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Introducció 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu de Centre i és el marc de                  

referència de la gestió de les llengües en el nostre institut. Per tant, s’adreça a tota la comunitat                  

educativa i ha de ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent,                 

pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el centre i, evidentment,               

pel professorat. 

El nostre PLC es basa en dos eixos fonamentals: 

▪ En primer lloc, es basa en el fet que el català és la llengua vehicular del nostre centre en tots                    

els àmbits: pedagògic, de govern institucional, humà i de serveis, i administratiu.  

▪ En segon lloc, el nostre objectiu és potenciar al màxim les competències plurilingües de              

l’alumnat. Per això, i seguint els currículums escolars de Catalunya, el nostre objectiu és que               

els estudiants, en acabar l’etapa de secundària obligatòria:  

- Dominin, tant a nivell formal com informal, el català, llengua vehicular, de cohesió i              

d’aprenentatge.  

- Dominin, de la mateixa manera que el català, el castellà, especialment en els seus usos               

més formals.  

- Coneguin una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents            

capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  

- Tinguin una actitud oberta, mostrin respecte i s’interessin tant per les llengües i             

cultures presents en l’entorn on viuen com per d’altres de més llunyanes, de les quals               

poden aprendre i enriquir-se personalment, malgrat que no les aprenguin.  

- Usin un llenguatge no sexista ni androcèntric. 
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1. Anàlisi del context 

L’Institut Pere Borrell és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de la comarca de              

la Cerdanya. Ubicat a Puigcerdà, és l’únic institut públic a la vila i imparteix ensenyaments               

d’educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat (inclosa la modalitat de batxibac), programes           

de formació i inserció (PFI) i cicles formatius (CFGM d’Activitats Físicoesportives en el Medi              

Natural (CAFEMN); Cicle Integrat de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció a les               

Persones en Situació de Dependència (CAI-ASS); CFGM de Gestió Administrativa (GA), i CFGM             

de Cuina i Gastronomia (CG). La Cerdanya és una comarca pirinenca formada per municipis              

dispersos geogràficament.  

La capital, Puigcerdà, aglutina 8.810 dels 17.704 habitants. És una comarca transfronterera amb             

França ubicada lluny de poblacions grans, a una distància de 168km de la capital de província                

(Girona). L’activitat econòmica depèn principalment del turisme i està centrada majoritàriament en            

l’hostaleria, la restauració, l’esquí, la construcció i el comerç. El nivell econòmic de les famílies               

mitjà-baix amb una renda per habitant de 14.400 euros el 2013, inferior a la mitjana de Catalunya, de                  

16.200 euros. La taxa d’atur és baixa en comparació amb la mitjana de Catalunya (mitjana d’atur                

registrada el 2016 de 568,6 persones, és a dir, un 5,17% de la població activa, inferior al 13,05% de                   

Catalunya). Pel que fa a la població de la comarca, hi ha tendència a l’estabilitat, en sentit lleugerament                  

decreixent. Hi ha un 13,05% de població estrangera (lleugerament per sota de la mitjana de 6                

Catalunya, que és d’un 13,61%) i més de la meitat de la població de més de 16 anys tenen estudis de                     

segon grau (un 56%), i un 20% tenen estudis universitaris (2011). 

Pel que fa al coneixement del català, les últimes xifres disponibles (2011) mostren un coneixement per                

sobre de la mitjana de Catalunya, com podem veure a continuació:  

L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l’entén  

Cerdanya 97,2% 79,3% 82,9% 62,2% 2,7%  

Catalunya 95,1% 73,2% 78,7% 55,7% 4,9%  

Coneixement del català (càlcul sobre la població de 2 anys o més).  

L’Institut Pere Borrell és l’únic institut públic de tota la comarca i té adscrites 5 escoles i 1 ZER: Alfons I i                      

Llums del Nord (Puigcerdà), ZER Cerdanya (Jaume I-Llívia, Santa Cecília-Bolvir, Santa Coloma-Ger) i             

Bac de Cerdanya (Alp) pertanyents a la província de Girona i Mare de Déu de Talló (Bellver) i Sant Serni                    

(Prats i Sampsor) de la província de Lleida.  
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Actualment s’ofereixen els següents estudis: entre 4 i 5 línies d’ESO, 2 de Batxillerat (Modalitats de                

Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials), Batxibac (els alumnes fan un terç del currículum en               

francès i poden obtenir la doble titulació batxillerat–baccalauréat), 7 grups i 5 famílies de Cicles formatius                

de grau mitjà (Atenció a persones en situació de dependència, Conducció d’activitats físicoesportives en              

el medi natural, Cuina i gastronomia (cicle de recent incorporació), Cures d’auxiliar d’infermeria i Gestió               

administrativa), i un PIP (Programa de formació i inserció d’Auxiliar en Vendes, Oficina i Atenció al                

Públic). El centre compta amb tres dotacions de professorat SIEI (suports intensius per a l’escolarització               

inclusiva), una UEC (Unitat d’escolarització Compartida amb l’Ajuntament) i una Aula d’Acollida            

(nouvinguts). A més, l’institut és seu CPD, depès de l'EOI de la Seu d'Urgell.  

Creat l’any 1972, l’Institut té adscrites gairebé la totalitat de les escoles públiques de la Cerdanya,                

excepte les que es troben situades a l’oest de la comarca. Així doncs, l’Institut Pere Borrell té una                  

zona d’escolarització força extensa que es concreta en: 

- Escola Alfons I (Puigcerdà) 
- Escola Llums del Nord (Puigcerdà)  
- Escola Bac de Cerdanya (Alp) 
- ZER La Cerdanya, formada per l’Escola Jaume I (Llívia), l’Escola Santa Cecília (Bolvir) i              

l’Escola Santa Coloma (Ger).  
- Escola Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya). 
- ZER Baridà Batllia, formada per les escoles Portella Blanca (Lles), El Puig (Prullans),             

Ridolaina (Montellà), Pere Sarret (Martinet) i Sant Serni (Prats). D’aquestes escoles, l’única           

que està adscrita al nostre centre és la de Prats; les altres estan totes adscrites a l’Institut                 

Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. Malgrat tot, el Consell Comarcal de la Cerdanya posa a                

disposició de les famílies un servei de transport escolar fins a Puigcerdà, la qual cosa               

permet que els nois i noies puguin cursar els estudis secundaris en el nostre centre o a                 

l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.  
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A la nostra comarca, la llengua catalana gaudeix de gran vitalitat, i és per això que la majoria de                   

l’alumnat del nostre institut coneix el català i és la seva llengua d'ús habitual. Tanmateix, el                

castellà és la llengua materna i d’ús habitual d’un percentatge important de l’alumnat i de bona                

part dels alumnes nouvinguts al centre. L’alumnat és majoritàriament nascut a Catalunya, i el              

percentatge d’alumnat de nacionalitat estrangera ha anat decreixent en els últims 5 cursos, situant-se              

en un 15% el curs 2017-18 i en un 19% el curs 2018-19, per sota del 24% que hi havia el curs 2013-14.                       

Aquests percentatges varien segons els estudis i és a cicles formatius on el percentatge d’alumnes               

nascuts fora de Catalunya és més alt, d’aproximadament un 40% el curs 2017-18 mentre que a l’ESO                 

va representar un 17%.  

Pel que fa als països de procedència, la majoria de nouvinguts provenen d’Amèrica del Sud. La llengua                 
catalana és la llengua utilitzada per la majoria d’alumnat, tot i que el castellà també té molta presència al                   

centre. La nacionalitat que predomina en el nostre institut és l'espanyola, però cal tenir en compte                

que hi ha alumnes de diverses nacionalitats.  

La graella següent mostra l’origen dels alumnes d’altres nacionalitats matriculats en el nostre centre              

des del curs 2016-2017:  

Ensenyament

s 

Amèrica 

Central i del   
Sud 

Amèric

a del  
Nord 

Magreb 
Resta 

d’Àfrica 
Unió 

Europea 
Resta 

d’Europa 
Àsia i  

Oceania 

ESO 41 __ 4 3 44 5 __ 

PFI 8 __ __ 1 __ __ 3 

Batxillerat 11 1 __ 1 1 7 __ 

CFPM 37 __ __ __ 2 3 __ 
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A títol informatiu, a continuació mostrem les dades de l’IDESCAT de l’any 2011 sobre el               

coneixement del català a la comarca de la Cerdanya (font: Població de 2 anys i més segons                       

coneixement del català i edat ) 

Edat 
Població de  
2 anys i   
més 

L’entén 
El sap  
parlar 

El sap  
llegir 

El sap  
escriure 

No l’entén 

De 2 a 4    
anys 

423 408 254 __ __ __ 

De 5 a 9    
anys 

922 922 841 840 707 0 

De 10 a 14    
anys 

879 852 778 851 756 __ 

De 15 a 19    

anys 
867 867 809 829 805 0 

De 20 a 24    
anys 

968 874 669 681 662 __ 

De 25 a 29    
anys 

1168 1166 1036 1044 974 __ 

De 30 a 34    
anys 

1482 1465 1109 1191 1018 __ 

De 35 a 39    
anys 

1776 1663 1335 1468 1233 __ 

De 40 a 44    

anys 
1412 1352 974 1109 860 __ 

De 45 a 49    
anys 

1859 1845 1516 1595 1326 __ 

De 50 a 54    

anys 
1455 1435 1141 1262 834 __ 

De 55 a 59    
anys 

1181 1141 935 1025 619 __ 

De 60 a 64    
anys 

993 983 838 879 510 __ 
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De 65 a 69    
anys 

790 782 595 700 335 __ 

De 70 a 74    
anys 

537 531 445 441 211 __ 

De 75 a 79    
anys 

675 654 508 525 200 __ 

De 80 a 84    

anys 
491 440 388 381 167 __ 

De 85  
anys i  

més 
401 401 316 298 113 0 

Total 18281 17780 14488 15162 11369 502 

 

Pel que fa a la Competència lingüística, el professorat té les acreditacions de coneixements de               

llengües requerides pel departament d’ensenyament per a treballar en els instituts públics de             

Catalunya: obligatori, el certificat de nivell de suficiència de català (C1) i opcional, el certificat de                

nivell superior de català (C2). Pel que fa al professorat de llengües estrangeres la Resolució               

EMC/1138/2019, de 29 d'abril, inclou les taules oficials per al reconeixement de certificats i títols               

acreditatitus de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del sistema universitari de             

Catalunya. Aquestes taules actualitzen els certificats i les titulacions publicats a la Resolució             

EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell                  

Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el              

reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. 

● A més de les titulacions especificades a les taules, s'admeten també les certificacions             

següents: 

○ Les titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o          

alemany. 

○ El certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris, expedit per una escola que          

imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya. 

○ La titulació en Filologia, Traducció i Interpretació o equivalent en una de les quatre              

llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster. 

○ La certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris          

(grau, màster oficial o programa de doctorat) en una de les quatre llengües             
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esmentades. 

○ Els certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors           

expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola. 

2. Oferta de llengües estrangeres 

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

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en almenys una llengua estrangera, i que els                

sàpiguen fer servir per comunicar-se, organitzar els pensaments propis i reflexionar sobre els             

processos implicats en l’ús del llenguatge. 

L’alumne cursarà, en tot l’ensenyament secundari obligatori, una llengua estrangera com a mínim.             

L’anglès serà l’idioma obligatori de la primera llengua estrangera i podran optar per             
estudiar el francès com a segona llengua estrangera.  

Pel que fa a l’ensenyament postobligatori, des del curs 2015-2016 els alumnes que ho desitgin i                

que demostrin un nivell de francès equivalent al nivell B1 del marc europeu comú de referència                

(MECR), tindran l'opció de cursar el batxibac. Així, l’alumnat que cursi aquest currículum mixt, a               

més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el               

diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvoluparà íntegrament en             

francès. 

En acabar el batxillerat, l’alumne haurà de comprendre textos orals i escrits en registre estàndard               

en, com a mínim, una llengua estrangera, i s’haurà de saber expressar amb fluïdesa i correcció en                 

aquest mateix registre, ja sigui oralment com per escrit. 

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als alumnes la            

formació necessària per adquirir la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües             

estrangeres adients en l’àmbit professional de treball. 

A la graella següent es pot veure quina de les llengües estrangeres s’imparteix en cada un dels                 

cicles formatius del nostre centre: 

 

CFGM d'Activitats  
Físicoesportives 

en el Medi Natural 

CIGM de Cures   
Auxiliars 

d'Infermeria i  

CFGM de Gestió   
Administrativa 

CFGM de Cuina i    
Gastronomia 
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Atenció a les   
Persones en  
Situació de  
Dependència 

1r curs __ 
Francès (2 hores   

setmanals) 
Francès (2 hores   

setmanals) 
Anglès (3 hores   

setmanals) 

2n curs __ 
Anglès (3 hores   

setmanals) 
Anglès (3 hores   

setmanals) 
__ 

 

Tal com es desprèn de la graella anterior, només s’imparteixen dues llengües estrangeres (una              

cada curs) en el cicle sociosanitari i en el de gestió administrativa, i s’imparteix només anglès en el                  

cicle de cuina. Pel que fa al cicle d’esports, ja no s’imparteixen classes ni de llengua francesa ni de                   

llengua anglesa, tot i que anteriorment els alumnes d’aquest cicle sí que feien dues hores a la                 

setmana de francès. El motiu pel qual ja no s’estudia cap llengua estrangera en aquest cicle és                 

que els professors del Departament d’Educació Física, en acabar el curs 2016-2017, van decidir              

que les dues hores de francès que s’havien fet fins al moment es dedicarien, a partir del curs                  

vinent, a altres matèries específiques del cicle.   
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge      

i l’ús de les llengües 

Els objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües en el nostre centre són els                  

recollits en els següents punts: 

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i                  

col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més                

global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per                

obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de             

valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’institut per               

comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals,             

apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 

3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o               

escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i              

per a la seva participació en les creacions culturals. 

4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que al final de                

l’educació obligatòria s’utilitzin normalment i correctament les dues llengües oficials. 

5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions              

comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 

6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 

7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar ien el context social i                 

cultural proper. 

8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els             

interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens envolta. 

9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural                 

proper. 
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10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de          

comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i                 

creativa. 

11. Utilitzar adequadament els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la             

informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 

12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar              

informació, com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 

13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i                

cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció. lingüística, adequada a l’edat. 

14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de                

comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per              

comprendre textos orals i escrits. 

15. Utilitzar la lectura lliure i autònoma com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a                  

obres de la tradició literària. 

16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i               

iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari. 

17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat             

d’aprenentatge i d’ús de les llengües.  

 

 
11 

Projecte lingüístic provisional 



 
 

 

4. Criteris metodològics i organitzatius     

sobre l’aprenentatge de les llengües 

En matèria de llengua, un dels objectius principals que tenim com a centre és el de millorar la                  

comprensió lectora i l’expressió escrita del nostre alumnat. Pensem que saber comprendre textos             

és una base molt important per poder assolir i consolidar els aprenentatges, ja siguin transversals               

o d’una matèria en concret. De la mateixa manera, saber expressar-se correctament per escrit,              

tant des del punt de vista ortogràfic com de redacció, és un altre dels pilars fonamentals que han                  

d’estructurar el pensament i l’aprenentatge de l’alumnat. Per aquest motiu, des del vessant             

lingüístic volem posar un èmfasi especial en aquestes dues competències, consolidar-les i alhora             

compartir-les amb les altres assignatures, ja que considerem que pertoca a tot el professorat              

donar estratègies als estudiants per comprendre bé el que llegeixen i per expressar-se amb              

fluïdesa, correcció i pulcritud. De fet, pensem que el desenvolupament de la comprensió oral i de                

l’expressió escrita és responsabilitat de totes les matèries del currículum i que aconseguir-ho             

ajudarà l’alumnat tant a desenvolupar-se més bé dins i fora de l’institut com a tenir més èxit en el                   

futur.  

En aquest sentit, i abans de tractar particularment cadascuna de les llengües que s’ensenyen en               

el nostre institut, cal que posem de manifest quins són els criteris metodològics i organitzatius               

que seguirem com a centre.  

Les estratègies de comprensió lectora que haurà de tenir en compte tot el professorat es poden                

dividir en tres fases:  

- Abans de la lectura: deixar clars els objectius de la lectura, formular hipòtesis i activar els                

coneixements previs. Tot això permet una comprensió més significativa dels textos.  

- Durant la lectura: formular hipòtesis tot anticipant els continguts, confirmar o rebutjar les             

hipòtesis, recapitular i controlar la comprensió.  

- Després de la lectura: avaluar la comprensió, recapitular, comunicar, estimular la creativitat            

i valorar els textos.  

A més a més, val a dir que les estratègies de comprensió són un procediment comú a totes les                   

llengües i l’ensenyament d’aquestes estratègies en una llengua reverteix en les altres1. Per això,              
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cal tenir en compte quatre punts:  

1. Treballar, en alguns casos, amb textos reals. 

2. Controlar la dificultat dels textos, contextualitzar el lèxic i donar estratègies a l’alumnat per              

deduir o buscar el significat de segons quines paraules i, d’aquesta manera, millorar la              

comprensió.  

3. Proposar activitats variades que responguin a situacions comunicatives diferents que          

impliquin tipus de text i registres diversos.  

4. Revisar les activitats.  

D’altra banda, les estratègies per millorar l’expressió escrita que també caldrà que incloguin dins              

dels seus ensenyaments són les següents:  

1. Planificar el text que s’haurà d’escriure tenint en compte l’objectiu, el contingut i el públic.  

2. Produir el text tenint en compte la planificació, la qual cosa implica un control simultani a la                 

mateixa escriptura.  

3. Revisar el text un cop escrit per millorar-ne progressivament el resultat.  

Així, el professorat que es trobi davant d’un text escrit per un alumne haurà de considerar les                 

qualitats següents (a banda d’una bona presentació) per poder-lo valorar:  

- Coherència 

- Cohesió 

- Adequació 

- Correcció lingüística 

1  Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita (2010). Barcelona: Generalitat de Catalunya; 

Departament d’Educació; Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. P. 11.  
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4.1. Distribució horària setmanal de les llengües a        

l’institut 

Ensenya

ments 
Català 

Castell

à 
Anglès 

Francè

s 

Literat

ura 

catalan

a 

Literat

ura 

castell

ana 

Literat

ura 

frances

a 

Literat

ura 

univers

al 

Llatí Grec 

1r ESO 3 h 3 h 3 h 2 h __ __ __ __ __ __ 

2n ESO 3 h 3 h 4 h 2 h __ __ __ __ __ __ 

3r ESO 3 h 3 h 3 h 2 h __ __ __ __ __ __ 

4t ESO 3 h 3 h 
4 h  

(17-18) 
2 h __ __ __ __ __ __ 

1r 

batxillera

t 
2 h 2 h 3 h __ __ __ __ 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

2n 

batxillera

t 
2 h 2 h 3 h __ 

4 h  

(modali

tat) 
__ __ __ 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

1r 

batxibac 
2 h 2 h 3 h 3 h __ __ 2 h 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

2n 

batxibac 
2 h 2 h 3 h 2 h __ __ 2 h 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

4 h  

(modalit

at) 

1r 

CAI/ASS i  

GA 
__ __ __ 2 h __ __ __    

2n 

CAI/ASS i  
__ __ 2 h __ __ __ __    
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GA 

1r CG __ __ 2 h __ __ __ __    

 

4.2 Desdoblaments 

- Segons estableix la normativa, a tots els cursos d’ESO, la matèria de llengua anglesa              

desdobla una hora setmanal per tal de poder oferir als alumnes més oportunitats per a l’ús                

comunicatiu de la llengua. A Batxillerat, aquesta matèria desdoblarà si hi ha més de 25               

alumnes per grup. 

- Les matèries de llengua catalana i castellana desdoblaran una hora setmanal a 2n de              

Batxillerat si el grup té més de 25 alumnes. 

- En el cas de llengua francesa i malgrat que no està especificat a la normativa, si el grup té                   

més de 25 alumnes s’intentarà desdoblar una hora setmanal, especialment a 4t d’ESO i              

segons disponibilitat de professorat. 

4.3. La llengua catalana com a llengua vehicular 

El català, com a llengua pròpia dels centres educatius de Catalunya, s’utilitza normalment a              

l’Institut Pere Borrell com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i és la llengua de referència en totes                 

les activitats del centre. En la mesura que és alhora mitjà d’aprenentatge de la majoria de matèries                 

i objecte d’estudi, ha de tenir una importància destacable en els processos            

d’ensenyament/aprenentatge i, per tant, en els currículums de l’alumnat dels diferents nivells            

educatius. En aquest sentit, tot el professorat ha de transmetre a l’alumnat un ús adequat i                
correcte de la llengua catalana i ha de ser, especialment en la seva matèria, un model                
lingüístic pel que fa a la qualitat, la correcció i l’adequació terminològiques. 

Per aquest motiu, les activitats educatives —tant orals com escrites—, el material didàctic i els               

llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees i matèries del currículum seran en                 

català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengües                

estrangeres. A més, també es permetrà fer servir el castellà i l’anglès (i, si escau, altres llengües                 

romàniques) com a llengües de font d’informació. 
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La utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular no queda restringida exclusivament a               

l’àmbit de les activitats d’aprenentatge. El centre és conscient de la necessitat que el català formi                

part de la comunicació quotidiana en tots els àmbits de convivència i relació que s’esdevenen a                

l’institut. Per aquesta raó, les activitats que es desenvolupin en els diversos espais del centre i que                 

afectin qualsevol dels sectors de la comunitat educativa es faran en llengua catalana. Així mateix,               

els missatges que es puguin generar des del centre cap a l’exterior, sigui quin sigui el tipus de                  

comunicació emprat, també procuraran ser en llengua catalana, prenent —sempre que calgui—            

les mesures necessàries perquè el missatge arribi correctament al receptor. 

4.4 L’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana 

Pel que fa a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana, serà responsabilitat del            

professorat de totes les àrees aconseguir que l’alumnat assoleixi un domini adequat del català.              

Des de cada àrea d’aprenentatge, doncs, es vetllarà perquè l’ús de la llengua, tant oral com escrit,                 

sigui al més acurat possible. Sempre que es pugui, es procurarà que els mitjans audiovisuals               

emprats facin servir la llengua catalana com a mitjà d'expressió principal, i les activitats d’avaluació               

de les diferents àrees utilitzaran la llengua catalana com a llengua vehicular. 

Tot i que la llengua de relació de la majoria de l’alumnat del centre és el català, el percentatge de                    

castellanoparlants —majoritàriament d’origen sud-americà— ha augmentat considerablement       

durant els darrers anys i, al mateix temps, l’ús del català com a llengua d’ús espontani fora de                  

l‘aula s’ha anat reduint. D’altra banda, però, l’alumnat que té una llengua mare no romànica               

s’adapta força bé tant al català com al castellà.  

Per al desplegament del currículum es farà servir un llibre de text complementat per material               

digital de la mateixa editorial.  

Així mateix, i d’acord amb l’objectiu d’aprofitar al màxim els ritmes dinàmics de l’alumnat,              

s’aprofitaran les situacions espontànies i el decurs de l’actualitat per incorporar al programa altres              

activitats no previstes amb l’objectiu de potenciar les capacitats i habilitats instrumentals de             

comprensió i composició de textos de tipologia diversa. A més a més, es podrà alterar tant la                 

programació com els continguts en funció dels ritmes i capacitats de cada grup i de cada alumne.  

Els departaments de llengua catalana i castellana posaran en comú les programacions respectives             

per tal d’arribar a acords bàsics de coordinació, tant pel que fa als continguts com a la didàctica.                  
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L’objectiu és sensibilitzar els continguts perquè no es repeteixin sinó que es complementin.             

Aquesta coordinació es durà a terme en diverses fases de discussió i acords. 

Tenint en compte les dificultats i mancances de l’alumnat en matèria d’expressió i comprensió,              

prioritzarem procediments i hàbits diversos: 

- Respostes amb frases completes i/o reprenent l’enunciat. 

- Treball de vocabulari en context i incorporació del lèxic nou en el bagatge actiu de               

l’alumnat. 

- Treball de comprensió lectora de textos —si pot ser no adaptats— de tipologia diversa.              

(Aquest apartat inclou material auditiu i audiovisual.) 

- Expressió senzilla, eficaç i rigorosa. 

- Justificació i raonament dels processos (evitarem el treball mecànic, sense consciència). 

- Foment del gust per la lectura.  

Llengua oral  

Quan el nombre d’alumnes a l’aula és molt elevat, es fa difícil fer un treball sistemàtic de llengua                  

oral. De tota manera, proposem de fer un cop l’any una activitat d’expressió oral en públic que                 

sigui avaluada. Per a tal efecte, s’utilitzarà una graella d’avaluació que omplirà, d’una banda,              

l’alumnat i, de l’altra, el professorat. El 70% de la qualificació correspondrà a la dels alumnes i el                  

30% restant a la dels professors.  

Les activitats orals inclouran diversos tipus d’exercicis, com ara memoritzar un poema, exposar un              

tema, explicar el procés d’aplicació d’una norma o explicar una instrucció (per exemple, una              

recepta).  

Llengua escrita  

▪ Comprensió lectora 

La comprensió conscient dels textos és un altre dels objectius prioritaris del centre en matèria de                

llengua catalana. Aquesta competència es treballarà de manera transversal i inclourà tota mena             
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de situacions i de missatges: visuals (curts, pel·lícules, anuncis, etcètera), enunciats d’exercicis,            

definicions, cartes i textos literaris, entre altres. 

S’intentarà que l’alumnat faci un esforç de comprensió tant del sentit com de la intenció del text a                  

través de preguntes indirectes, de preguntes de valoració i amb expressions sinònimes diferents             

de les que apareguin en el text. 

Entre els exercicis que hauran de servir per practicar aquesta habilitat hi haurà qüestionaris del               

tipus veritat/fals, preguntes de comprensió deductiva o qüestionaris d’opcions múltiples. 

▪ Expressió escrita 

L’expressió escrita es treballarà a partir de textos de tipologia diversa en funció de cada nivell, i els                  

resultats de les activitats es podran repetir, amb la intenció de millorar-los, tantes vegades com               

calgui —sempre que es lliuri la correcció el dia de classe següent. La nota definitiva serà la de la                   

darrera versió. Aquestes millores no seran obligatòries, sinó que només seran fruit de la voluntat i                

la responsabilitat de cada alumne. 

Els exercicis d’expressió escrita es faran amb pautes prèvies sobre l’estructura i les             

característiques, i també amb models d’acord amb el nivell de l’alumnat i el tipus de text en                 

qüestió.  

Així mateix, els exercicis no hauran de tenir necessàriament una gran extensió; una definició o la                

justificació d’una qüestió gramatical també són pràctiques expressives que cal fer amb rigor. Per              

tant, es posarà una atenció especial a la precisió del lèxic, la simplicitat i l’eficàcia de l’expressió                 

del contingut. 

Tipologia d’exercicis específics: 

- Definir conceptes o paraules. 

- Explicar raonadament el perquè d'una qüestió (per exemple: per què tal element és             

subjecte, per què s'accentua aquesta paraula). 

- Elaborar un resum complet d’un text a partir de la idea principal de cada paràgraf. 

- Escriure un text seguint les pautes d’una tipologia determinada. 
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▪ Foment de la lectura 

Els alumnes faran dos tipus de lectures: les obligatòries, que es treballaran a classe (comprensió,               

estructura, procediments narratius, etcètera) i que s’avaluaran amb un control, i les lliures, que no               

s'avaluaran. 

A primer i segon d’ESO es faran tres lectures obligatòries al llarg del curs, amb la intenció d’anar                  

incorporant gradualment la lectura lliure.  

A tercer i quart es faran dues lectures (teatre, contes, novel·la) fins a Nadal, és a dir, durant el                   

primer trimestre. A partir del segon trimestre, es farà lectura lliure per tal de promoure el gust de                  

llegir. Cada alumne haurà de llegir un mínim de dos llibres per avaluació en funció dels seus                 

gustos i fer-ne una fitxa bàsica. A classe es parlarà del que llegeix cadascú i es recomanaran i es                   

compartiran lectures només des de la perspectiva de l’experiència personal. 

4.5. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua     

castellana 

Tot i que, com hem dit anteriorment, el percentatge d’alumnes catalanoparlants en el nostre centre               

és elevat, l’institut porta a terme una planificació lingüística que possibilita que tot             

l’alumnat, en acabar l’educació secundària obligatòria, hagi assolit un domini bàsic tant del             
català com del castellà en les quatre habilitats: comprensió oral, comprensió escrita,            
expressió oral i expressió escrita. Aquestes habilitats han de facilitar, un cop acabat             

l’ensenyament obligatori, la producció i la comprensió de missatges orals i escrits amb propietat i               

autonomia en ambdues llengües.  

Tal com hem anunciat anteriorment, en el context actual, en el nostre centre predomina el català                

com a llengua materna i llengua habitual d’expressió, però el nombre de castellanoparlants ha              

crescut considerablement amb la immigració hispanoamericana.  

Les dificultats derivades d’aquest context són, principalment, dues: d’una banda, els alumnes            

hispanoamericans se solen incorporar en el nostre centre educatiu amb un nivell de castellà              

inferior, generalment, al dels alumnes autòctons; de l’altra, hi continua havent les interferències del              

català en el castellà que ja són habituals en els alumnes autòctons. Per tant, cal tenir en compte                  

totes dues qüestions a l’hora de preparar les classes.  
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L’ensenyament del castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d’estudi, de manera               

que tots els joves, independentment de la llengua o llengües familiars que facin servir en iniciar                

l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment el castellà al final de l’educació obligatòria. 

En aquest sentit, el centre vetllarà per tal que, a l’ensenyament secundari obligatori,             

l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i            
creativitat en llengua castellana, i que els sàpiga fer servir per comunicar-se, organitzar els              

pensaments propis i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. 

En acabar el batxillerat, els alumnes hauran de saber usar amb correcció les tècniques de               
comunicació oral i escrita en llengua castellana, de la mateixa manera que hauran de saber               

emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, literari, científic i icònic adequat al tipus de               

missatge volgut. 

Així, des de l’àmbit lingüístic, el departament de Català juntament amb el departament de Castellà               

vetllaran per aconseguir la màxima coherència en l’ensenyament/aprenentatge de les estructures           

comunes. 

Llengua oral  

Les habilitats de comprensió i expressió oral en llengua castellana es treballaran al llarg de               

l’ensenyament obligatori i postobligatori i, per tant, en acabar aquests ensenyaments es garantirà             

que l’alumnat sigui capaç de produir i comprendre missatges orals en castellà.  

En l’assignatura de llengua i literatura castellana, el castellà serà la llengua d’ús de les               
comunicacions entre el professorat i l’alumnat. D'altra banda, es duran a terme altres activitats              

d’expressió oral, com ara llegir en veu alta textos de tipologies diverses, recitar poemes i fer                

lectures dramatitzades de textos teatrals clàssics.  

Llengua escrita  

Les activitats que es proposaran tindran en compte la diversitat de l’alumnat i les seves               

necessitats comunicatives, els objectius concrets per a cada nivell, les orientacions           

metodològiques concretes i els criteris d’avaluació a aplicar.  

La llengua escrita es treballarà a partir de les activitats que descrivim a continuació:  
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- Redactar textos breus (narratius, dialògics, lírics o d’opinió) a partir d’un model o un              

esquema. 

- Redactar textos a partir d’un pretext (cançó, imatge, text, personatge...). 

- Corregir el text i fer-ne una segona redacció a partir de les anotacions del professor sobre                

la primera versió. 

- Elaborar paràfrasis de textos breus. 

- Reescriure un text a partir del canvi de la persona narrativa o de l’estil dialògic. 

- Elaborar trimestralment el quadern de l’alumne (apunts, resums, esquemes, eixos          

cronològics, exercicis...). 

Alumnat nouvingut  

L’alumnat nouvingut que prové de països de parla castellana serà atès a l’Aula d’Acollida per fer la                 

immersió en català i s’incorporarà a l’aula ordinària per cursar la matèria de llengua i literatura                

castellana en el curs que li correspongui.  

Aquells alumnes que, per raó de la seva procedència, desconeguin el castellà, faran la immersió               

en català des de l’Aula d’Acollida i el castellà l’aprendran a l’aula ordinària i en contacte amb la                  

realitat social.  

4.6. Les llengües estrangeres 

4.6.1. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa 

El centre assegurarà una distribució coherent i progressiva del desplegament del currículum            

referent a la llengua anglesa al llarg de les diferents etapes educatives, amb un tractament cíclic                

dels conceptes i variant els contextos d’ús d'acord amb l’etapa madurativa i les necessitats de               

l’alumnat. Alhora, oferirà oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula,               

així com espais d’interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents           

estils i ritmes d'aprenentatge de l’alumnat. Atès que els alumnes de primer d’ESO provenen de               

centres diferents, en els quals el tractament de la llengua anglesa és molt divers, es començarà                

l’ensenyament a partir del nivell inicial. Al acabar quart d’ESO, la majoria del nostres alumnes               
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hauran assolit un nivell B1 —segons el MECR— i un nivell B2 al final del batxillerat.  

Llengua oral  

L’ús de l’anglès com a eina de comunicació a les classes serà una prioritat des del primer curs de                   

l’etapa d’educació secundària obligatòria, i anirà augmentant i s’anirà enriquint a mesura que             

avancin els cursos. L’objectiu és que els alumnes se sentin cada vegada més segurs a l’hora                

d’usar la llengua tant en les habilitats de comprensió (oral i escrita) com en les de producció (oral i                   

escrita). 

El Departament de Llengües Estrangeres vetllarà perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge         

i ús de les llengües estrangeres inclogui oportunitats per tal que l’alumnat adquireixi habilitats            

lingüístiques i aconsegueixi estar motivat per aprendre i comunicar-se en aquestes llengües. 

Pel que fa a l’ús formal de la llengua, l’objectiu és que l’anglès sigui la llengua de referència a                   

l’aula. En aquest sentit, l’anglès serà la llengua vehicular per part dels professors i s’intentarà que                

també ho sigui dels alumnes, ja sigui en les comunicacions formals com també, en la mesura que                 

sigui possible, en les comunicacions informals.  

Per millorar el coneixement de la llengua anglesa, l’estratègia que se seguirà a l’Institut Pere               

Borrell serà la de dedicar una hora a la setmana a la pràctica exclusiva de les habilitats orals                  

(parlar i escoltar). Val a dir que durant aquestes sessions setmanals es treballarà només amb la                

meitat del grup-classe, la qual cosa permetrà realitzar activitats diverses —com ara comprensions             

orals, jocs, entrevistes, diàlegs...— enfocades al desenvolupament i la millora d’aquestes           

habilitats. Alhora, es treballaran models d’exàmens orals de proves oficials per tal d’oferir a              

l’alumnat l’oportunitat de referenciar el seu nivell d’anglès amb una prova externa i així poder               

obtenir una certificació oficial. 

Llengua escrita 

En l’àmbit de la llengua escrita, es treballaran tant les habilitats de comprensió com les               

d’expressió. D’una banda, l’objectiu és que l’alumnat aprengui a extreure el significat de textos de               

temàtiques molt diverses —i el nivell d’adaptació d’aquests textos anirà disminuint a mesura que              

l’alumne avanci. D’altra banda, s’ensenyarà a l’alumnat a expressar-se per escrit, de manera que              

comenci per entendre l’estructura bàsica de la frase i acabi escrivint i estructurant textos variats               

tant formals com informals.  

Durant el segon trimestre, els alumnes llegiran un llibre adaptat al seu nivell, i el grau                
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d’independència que tinguin a l’hora de treballar-lo anirà augmentant a mesura que vagin             

avançant. 

La comprensió i l’expressió de la llengua escrita serviran tant per treballar i enriquir el vocabulari i                 

les formes gramaticals com per conèixer aspectes socioculturals diversos dels països de parla             

anglesa. 

4.6.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua francesa 

Atès que la nostra comarca es troba situada molt a prop de França, l’Institut Pere Borrell ofereix                 

als alumnes d’ESO la possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera (tots els               

alumnes cursen l’anglès com a primera llengua estrangera) ja des del nivell inicial.  

A més a més, i com hem vist abans, la llengua francesa també s’imparteix com a llengua                 

estrangera obligatòria en dos dels quatre cicles formatius que es poden cursar en el centre.  

En acabar quart d’ESO, els estudiants hauran d’haver assolit el nivell equivalent al B1 junior del                

MERC, fet que els permetrà comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat,              

autonomia i creativitat en francès. Pel que fa als alumnes que triïn cursar francès a batxillerat, fent                 

el Batxibac, en acabar els estudis hauran assolit mínim el equivalent al nivell B2  del MERC. 

 

Llengua oral  

Per tal de treballar les habilitats orals, s’utilitzarà el francès com a llengua vehicular en les                

comunicacions a classe. A més, les intervencions del professorat seran majoritàriament en            

francès, de manera que la comprensió oral de l’alumnat es treballarà des del primer dia i d’una                 

manera gradual. En aquest sentit, i considerant que els alumnes comencen a estudiar francès a               

primer d’ESO, l’ús la llengua oral a l’aula s’anirà enriquint a mesura que avancin els cursos.  

Val a dir que des del principi s’intentarà que els alumnes facin servir la llengua francesa en els                  

intercanvis tant formals com informals amb el professor, i, en el cas que es pugui tenir un auxiliar                  

de conversa a l’aula, el francès serà la llengua d’ús exclusiu quan els estudiants s’hi comuniquin. 

El Departament de Llengües Estrangeres vetllarà perquè l’enfocament de l’ensenyament          

/aprenentatge de les llengües estrangeres inclogui activitats i oportunitats per tal que l’alumnat             

adquireixi habilitats lingüístiques i perquè estigui motivat per aprendre francès i comunicar-se en             
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aquesta llengua. 

A més a més, es treballaran models d’exàmens orals de proves oficials amb la voluntat d’oferir als                 

estudiants de francès l’oportunitat de referenciar el seu nivell de llengua amb una prova externa i,                

així, poder obtenir una certificació oficial.  

Llengua escrita  

En matèria de llengua escrita, a classe es treballaran tant les habilitats de comprensió com les                

d’expressió. 

Així doncs, l’alumnat haurà d’extreure el significat de textos adaptats al seu nivell. Aquests textos               

seran sobre temàtiques diverses, però s’intentarà que sempre estiguin relacionats amb els            

interessos comuns dels adolescents.  

L’alumnat també haurà de saber plasmar per escrit les informacions personals, de la vida              

quotidiana, de les aspiracions i dels sentiments que pugui tenir... I, alhora, haurà de poder escriure                

sobre temes d’actualitat, cultura, etcètera.  

Batxibac 

El programa Batxibac que s’imparteix al nostre centre des del curs 2015/2016 permet cursar un               

currículum mixt que suposa obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades i                

també el diploma de baccalauréat francès si supera una prova externa que es desenvolupa              

íntegrament en francès.  

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès equivalent al B1 del                 

Marc Europeu de Referència per a les Llengües. El centre establirà les proves i els criteris                

oportuns per avaluar els alumnes candidats per obtenir aquest nivell. 

 Objectius d'aquest programa: 

⎻ Oferir una formació bicultural i bilingüe. 

⎻ Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, des de l’educació secundària, permetent un              

accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.. 

⎻ Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de                

coneixement d’una llengua i una cultura que ens són properes. 
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⎻ Possibilitar que l’alumne assoleixi en llengua francesa el nivell B2 del Marc Europeu de              

Referència de les Llengües com a mínim. 

El currículum mixt batxibac implica cursar les matèries pròpies del batxillerat i fer un terç de                 

l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa amb matèries específiques (Llengua i Literatura             

Francesa i Història de França) a més d’unes hores en llengua francesa que poden ser altres                

matèries del batxillerat (com el treball de recerca o alguna matèria en francès), activitats en               

llengua francesa com l’estada a l’empresa, voluntariat en entitats culturals o socials franceses,             

intercanvis amb estada a França, teatre  en francès ... 

Atès que l’alumnat batxibac compta amb dos títols, pot accedir a les nostres Universitats per tres                

vies: 

⎻ Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la realització de les               

proves de les PAU. La nota amb la qual s´ accedirà a la universitat està calculada a partir                  

del  70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova externa. 

⎻ Via 2: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, realitzant només la fase              

específica de les PAU per tal de millorar la nota. La nota amb la qual s´ accedirà a la                   

universitat està calculada a partir del 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la                   

prova externa. 

⎻ Via 3: mitjançant la nota de batxillerat. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les PAU i                 

en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés                 

a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se de la fase general i, de manera                 

voluntària, de la fase específica. 

L’alumnat batxibac també pot accedir a les Universitats franceses, en les mateixes condicions dels              

alumnes del baccalauréat francès. 

D’altra banda, garantir la solidesa i la continuïtat del batxibac implica simultàniament enfortir              

l’aprenentatge de la llengua francesa en l’etapa d’ESO, atès que l’alumnat haurà de comptar amb               

un nivell B1 de francès per incorporar-se al programa. 

Per aconseguir aquest objectiu el centre oferta el francès com a segona llengua estrangera des               

de 1r d'ESO fins a 4t d´ESO i vetlla per la continuïtat de l’alumnat per tal formar els alumnes el                    

millor possible i que tinguin l'oportunitat de cursar aquest programa tant interessant com útil . La                

proximitat geogràfica i la multiplicitat d’activitats culturals relacionades amb la llengua i la cultura              
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franceses que existeixen a Catalunya  també afavoreix l´oferta del batxibac. 

L’origen comú i la proximitat lingüística de català, castellà i francès permeten treballar més              

fàcilment aquesta última llengua i és un aspecte més a tenir en compte per concebre el batxibac                 

com un element que es pot emmarcar de manera natural en el nostre projecte educatiu del centre 

5. Recursos i accions complementaris 

5.1 Llengua anglesa 

Des del Departament de Llengües Estrangeres s’organitzaran diverses activitats que permetran           

treballar l’anglès fora de l’aula. Algunes d’aquestes activitats seran: Magic Teacher, espectacle de             

màgia per a l’alumnat de primer d’ESO; Big Challenge, concurs de coneixements de llengua i               

cultura anglesa per als quatre primers cursos d’ESO; Adventure and Nautical Sports, colònies             

de tres dies a la costa catalana en què els alumnes practicaran esports nàutics i d’aventura en un                  

entorn natural tot utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, i Moving On i Blue Mango               

espectacles teatrals per al segon cicle d’ESO i el batxillerat. A partir d’aquest any també               

s’organitza una estada lingüística i cultural a Dublín, d’una setmana, per als alumnes de 3r               

d’ESO. 

Durant tota l’educació secundària obligatòria i el batxillerat es mantindrà els estudiants informats             

sobre les diverses oportunitats que hi hagi a la zona de presentar-se lliurement als exàmens               

oficials KET, PET i First Certificate.L’objectiu és aconseguir que una part de l’alumnat faci              

aquestes proves per tal que sigui conscient del nivell de llengua que té en referència a uns                 

exàmens oficials. I amb l’objectiu que els alumnes coneguin l’estructura de les proves en cas que                

s’hi vulguin presentar, a classe es treballaran models d’exàmens a partir de segon d’ESO. D’altra               

banda, des del curs 2018-19 s’ha iniciat una col.laboració amb l’EOI de La Seu d’Urgell de la                 

qual depèn el CPD ubicat al nostre Centre, per promoure la participació de l’alumnat que compleix                

els requisits en els cursos que s’ofereixen, així com per fomentar la certificació del nivell dels                

alumnes.  

Per primer cop durant el curs 2015-2016 el nostre centre va tenir una auxiliar de conversa nativa                 

de llengua anglesa col·laborant amb el professor titular a les classes d'anglès de segon i quart                

d’ESO i primer i segon de batxillerat. Tot i que aquesta experiència va permetre estimular               
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l'aprenentatge de la llengua estrangera de manera natural i directa, el curs 2017-2018 no es va                

poder donar continuïtat a la figura de l’auxiliar de conversa perquè l’associació de mares i pares                

d’alumnes (AMPA) ja no la subvencionava i no es va poder contractar des del centre. Enguany,                

després de diverses negociacions amb l’Ajuntament de Puigcerdà, hi ha un acord amb aquest              

perquè subvencioni l’auxiliar de conversa que doni suport a les activitats programades pel tutor de               

l’aula i que ofereixi l’oportunitat als estudiants de practicar l’idioma que estan aprenent amb una               

persona nadiua de llengua estrangera, atès que la valoració va ser molt positiva tant des de l’àmbit                 

lingüístic com cultural.  

Des del curs 2017-18 el professorat assisteix a diverses jornades relacionades amb programes             
que impulsa el Departament i que impliquen col.laboracions amb centres estrangers.També           

es preveu mantenir el component d’immersió en llengua anglesa associat a les colònies en què               

participen els alumnes de 2n d’ESO en el marc del treball de síntesi. D’altra banda, es fa algun                  

tipus d’intercanvi lingüístic (com, per exemple, un intercanvi de correus electrònics o una jornada              

d’activitats en llengües estrangeres) amb l’Institut de Font-Romeu (localitat francesa propera al            

nostre Institut). 

El curs 2018-19 s’inicia la impartició de matèries no lingüístiques en llengua anglesa a 1r d’ESO,                

en concret, s’impartiran amb metodologia AICLE (llengua anglesa) les matèries de ciències            

naturals i de ciències socials, amb resultats força positius en general. El curs 2019-20 el centre                

inicia la seva participació en el programa d’innovació GEP (Generació Plurilingüe) impulsat pel             

Departament d’Educació que té com a objectiu millorar la competència en llengües estrangeres de              

l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per             

interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP                

s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües             

estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de              

desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. 

D’altra banda, en l’àmbit dels cicles formatius i conscients de la importància que tenen les llengües                

estrangeres en les possibilitats de mobilitat i d’ocupació dels alumnes que cursen cicles formatius,              

el nostre Institut participa, ja fa anys, en el projecte Erasmus + un programa integrat de la Unió                  
Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Fins ara,              

el Centre s’ha centrat en la mobilitat dels alumnes del cicle sociosanitari a la Cerdanya francesa,                

però des del curs 2017-18 ja s’ha començat a ampliar els països amb què es col.labora (Itàlia i                  

Irlanda) i la previsió de cara als cursos següents és mantenir França, Itàlia i Irlanda com a                 

possibles països, obrir la participació en el programa d’alumnes dels altres cicles formatius que              
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s’imparteixen al Centre, i impulsar l’aprenentatge de la llengua anglesa dels alumnes de tots els               

cicles iniciant la impartició de continguts no lingüístics en llengua anglesa per millorar la              

competència lingüística dels alumnes, incrementant les seves possibilitats de mobilitat i           

d’ocupabilitat. En concret, el curs 2018-19 s’inicia la impartició de la matèria de FOL amb               

metodologia AICLE a tots els cicles formatius que s’imparteixen al centre. Caldrà estudiar, de              

cara a cursos següents, la possibilitat d’oferir llengua anglesa a primer curs i llengua francesa a                

segon. També s’estudiarà la possibilitat d’iniciar l’AICLE en francès en propers cursos. 

Com hem dit abans, des del 2014, que l’Institut forma part del programa Erasmus+ a cicles                

formatius amb l’objectiu de millorarles possibilitats de mobilitat i d’ocupabilitat dels alumnes d’FP.             

Fins ara, el Centre s’ha centrat en la mobilitat dels alumnes del cicle sociosanitari a la Cerdanya                 

francesa, però el curs 2017-18 s’ha ampliat els països amb què es col.labora (Itàlia i Irlanda) i el                  

curs 2018-19, a banda de mantenir França, Itàlia i Irlanda com a possibles països, s’ha obert la                 

participació en el programa d’alumnes dels altres cicles formatius que s’imparteixen al Centre. Des              

del curs 2018-19 també s’està duent a terme el Programme de Mobilité Catalunya-Montpellier              

(Erasmus+) en el CFGM de Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció a les Persones en Situació de                

Dependència. 

Des del curs 2018-19 l’Institut participa en el programa Pyirenefp, un projecte europeu de              

cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats              

d’informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de              

reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer entre Espanya i França. 

Intercanvi Quebec-Catalunya 

Els alumnes de 1r de batxibac poden optar a un intercanvi de tres mesos amb un alumne                 

quebequès.  

Intercanvi Lyon  

Els alumnes de 1r de batxibac poden optar a un intercanvi d’un mes amb un alumne de Lyon.  

Estada lingüística a Dublín 

Des del curs 2018-19 s’organitza una estada lingüística a Dublín per als alumnes de 3r d’ESO que                 

inclou allotjament en famílies irlandeses, classes d’anglès i visites i activitats culturals. 

Activitats en anglès a les colònies  
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Des del curs 2015-16 s’inclou alguna activitat de les colònies d’esports aquàtics que fan els               

alumnes de 2n d’ESO en llengua anglesa. 

5.2. Llengua francesa 

Pel que fa a la llengua francesa, s’oferirà als estudiants la possibilitat de participar en diferents                

concursos organitzats tant per l’Associació de Professors de Francès de Catalunya (APFC) com             

per la Universitat Pompeu Fabra. 

D’altra banda, al llarg del darrer curs d’ESO i durant el batxillerat es donarà als alumnes l’opció de                  

presentar-se de manera voluntària als exàmens oficials del Diploma d’Estudis en Llengua            

Francesa (DELF), promoguts pel Ministeri d’Educació Nacional Francès. D’aquesta manera, els           

alumnes que s’hi presentin i aprovin, podran obtenir un títol oficial reconegut arreu d’Europa.  

Fins al curs 2014-15, el nostre centre va formar part d'un programa transfronterer a través del qual                 

els estudiants de francès de la majoria de cursos tenien una professora francesa com a auxiliar                
de conversa a l’aula per ajudar-los a millorar l’expressió oral. No obstant això, durant els cursos                

posteriors (2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018) no s’ha pogut continuar amb aquesta acció, atès             

que el govern francès va decidir que per falta de recursos no col·laboraria més amb el programa.                 

Per resoldre aquesta mancança, el curs 2015-2016 una professora de francès del centre es va               

posar en contacte amb una associació de jubilats d’Osseja i es va organitzar un programa de                

voluntariat lingüístic en què un grup de jubilats de l’altra banda de la frontera col·laboraven una                

hora a la setmana amb l’INS Pere Borrell per reforçar la pràctica de la llengua oral a l’aula. Tot i                    

que el programa tenia interès, la col·laboració només va durar uns quants mesos. El 2016-2017,               

es va poder aconseguir una auxiliar de conversa a l’aula concedida pel Departament             

d’Ensenyament gràcies al programa batxibac. A final del curs passat, es va tornar a sol·licitar una                

auxiliar de conversa per aquest curs, però se’ns va denegar la sol·licitud per falta de recursos. Per                 

al curs 2019-20 sí que hi comptem ja que l’experiència ha estat molt positiva i el suport a les                   

classes de l’auxiliar ha ajudat als alumnes a reforçar, augmentar i millorar el contacte amb la                

llengua i la cultura franceses. 

Des del curs 2016-17 l’Institut Pere Borrell participa en el Programa d’Intercanvi d'Alumnes de              

Batxillerat Catalunya-Quebec. Un alumne quebequès ve a estudiar al nostre centre durant el             

primer trimestre, i durant el segon trimestre un alumne de primer de batxillerat marxa a estudiar al                 

Quebec. Des del curs 2018-19 s’ofereix, també als alumnes que faran 1r de batxibac, un intercanvi                
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d’un mes amb un alumne de Lyon. Així mateix, des del curs 2018-19 també s’està duent a terme                  

el Programme de Mobilité Catalunya-Montpellier (Erasmus+) en el CFGM de Cures Auxiliars            

d'Infermeria i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. 

A tercer i quart d’ESO i a primer de batxillerat es fa, un cop a l’any, una sortida a una ciutat                     

francesa, que podrà ser Tolosa, Perpinyà i Cotlliure, o Carcassona. Val a dir que aquesta activitat,                

que ja fa anys que es duu a terme, acostuma a ser molt enriquidora per als alumnes, ja que els                    

permet de percebre quin i com és l’ús quotidià que es fa de la llengua estrangera que estan                  

aprenent.  

Fruit d’un acord de col.laboració entre professors dels dos centres, des del curs 2018-19 fem               

algun tipus d’intercanvi lingüístic (com, per exemple, un intercanvi de correus electrònics o una              

jornada d’activitats en llengües estrangeres) amb l’Institut de Font-Romeu (localitat francesa           

propera al nostre Institut). Aquestes activitats amb alumnes d’edats similars poden suposar als             

alumnes d’ambdós països una excel.lent oportunitat de practicar el francès, el català i el castellà               

en contextos reals i amb parlants nadius, alhora que pot servir de factor motivador per a                

l’aprenentatge d'aquestes.  

D’altra banda, com hem dit abans, els alumnes del cicle sociosanitari participen en el projecte               

Erasmus+, un programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en              

educació, formació, joventut i esport. En el nostre centre, l’Erasmus+, en el cas concret de la                

llengua francesa, ha servit especialment per potenciar els intercanvis amb la Cerdanya francesa i              

també per oferir a l’alumnat l’oportunitat de fer pràctiques en centres hospitalaris de l’altre costat               

de la frontera, incrementant les possibilitats d’ocupació dels alumnes en una zona transfronterera             

com la nostra. D’aquesta manera, tant en el cas de la llengua francesa com en el de la llengua                   

anglesa que hem esmentat abans, s’assoleixen tots els objectius del programa, que són els              

següents:  

- Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial              

atenció als joves amb menys oportunitats. 

- Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg              

intercultural, la solidaritat i la inclusió social. 

- Incrementar les oportunitats de mobilitat.  

- Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major               
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cooperació entre les organitzacions juvenils.  

- Donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal. 

- Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves. 

En el nostre centre, l’Erasmus+ tindrà una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31 de                    

desembre de 2020. 

5.3. Alumnat nouvingut 

L’alumnat nouvingut que té una llengua materna diferent del català tindrà garantida en el nostre               

centre una atenció individualitzada intensiva a l’Aula d’Acollida, on aprendrà la llengua            

catalana i se n’assegurarà una correcta integració. 

Actualment, a l’Aula d’Acollida del centre es treballen activitats diverses basades en situacions             

comunicatives reals, l’objectiu de les quals és desenvolupar les habilitats lingüístiques de l’alumnat             

de nova incorporació i aconseguir que s’expressi amb un mínim d’efectivitat i correcció. Els              

materials amb què es treballa a l’Aula d’Acollida també són diversos (pòsters, mapes, jocs,              

quaderns, llibres de lectura adaptats, llibres de text per a alumnat nouvingut, eines TIC). De totes                

maneres, i atès que hi ha diversos professors que fan classes a l’AA, els recursos i la metodologia                  

per a l’aprenentatge de la llengua catalana dels alumnes de nova incorporació pot variar en funció                

dels interessos i les necessitats de l’alumnat que té cada professor. En tot cas, una mostra del                 

material que s’utilitza a l’Aula d’Acollida és el següent:  

▪ SIMÓ i PERALTA, M. Josep. Vincles. Llengua catalana per a alumnat d’incorporació tardana.             

Quadern d’exercicis. Els altres i jo. (2004). Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions. Els              

quaderns plantegen exercicis de comprensió i d’expressió orals, en què s’ha minimitzat l’ús             

de la llengua escrita perquè qualsevol aprenent pugui desenvolupar-la seguint les           

indicacions del professorat.  

▪ CLUA, M. Jesús; GARCIA, Roser i altres. Nivell Bàsic 1, 2, 3. (2004). Barcelona: Castellnou.               

S’adreça a aquelles persones que s’inicien en l’aprenentatge de la llengua catalana. Hi ha              

set unitats temàtiques en què es treballen les quatre habilitats lingüístiques: entendre,            

parlar, llegir i escriure. 

▪ LÓPEZ, M. Dolors; SALA, Josep. Nexe. Català inicial per a estrangers. (2002). Barcelona:             
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Casals. Es tracta d’un conjunt de quaderns que proposen activitats sobre diversos eixos             

temàtics: l’escola, l’institut, la roba, els números, les figures geomètriques, el cos, els             

aliments, el temps, el temps meteorològic, etcètera.  

▪ Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges / comencem a parlar. (2006). Barcelona:            

Generalitat de Catalunya; Secretaria de Política Lingüística. Es tracta d’un conjunt de            

quaderns que tenen la funció d’un diccionari visual i pretenen iniciar l’alumnat en l’ús de la                

llengua oral. 

▪ Món. Llengua nivell llindar / nivell superior. Barcelona: Santillana. Grup Promotor. Són            

llibres de text específics per a l'alumnat nouvingut. Tenen el format habitual dels llibres de               

text de llengua catalana. 

▪ Pòsters. Generalitat de Catalunya; Consorci per a la normalització lingüística. Es tracta            

d’un conjunt de vint pòsters il·lustrats d'un format bastant gran que tracten diversos             

aspectes de la realitat quotidiana. Van molt bé per aprendre vocabulari de manera ràpida i               

efectiva. També es poden fer servir per treballar l'expressió oral. 

▪ Jocs LIC. Generalitat de Catalunya; Departament d’Educació. Es tracta d’un conjunt de            

quaderns de jocs, passatemps, mots encreuats, endevinalles, sopes de lletres, tests,           

laberints, autodefinits, etcètera.  

▪ Activitats per internet ( àudios, vídeos, poesia musicada…) 

A l’Aula d’Acollida es tindrà en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues               

llengües oficials de Catalunya i el que en desconeix només una. Així mateix, s’aplicaran algunes               

estratègies a partir de la proximitat de les llengües catalana i castellana per tal de facilitar els                 

aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la incorporació de                

l’alumnat nouvingut.  

Protocol del tutor d’Acollida i coordinador LIC 

El tutor de l’Aula d’Acollida serà el responsable de coordinar l’aplicació de metodologies per a               

l’aprenentatge inicial de la llengua catalana, i és qui col·laborarà amb la resta de docents amb la                 

intenció de facilitar estratègies d’integració a l’alumnat nouvingut. 

El coordinador LIC juntament amb el tutor d’Aula d’Acollida dialoguen amb els tutors d’Aula              

Ordinària i fan el seguiment de cada alumne nouvingut. En funció de l’adaptació, l’evolució i               
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l’aprenentatge dels alumnes es prenen les decisions més adequades. Com que són grups flexibles              

es poden incrementar o reduir el nombre d’hores d’acollida per a cada alumne. Aquest curs hem                

decidit posar només comentaris a cada avaluació ( tot i que només és obligatori posar les notes                 

finals) per informar les famílies de l’aprenentatge que els seus fills fan de la llengua catalana. 

El curs 2018-2019 comptàvem amb 25 alumnes d’AA matriculats al centre. El nombre d’alumnes i               

llurs països/ llocs de procedència van ser els següents: 

⎻ Melilla: 1 alumne 

⎻ Argentina: 1 alumne 

⎻ Bolivia: 1 alumne 

⎻ Perú: 1 alumne 

⎻ Marroc: 1 alumne 

⎻ França: 1 alumne 

⎻ Brasil: 2 alumnes 

⎻ Camerun: 2 alumnes 

⎻ Veneçuela: 2 alumnes 

⎻ Hondures: 5 alumnes 

⎻ Colòmbia: 8 alumnes 

L’acollida de l’alumne s’inicia amb una primera trobada amb la família d’origen en la qual es coneix                 

la situació de l’alumne a través d’un full de recollida de dades familiars. També es té en compte la                   

llengua —o llengües— d’origen, les condicions escolars de l’alumnat nouvingut i les condicions             

socioeconòmiques de les famílies, que poden arribar a ser molt diverses. Al llarg del curs es                

manté un seguiment de cada alumne i si cal es fa una segona entrevista amb la família. 

 Pla Individualitzat (PI) D’Aula d’Acollida 

L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat —sovint incorporat al centre durant el            

curs escolar i amb situacions singulars que són fruit de la diversitat d’edats, procedències i               

processos d’escolarització previs— fa necessària l’elaboració de plans individualitzats. En aquest           
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sentit, també cal tenir en compte que els alumnes que assisteixen a les sessions de l’Aula                

d’Acollida comparteixen el temps que passen a l’institut entre aquesta aula (o altres estructures de               

suport) i l’aula ordinària, de manera que no poden seguir normalment la totalitat de les sessions                

que sí que segueixen els seus companys. 

Enllaç del model de Pla Individualitzat d'AA 

Així doncs, el PI recollirà la informació obtinguda de l’avaluació inicial que es faci a l’alumne                

nouvingut, descriurà les necessitats educatives a treballar i establirà els mecanismes de            

planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració de l’aprenentatge, que ha de permetre             

a l’alumne en qüestió incorporar-se plenament i al més aviat possible a la dinàmica habitual del                

seu grup classe de referència. Tot això, a més, s’haurà de fer tot atenent la diversitat de l’alumnat i                   

la corresponsabilitat de tots els agents que intervinguin en el procés d’aprenentatge del nouvingut.  

El català, com a llengua en què s’imparteixen la majoria dels continguts curriculars, és la llengua                

de la primera acollida i dels recursos que s’hi relacionen. Per tal de facilitar l’aprenentatge de la                 

llengua, doncs, és molt important que a les classes ordinàries a les quals assisteixi l’alumne amb                

el seu grup de referència, el professorat mantingui uns usos lingüístics favorables a la llengua               

catalana, ja que caldrà mantenir sempre la coherència i la continuïtat de l’aprenentatge. 

A banda de tot allò descrit en aquest document, des de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà volem                 

proposar i fomentar les activitats, concursos i programes que exposem a continuació. L’objectiu             

és, d’una banda, impulsar l’aprenentatge de les llengües i el domini de la comprensió i l’expressió                

(tant escrita com oral) per part de l’alumnat; de l’altra, estimular entre el jovent el gust per la                  

llengua, la literatura i la cultura.  

Som conscients que les circumstàncies de cada grup i de cada curs seran factors per decidir si els                  

programes proposats són adequats. En tot cas, serà bo de tenir en compte cadascuna d’aquestes               

propostes en iniciar el curs i consensuar-les dins del marc de les reunions dels departaments de                

llengües, de tal manera que les activitats es puguin incloure en les programacions anuals i se’n                

pugui treure més profit.  

5.4. Activitats complementàries 

▪ Sortida anual al teatre tenint en compte la programació de la temporada i els espectacles que                

s’adaptin més bé a cada curs. Per exemple les representacions de la companyia MEA CULPA.  

 

 
34 

Projecte lingüístic provisional 

https://docs.google.com/document/d/1hodSxxsXavdztsXayZjBHSBB02YcBn9LnLIH8kjefOI/edit


 
 

 
▪ Participació en els programes Lletres a les Aules de la Institució de les Lletres Catalanes               

(http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u), que  

consta de dues modalitats: Autors a les Aules i En Veu Alta.  

▪ Participació en el Certamen de lectura en veu alta (http://www.lecturaenveualta.cat/). Segons           

el coordinador LIC de la zona, es pot proposar de fer-ne un de previ en l’àmbit de la Cerdanya                   

per minimitzar el cost dels transports que se’n puguin derivar.  

▪ Participació en els Jocs Florals Escolars de Catalunya. 

(http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals) i/o en els Jocs Florals de la 

Cerdanya. 

▪ Participació en el Premi Sambori de Narrativa (Òmnium) 

(https://www.omnium.cat/sites/default/files/arxius_comuns/triptic_premi_sambori_omnium_201

8_def.pdf).  

▪ Participació en el Premi Pissiganya de Poesia (Òmnium) 

(http://www.pissiganya.cat/images/premi/2018/bases_premi_2018_7e.jpg).  

▪ Participació en el Concurs Ficcions (www.ficcions.cat).  

▪ Commemoració del Dia Mundial de la Poesia 2020 per mitjà de lectures de poemes              

(http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/dia-mundial-de-la-poesia). Amb previsió   

temporal, també es podria intentar contactar amb un poeta perquè vingués a l’institut a fer               

activitats poètiques o recitacions, com per exemple Josep Pedrals.  

▪ Commemoració del Dia de les Llengües (durant el mes de maig). A primària es preparen               

activitats en català, castellà, anglès i francès. Des de secundària es poden ampliar aquestes              

activitats o impulsar un grup d’ajuda als alumnes de primària. 

▪ Participació en jornades pedagògiques, aniversaris d’autors (per exemple, l’Any Pompeu          

Fabra) o  rutes literàries.  

▪ Sempre que sigui possible, es poden convidar autors per presentar llibres, per exemple en              

Carles Rebasa, en motiu de la seva novel·la Eren ells, que llegeixen els alumnes de 4t d’ESO. 

 

 
35 

Projecte lingüístic provisional 

http://www.lecturaenveualta.cat/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals
https://www.omnium.cat/sites/default/files/arxius_comuns/triptic_premi_sambori_omnium_2018_def.pdf
https://www.omnium.cat/sites/default/files/arxius_comuns/triptic_premi_sambori_omnium_2018_def.pdf
http://www.pissiganya.cat/images/premi/2018/bases_premi_2018_7e.jpg
http://www.ficcions.cat/


 
 

 

6. La comunicació interna i la relació amb        

l’entorn 

6.1. Plurilingüisme en el centre educatiu 

Els projectes lingüístics de les escoles i instituts tenen com a finalitat educativa desenvolupar les               

accions integrades en el tractament de les diverses llengües que es parlen en el centre. El domini                 

de la llengua catalana en acabar cada una de les etapes d’escolarització és un objectiu que                

ofereix a l’alumnat la possibilitat d’establir les bases dels usos lingüístics per a la convivència i dels                 

aprenentatges acadèmics de les llengües al llarg de la vida. 

6.2. Edugestió 

L’Edugestió és una plataforma digital de gestió i comunicació amb les famílies. En el nostre centre,                

l’ús principal d’aquest aplicatiu consisteix a controlar, registrar i —si cal— justificar les faltes              

d’assistència i els retards; posar comentaris dels estudiants quan es considera necessari; sol·licitar             

entrevistes per parts dels pares als tutors; redactar comentaris de preavaluació, i consultar dades              

de l’alumnat. Cal dir, a més, que tota la informació que s’hi troba és en català. En el curs 2019-20,                    

l’aplicatiu Edugestió substitueix l’Alèxia, que era la plataforma feta servir fins el curs passat. 

El curs passat vam incorporar la plataforma Esfer@ per a la introducció de les notes de l’alumnat                 

del centre. 

6.3. PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola)  

En el marc del PCEE, l’Institut organitza, en col·laboració amb el Consell Comarcal de Cerdanya,               

diferents activitats amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva entre l’alumnat. D’una banda,             

activitats esportives extraescolars com dansa, BTT o bàdminton tres tardes a la setmana a un               

preu molt econòmic. D’altra banda, activitats esportives en horari lectiu, com per exemple una              

cursa solidària.  
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7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

7.1. Referents normatius 

El projecte lingüístic s’ha d’ajustar al que estableix el títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,                   

d’educació i a l’apartat e de l’article 5.1 del Decret 10/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres                 

educatius. article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

A. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  

TÍTOL II: Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 9. Règim lingüístic 

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per                 

les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.  

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de l’ensenyament de les               

llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la regulació del marc               

horari.  

Article 10. Dret i deure de conèixer les llengües oficials 

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en                 

finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a             

l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.  

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües               

oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als               

alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els             

permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats              

necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les              

dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic               

i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre.  

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els              

ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han de garantir que els             

 

 
37 

Projecte lingüístic provisional 



 
 

 
alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àmbit           

professional respectius.  

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret i el compliment del deure de                     

conèixer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de l’Estatut, una oferta                 

suficient d’ensenyament del català.  

Article 11. El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua                 

vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.  

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i                   

també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser                

normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de                 

llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.  

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur                  

llengua habitual.  

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els                   

tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la                  

matrícula, i d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin               

atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.  

Article 12. Llengües estrangeres 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una              

llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar, llegir,            

conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge,               

l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.  

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del Departament, quina              

llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.  

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres               

activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix              

autorització del Departament.  
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Article 13. Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i           
del personal d’administració i serveis 

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han                  

d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de                 

manera que en puguin fer un ús adequat , tant oral com escrit, en l’exercici de la funció docent. Els                    

mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el català, tant en les                 

activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit general del centre.  

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència             

lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines didàctiques que facilitin                

l’ensenyament del català i en català.  

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis dels centres             

educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne                 

un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d’establir els              

mecanismes i les condicions que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del                

castellà del personal no docent de l’Administració educativa.  

7.2. Projecte ILEC 

El curs 2018-2019 vam iniciar el projecte del Pla d’Impuls de la Lectura (ILEC), consistent a donar                 

un temps diari a l’alumnat perquè llegeixi llibres, còmics, revistes o diaris, entre altres, i amb el                 

qual es pretén fomentar, entre els joves, l’hàbit de lectura i el saber estar en hores de lectura.                  

D’una banda, aquest programa implica la dignificació progressiva de la biblioteca del centre; de              

l’altra, l’ILEC dona l’oportunitat als professors de tots els àmbits ( no només al professorat dels                

àmbits lingüístics) a oferir lectures de diverses temàtiques a llurs alumnes, mostrar-los llibres de              

les diferents matèries i encoratjar-los a llegir per plaer i no només per obligació. Així, el programa                 

pretén conscienciar tot el professorat dels avantatges i beneficis curriculars que suposa tenir un              

alumnat lector.  

Es tracta d’un projecte a tres anys vista. Aquest segon any implementem un Pla Lector a 1r cicle                  
d’ESO que consisteix en la lectura lliure, autònoma i silenciosa durant mitja hora diària amb               

rotació setmanal. Per a fer-ho efectiu hem creat la biblioteca d’aula amb material lector divers i                

comptem amb la col·laboració de tot el professorat implicat a 1r cicle, i amb el suport i ajut dels                   

assessors LIC, del professor Enric Queralt i de la directora de la biblioteca Comtat de Cerdanya.                
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A més a més comptem amb una comissió de treball ( la comissió ILEC- BIBLIOTECA) en la qual                  

duem a terme diverses actuacions per aconseguir una bona conscienciació sobre la importància             

de la lectura i els seus beneficis a curt, mitjà i llarg termini. Som conscients que la lectura té poder                    

i que en les noves metodologies competencials, una bona comprensió lectora és fonamental per              

assolir satisfactòriament les competències dels diversos àmbits. Així ho avalen centres educatius            

de països estrangers i també instituts catalans, com és el cas de l’Institut La Serreta de Rubí. 

Altres actuacions de l’ILEC són: creació d’un bookcrossing en el vestíbul de l’institut, creació d’un               

espai lector confortable, visibilització dels llibres i foment del plaer per la lectura a través               

d’iniciatives com el TOP/LLIBRE, consistent a oferir tant a l’alumnat com al professorat del centre               

llibres gratuïts (de lectures i formats diversos) exposats al hall del centre durant 5 dies.  

Un dels objectius més importants de l’ILEC és fomentar l’hàbit lector del nostre alumnat. Per               

això creiem necessari celebrar les dates assenyalades amb llibres, regalar llibres, visitar llibreries             

importants, impulsar activitats amb la biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà, conèixer i             

visitar altres biblioteques de Catalunya, recuperar el llibre com un objecte valuós, confeccionar             

booktrailers, mostrar llibres de totes les matèries als alumnes, etc. 

7.3. Programes AICLE i GEP  

A partir del curs 2018-2019 l’institut ha fet una aposta per fomentar el plurilingüisme entre               

l’alumnat. En aquest sentit, s’introdueix l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua           
Estrangera (AICLE) en dos àmbits: en primer lloc, a primer curs d’educació secundària obligatòria              

s’imparteix les assignatures de Biologia i de Socials en anglès amb la intenció de millorar la                

comprensió i l’expressió dels estudiants en aquesta llengua estrangera; en segon lloc, als cicles              

formatius l’assignatura de Formació i Orientació Laboral també es fa en anglès amb l’objectiu de               

millorar la competència lingüística i, d’aquesta manera, aprofitar programes d’intercanvi com           

l’Erasmus+.  

El curs 2019-20 el centre forma part del Programa GEP (grup d’experimentació plurilingüe), que              

també contribueix a planificar, fer formacions i dur a terme actuacions relacionades amb l’àmbit              

plurilingüe.  
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