 
lectura de cursos anteriors. Aquest “banc de llibres” servirà per cedir 
llibres als nostre alumnat que ho necessiti o podrà  incrementar 
l’opcionalitat en les lectures optatives que portem a les classes. 

• Incrementar les visites fora de l’horari escolar. En les reunions amb les 
famílies, continuar insistint en  la important funció de la biblioteca del 
centre. 

• Incrementar la relació directa amb els Caps de departament per posar al 
dia materials i projectes. 

 

4.3.3. ALTRES RECURSOS 

A més de tots els recursos anteriors, n’hi ha d’altres que també és necessari 
tenir en compte, com per exemple: 

• Els recursos econòmics. Es procurarà assignar una quantitat anual 
per a les biblioteques d’aula o de passadís i per a la biblioteca del 
centre i per al conjunt de les activitats de foment de la lectura. 
L’aportació econòmica assignada procedirà del pressupost general 
del centre, de l’AMPA, de qualsevol institució o entitat pública, de la 
participació en un premi, etc. 
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• La revista Trencaclosques que, sens dubte, és una eina bàsica de 
promoció i divulgació de les diverses activitats –incloses les del 
foment de la lectura i l’escriptura- i exemple de la vitalitat de l’institut. 

• Els recursos materials i humans que ens pot oferir la biblioteca 
pública, la mediateca municipal, les biblioteques de barris o d’entitats 
culturals o socials. L’institut informarà l’alumnat dels seus serveis.  

• Les activitats educatives i culturals programades al llarg del curs per 
la Paeria, per altres institucions culturals o llibreries que convoquen 
concursos de redacció, representacions teatrals, conferències, 
presentacions de llibres, exposicions, etc.– per a participar-hi amb 
l’alumnat o amb el professorat. 

• Les editorials que ofereixen recursos com ara propostes didàctics 
sobre títols concrets, plans lectors, animacions lectores, etc. 

• Els mitjans de comunicació locals i comarcals que poden ajudar a la 
difusió de les activitats i al prestigi social de les accions que es facin 
al centre. En l’actualitat, a més dels mitjans tradicionals –premsa, 
ràdio i televisió– cal tenir present els digitals i xarxes comunicatives 
molt seguides i consultades, sobretot, pels joves. 

 

5.  L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT [per aprovar] 

L’atenció a la diversitat és una de les bases de l’activitat docent. Però, potser 
malauradament, quan parlem de “tractament” de la diversitat ens referim només 
als alumnes amb problemes o deficiències d’aprenentatge significatius i als 
qual cal establir uns criteris i recursos adequats a les seves necessitats.  

Però en el nostre centre també volem incentivar les activitats d’ampliació 
perquè alguns alumnes puguin arribar a l’excel·lència: premis literaris i de 
treballs de recerca, selecció d’alumnes per als projectes internacionals, 
ampliacions curriculars.  

Els departaments, especialment els de  llengües, són els responsables d’anar 
reformulant i aplicant, cada curs, i segons les seves programacions, les  
mesures internes d'atenció a la diversitat i les que  el centre adopti segons el 
seu projecte educatiu (grups flexibles, alumnes amb NNEE, PIM, etc.)    

Alguns criteris generals  

• Quan calgui, es treballaran activitats de reforç per a  alumnes que no 
hagin assolit les competències bàsiques i activitats d’ampliació o 
aprofundiment per als alumnes amb un ritme d’aprenentatge més ràpid. 
L’opcionalitat serà una eina metodològica i motivacional bàsica. 
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• Hi haurà diversificació curricular i altres programes personalitzats per 
aquells alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu. 
Aquestes adaptacions es realitzaran tenint present el desenvolupament 
de les competències bàsiques. Em aquests supòsits, l'avaluació i la 
promoció de l'alumnat amb adaptacions curriculars es farà d'acord amb 
els criteris d'avaluació fixats en les mateixes adaptacions. 

• Es partirà d’una tipologia textual tipificada (text conversacional, narratiu i 
descriptiu), d’una intenció comunicativa (informar, convèncer, 
descriure...) i de diversos àmbits d’ús (mitjans de comunicació, 
acadèmics, quotidians, laborals, etc) 

• L’atenció personalitzada i afectiva és una de les eines que més cal 
utilitzar en la diversitat curricular. 

• Als alumnes de batxillerat exempts de la selectivitat de llengua catalana 
se’ls farà una avaluació ponderada a partir d’una selecció de continguts i 
un reforç dels aspectes gramaticals específics de la llengua catalana i de 
la comprensió. L’actitud i el procés d’aprenentatge també formaran part 
de la seva avaluació. En aquests casos –encara més- serà ineludible la 
coordinació amb el professor de llengua castellana. 

• Cal esmentar que cada any vénen al centre, a partir del 3r d’ ESO un 
grup d’alumnes   castellanoparlants  d’altres zones de l’estat - que viuen 
interns en una residència de Lleida- que se’ls té, dins el mateix grup 
classe, una atenció específica al primer  trimestre, que normalment és el 
temps que tarden a adaptar-se al nivell llindar d’ús  i de comprensió de la 
llengua catalana. 

 

Alguns recursos 

A. Dels departaments: 

- Adaptació/selecció del material. Del mateix llibre de text: exercicis 
diferenciats, ampliació/reducció de continguts, etc. 

- Material complementari d’ampliació/reforç. Quaderns específics, llibres de 
lectura diferenciats en funció del nivell i necessitats de l’alumne. 

- Programes de reforç: hora de repàs setmanal per treballar les competències 
bàsiques.  

- Llibreta de lèxic. Reforç /ampliació 

- Llibreta d’escriptura. Reforç. Previsió de deficiències ortogràfiques i 
cal.ligràfiques. / Ampliació amb exercicis d’escriptura creativa. 
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- Dossier gramatical. Reforç batxillerat. 

 

B. Del centre: 

Una veritable atenció a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge necessita, a 
més d’estratègies adequades,  temps i esforç de l’alumne i del docent que, 
molts cops, costa de trobar en el compacte dia a dia de les classes. Per això, 
en cada any escolar hi poden haver canvis en l’organització escolar per reforçar 
els aprenentatges. Els més significatius poden ser:  

- Habilitar com a obligatoris alguns crèdits variables per reforçar l’aprenentatge 
d’algunes llengües  

-Crear crèdits variable o matèries optatives  per incentivar el coneixement de 
les segones llengües. 

- Fer desdoblaments en alguns nivells educatius, condicionats a la disponibilitat 
dels docents. 

- Fer reforços individuals o en petits grups, o crear grups flexibles.  

- Acollir-se als programes PIM per als alumnes de primer d’ESO  que arriben de 
primària amb un nivell molt baix de llengua. 

- Habilitar, quan calgui,  en un o més nivells, un grup d’alumnes amb  una 
capacitat   competencial lingüística més fluixa. En aquest cas, el  currículum 
lingüístic serà  similar al dels altres cursos però es limitarà, sobretot,  al domini 
de les competències bàsiques. 

- Incentivar, sempre que es pugui, les guàrdies de reforç. 

 

6. L’ACOLLIDA A L’ALUMNAT NOUVINGUT [per aprovar] 

El coneixement de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut és un primer pas 
per a la integració a viure en un lloc en igualtats de condicions que la resta dels 
ciutadans i evitar l’exclusió social.  A més, aporta empaties i millora la 
percepció dels catalans, que valoren positivament que els nouvinguts 
s’expressin en català. Per això des de l’institut treballem perquè  el català sigui 
la llengua vehicular i habitual d’aquests alumnes. 

 

Criteris i accions 

Els criteris que proposem a l’hora de relacionar-nos amb l’alumnat nouvingut 
són: 
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1. Intentar mantenir l’ús de la llengua catalana en totes les situacions, 
independentment de la procedència de l’interlocutor. Si no ens entén, 
podem adoptar  pautes que faciliten la comunicació com: 

- parlar amb una velocitat inferior a la normal 

- acompanyar el discurs amb gestos o imatges 

- simplificar el vocabulari i les frases que fem servir 

 2.   No canviar de llengua si no ens ho demanen. Quan sigui convenient fer- ho   
cal utilitzar la llengua que sigui més propera a l’interlocutor. 

 3.   Establir un vincle afectiu amb la llengua catalana per mitjà de reforçar            
l’autoestima de l’alumnat valorant el seu bagatge cultural i lingüístic, amb           
estratègies com: 

-   pronunciar de manera acurada els seus noms 

-   conèixer i fer servir les seves comunicacions pròpies en el moment 
d’arribada o d’adéu  

-   introduir alguns temes que tinguin a veure amb el seu origen o la seva vida. 

-   conèixer les similituds i diferències culturals i lingüístiques entre el el català i 

    la seva llengua d’origen. (Col·lecció “Llengua , immigració i ensenyament del 

    català”) 

  -  fomentar l’actitud de valoració de l’educació intercultural per facilitar la                
comprensió de criteris i maneres de veure el món diferents del propi, en un                
marc comú de relació. Reconèixer tant les diferències culturals com els                
elements compartits. 

4.   L’acollida lingüística és un objectiu compartit per tota la comunitat 
educativa. 

5.   Quan les circumstàncies ho demanen –quan hi ha un important nombre            
d’alumnes nouvinguts, com és el nostre cas- i d’acord amb el PAC (Pla            
d’Acollida del Centre) l’institut aplica mesures organitzatives i estratègiques            
didàctiques per aconseguir l’atenció lingüística adient a través de l’Aula            
d’Acollida. 

L’aula d’acollida 

L’aula d’Acollida és una aula a la qual assisteixen els alumnes nouvinguts per a 
reforçar l’aprenentatge inicial de la llengua catalana i facilitar una instrucció 
comprensible en la resta de les àrees. 
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Els alumnes nouvinguts són assignats a una Aula Ordinària. L’Aula d’Acollida 
ha de ser un espai de referència per a aquests alumnes, mentre segueixen el 
procés d’adaptació al centre. En aquest sentit, el nombre d’hores que un 
alumne assisteix  a l’Aula d’Acollida varia en funció de la data d’arribada al 
sistema educatiu català, de la seva llengua d’origen i de la seva evolució. 

S’intentarà que els alumnes puguin cursar a l’Aula Ordinària aquelles matèries 
que no requereixen un domini de la llengua, com educació física, educació 
visual i plàstica, matemàtiques, música, llengua estrangera, etc. En tot cas, les 
hores d’assistència l’Aula d’Acollida s’aniran reduint progressivament i de 
manera consensuada per l’equip docent de l’alumne.  

El tutor de l’Aula d’Acollida és el responsable de l’aplicació de mesures 
metodològiques per a l’aprenentatge inicial de la llengua; de la coordinació amb 
la resta de professors, especialment els tutors i professors de l’aula ordinària de 
l’alumne i la resta de professors que intervenen a l’Aula d’Acollida. Assisteix a 
les reunions d’equip docent, pre-avaluacions i avaluacions i a les reunions amb 
els coordinadors de l’ESO. També és el responsable de l’avaluació inicial  de 
l’alumne i de l’avaluació al final del curs escolar (Avaluació del Departament 
d’Ensenyament). 

La llengua d’aprenentatge a l’Aula d’Acollida és el català i també és la llengua 
de relació entre els professors i els alumnes i entre els mateixos alumnes. El 
professorat ha de vetllar perquè els alumnes utilitzin la llengua catalana, fins i 
tot els alumnes de parla hispana, que tendeixen a utilitzar el castellà, o els 
alumnes d’un mateix país o d’una mateixa llengua materna que tendeixen a 
comunicar-se en aquesta llengua. 

L’aprenentatge de la llengua és global i es desenvolupen totes les 
competències, amb especial atenció a la comprensió i expressió orals. 

Les activitats que es desenvolupen a l’Aula d’Acollida són diversificades, 
motivadores i participatives. 

A l’Aula d’Acollida s’utilitzen habitualment les TIC, pel seu caràcter motivador, 
perquè permeten un gran ventall de possibilitats i s’adapten a les necessitats  i 
al ritme d’aprenentatge dels alumnes. (l’Aula disposa de cinc ordinadors amb 
connexió a Internet) 

A l’Aula d’Acollida es desenvolupen activitats destinades a la integració de 
l’alumnat al centre i a l’entorn, especialment les relacionades amb la cultura i 
les tradicions de la ciutat i el país. 

Els Departaments didàctics disposaran de materials didàctics adaptats a 
l’alumnat nouvingut (en què els continguts lingüístics siguin molt bàsics i es 
vagin ampliant progressivament a mida que la integració lingüística de cada 
alumne vagi avançant) per poder atendre aquest alumnat les hores que sigui a 
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l’aula amb els seu grup-classe ordinari en els estadis inicials de la seva 
adaptació al nostre sistema educatiu.  

 

 

7. LA LLENGUA CATALANA EN LA GESTIÓ DEL CENTRE  [pe r 
aprovar] 

 

1. Àmbit humà i de serveis 

• D'acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors del 
centre han de tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials 
a Catalunya, que els permeti la comprensió i la utilització correcta 
d'ambdues en la pràctica docent habitual, tant en l'expressió oral com en 
l'escrita. 

• Tots els professors, excepte quan les circumstàncies didàctiques i 
personals ho demanin exerciran la seva tasca docent en català.  

• El centre utilitzarà, normalment, la llengua catalana com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre tot el professorat, el personal no docent i 
l'alumnat dins i fora de l'àmbit curricular.  

• El professor tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada per tal de 
ser-ne model d'ús per a la resta de la comunitat educativa. 

• El centre vetllarà perquè tot el personal (professorat, PAS i personal 
contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 
desenvolupa.  

 

2. Àmbit administratiu 

• El centre farà del català oral i escrit el vehicle d'expressió normal en les 
seues activitats docents i administratives, tant les internes com les 
externes. 

• Totes les actuacions administratives del règim interior del centre 
generades a la secretaria (cartes, certificats, impresos, etc) o en altres 
àmbits o càrrecs del centre (avisos públics, qualificacions, horaris, actes 
de les diverses reunions, convocatòries, biblioteca, consergeria, etc.)  
seran redactades  en llengua catalana. 
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• Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en català, 
exceptuant-ne els casos en els quals els usuaris les demanin en 
castellà. Així mateix, si s’escau, es demanarà l’ajut de traducció o 
interpretació per atendre les persones i comunitats d’altres llengües. 

• Quan un usuari demani algun document que hagi de presentar en alguna 
administració o institució fora dels territoris on el català és llengua oficial, 
el centre vetllarà perquè l’esmentat document sigui redactat en la llengua 
demanada. 

 

3. Famílies i mitjans de comunicació 

• La llengua de relació amb les famílies serà la catalana, sense excloure 
que, per motius de facilitat comunicativa, s’usin altres llengües.  

• Com a norma general, tota la comunicació externa del centre es farà en 
llengua catalana: comunicats a la premsa, correspondència, invitacions, 
publicitat, etc.) En els casos en què es valori que l’ús d’una altra llengua 
pugui ser d’especial utilitat per a aconseguir els resultats comunicatius 
buscats, es podrà utilitzar una altra llengua.  

• La pàgina web del centre serà en llengua catalana. Per motius 
curriculars i didàctics pot encabir textos de  qualsevol de les altres 
llengües.  

• En els projectes internacionals –com en els Comenius- al costat de la 
llengua acordada en cada projecte, es procurarà que hi hagi una 
presència de la llengua i la cultura catalana  

4. L’ús d’un llenguatge inclusiu i cohesionador 

• En la documentació generada pel centre es vetllarà per fer un ús no 
discriminador  del llenguatge. Tots els estaments i activitats de la 
comunitat educativa  han de tenir cura en aconseguir aquest objectiu.  

• Es vetllarà per la utilització habitual d'un llenguatge respectuós amb les 
diferents cultures i sensibilitats, amb les ideologies polítiques, socials o 
religioses i s’estimularan les fórmules adequades de tractament 
respectuós en tots els àmbits educatius. 
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L’APLICACIÓ DEL PLC: RESPONSABILITATS, DIFUSIÓ,  AV ALUACIÓ  I 
REVISIÓ.  [Per aprovar] 

 

Aquest document marc del PLC, a partir de la seua aprovació i inclusió en el 
projecte educatiu del centre, és el referent principal que cada curs guiarà 
l’elaboració dels plans anuals. Tindrà una vigència indefinida, mentre no se’n 
redacti un altre i s’aprovi, però s’hi introduiran les correccions i les millores que 
es considerin necessàries després de cada una de les avaluacions anuals. 

 

Responsabilitats 

 

La Comissió del PLC es constituirà cada curs escolar i serà l’encarregada de 
coordinar, promoure i concretar les accions i les activitats generals a fer en 
cada curs  relacionades amb els seus objectius. 

Els membres  de la Comissió tenen la responsabilitat de traslladar a cada 
sector que representen les suggerències i actuacions establertes. També 
recolliran –prèvia consulta a la resta de les persones, cicles i/o departaments i 
coordinacions i comissions responsables que hi tinguin relació– les noves 
propostes que caldria desenvolupar. 

La responsabilitat de cada una de les actuacions serà segons l’abast de la 
mateixa proposta: equip directiu, comissió del PLC, departaments, 
coordinadors, tutors,  professorat de cada una de les aules, especialistes d’una 
matèria determinada, personal no docent, persones encarregades de la 
biblioteca o d’altres espais o funcions, etc. 

 

 

Difusió 

 

El document marc del PLC i les concrecions anuals han de ser conegudes per 
tota la comunitat. En aquest sentit, l’Equip directiu i la Comissió seran els 
encarregats de la difusió: 

 

• S’informarà al claustre i als caps de departament dels aspectes més 
rellevants del PLC. 
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• Supervisaran que en el web del centre hi hagi el document 
actualitzat. Es pot resumir i/o destacar alguna de les actuacions de 
millora que cal aconseguir. 

• Per mitjà dels Caps de departament, es proporcionarà al professorat 
nou al centre el document marc del PLC. S’insistirà especialment en 
l’apartat de la comprensió lectora i del foment de la lectura.  

• Es col·laborarà amb el professorat tutor perquè es doni la informació 
més rellevant del PLC en les reunions inicials amb les famílies de 
cada aula. 

• S’informarà tots els altres sectors escolars i persones com l’AMPA i el 
personal no docent i de serveis. 

• Amb la supervisió de l’equip directiu, es redactaran notes de premsa i 
s’informarà els mitjans de comunicació  de les activitats i dels actes 
més importants que es facin al centre relacionats amb el PLC i, 
sobretot, amb el foment de la lectura. La informació al web o als 
mitjans de les activitats en què hi participa el nostre alumnat ha de 
ser prioritària. 

 

 

Avaluació 

 

Les actuacions seran revisades i avaluades per la Comissió a l’acabar el curs 
escolar. D’aquesta avaluació se n’extrauran les conclusions i les propostes de 
millora per al curs vinent.  

 

 


