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I. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE  
 

I.1. Descripció del Centre. 
 

L´Institut Torredembarra està situat a la banda sud de la població, al 

capdemunt de l´avinguda Sant Jordi. L´àrea en la qual es troba és ocupada 

majoritàriament per urbanitzacions de  cases unifamiliars i xalets, però és molt 

propera al casc antic i al nucli del poble. Torredembarra és en una zona que 

s´ha anat poblant densament durant els darrers anys i continua en aquest 

procés d´expansió urbanística i demogràfica.  

 

El Centre, en l´edifici actual, es va inaugurar l´any 1996; és un edifici de quatre 

plantes, construït de cara al mar i amb una estètica bàsicament mediterrània: 

ampli, blanc i lluminós, i obert al blau de fons.  

Compta amb una biblioteca situada a l´interior de l´edifici, igual que les aules 

ordinàries i especifiques, i els despatxos i departaments; i un gimnàs amb 

vestuaris situat a l´exterior, al costat de les pistes esportives. La superfície 

aproximada depassa els cinc mil metres quadrats; actualment, hi estudien 

quasi sis-cents alumnes (ESO i BAT) i hi treballen cinquanta-quatre professors, 

a més del personal no docent.  
 
 

I.2. Entorn lingüístic i social. 
 
No existeix cap estudi recent que ens pugui oferir dades sobre la competència i 

l´ús de la llengua en aquesta zona. Tanmateix, podem constatar una gran 

normalització - a nivell oral més que no pas escrit-  entre la població originària  

de Torredembarra, mentre que molts dels habitants de les urbanitzacions són 

de procedència forana. La franja social de l´entorn del Centre és, doncs, de 

tipus mitjà. 

 

Aquesta realitat s´adiu amb la de l´alumnat, tot i que l´extracció social i la 

procedència dels alumnes són heterogènies. La majoria dels alumnes són de 

Torredembarra, però també en provenen de Creixell, de La Pobla i de Roda de 
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Berà. Un 11 % de l’alumnat  és de procedencia forana, sobretot del Magrib i 

d’Amèrica central i del sud; un petit tant per cent també prové de l’Europa de 

l’est i alguns alumnes procedeixen d’altres països. Per tant, un 20% de 

l´alumnat es podria encabir en una franja social popular; però, en general, l’altre 

80% corresponen a una franja  de tipus mitjà.  

 

Pel que fa a la parla habitual de l´alumnat, al tercer trimestre del curs 2017-

2018 es van fer una sèrie d’enquestes1. No s’han actualitzat durant el present 

curs, però són molt recents i van ser analitzades al mes de setembre de 2018, 

en el moment de començar a redactar aquest document. En general, es detecta 

un ús majoritari de la llengua castellana -ús que ha augmentat respecte dades 

d’enquestes anteriors-; i també un nombre menor, i en descens, d’alumnat de 

procedència forana que es podria qualificar de matrícula viva.  

 

 

I.3. Idees generals que condicionaran el PLC. 
 

Partint de la base que el PLC ha de regir l´ús de les llengües presents en el 

Centre, elaborarem aquest document tenint en compte que: 

• El coneixement del català ja queda garantit per les classes que fa el 

Departament de Llengua Catalana i Literatura, per les activitats que 

organitza i perquè és la llengua vehicular al centre. L´ús de la llengua, en 

canvi, potser simplement compleix la normativa vigent en alguns casos; i, en 

d´altres, no la compleix. 

• El coneixement i l´ús del castellà queden garantits per les classes que fa el 

Departament de “Lengua Castellana y Literatura”, per les activitats que 

organitza, i per altres assignatures en què el castellà és la llengua vehicular. 

• El Centre ofereix anglès a tots els nivells com a primera llengua estrangera; 

i el francès i l’alemany com a segona, organitzats en franges de matèries 

optatives. 

                                                
1 Annex 1: resultats de les enquestes sociolingüístiques realitzades a l’alumnat el tercer trimestre del curs 
2017-2018. 



6 
 

• Les classes i activitats d´ensenyament-aprenentatge de les llengües que 

s´imparteixen al centre es duen a terme escrupolosament i amb tot rigor, tal 

com veurem en algun exemple de programació. 

• A Torredembarra, des de fa set o vuit anys, detectem d’una banda una 

davallada progressiva d´alumnat nouvingut –matrícula viva- que desconeix 

el català.  Però, d’altra banda, la proximitat de l’escola Mirades que, en el 

seu moment va escolaritzar aquest tipus d’alumnat ha fet que, en els darrers 

anys, l’institut rebi un nombre creixent d’alumnes de procedencia forana que 

no han cursat tots els nivells de primària en el sistema educatiu català. Són 

alumnes que superen els dos o tres anys de permanència en una aula 

d’acollida que permet la normativa, però que presenten mancances 

lingüístiques importants i que caldrà tenir molt en compte en el moment de 

programar les actuacions. És en aquest sentit que treballarem l´anomenat 

Pla d´Acollida en el projecte. Per tant, tot i que el fenomen migratori ha anat 

remetent en les darrers anys i que els mòduls prefabricats on s’ubicà en el 

seu moment l’escola Mirades ja s’han tancat –l’alumnat va ser reubicat a 

altres Escoles de la vila, principalment a l’Escola Antoni Roig- caldrà, 

mentre sigui necessari, no oblidar aquesta realitat. 

• La Coordinació LIC creu necessària l´elaboració d´un projecte de 

normalització que inclogui objectius a curt i a llarg termini. Aquests objectius 

s´especifiquen al final de cada apartat i també s’especificaran a la fi del 

document, un cop hàgim pogut traure les conclusions necessàries de tots 

els apartats en que l´hem estructurat. 

• També es creu necessària la creació d´una Comissió que faci el seguiment 

d´aquest projecte i proposi les esmenes necessàries, que n´autoritzi la 

presentació per tal que el validin els òrgans pertinents, i que vetlli per tal que 

arribi a bon port. 

 

D´altra banda, i per tancar aquesta introducció, cal dir que des de la 

Coordinació LIC  treballarem en el sentit d´intentar oferir un coneixement com 

més profund millor del lloc on vivim; ja que en definitiva, tant si hem nascut aquí 

com si no, com més sabem d´una cosa, més nostra la fem. 
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Oferir aquest coneixement, evidentment, no serà l’única idea del PLC però en 

serà l´esperit. I esperem que properes possibles comissions també el respectin, 

amb l´ànim de continuar millorant i de pal·liar les errades que de ben segur hi 

farem. 
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II. MARC LEGAL:  
 

Pel que fa al Tractament de les llengües, aquest PLC es basa en dos referents 

legals, un primer referent emprat a tall de guia, i un segon referent amb 

categoria normativa. Són els següents: 

El primer referent és el punt 4.2 del document Guia per elaborar el PLC, inclòs 

a l’aplicactiu que el Departament va fer arribar als centres a través de l’espai 

LIC. I diu així: “L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és 

aconseguir que tot I'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en 

acabar I'educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 

manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges 

orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el 

projecte educatiu.  

Durant I'educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues 

llengües oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el 

coneixement de les dues llengües per part de tot I'alumnat, independentment 

de les llengües familiars.  

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts 

d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits 

d'admissió d'alumnes als centres que imparteixin continguts d'àrees no 

lingüístiques en una llengua estrangera podran ser diferents per aquesta raó”. 

 

El segon referent és La Llei d’educació, que desenvolupa el règim lingüístic 

derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la 

Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia; per tant, pot 

determinar el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la 

normalització lingüística del català. Així, d’acord amb l’article 35.2 de l’Estatut, 

que regula el sistema educatiu a Catalunya, es garanteix a tota la població 

escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el 

compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i 

escrita el català i el castellà. 

Segons la Normativa d’inici de curs, tots aquests aspectes queden recollits en 

els documents següents: 
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• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: títol II, del règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 

16.7.2009). 

• Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 

marc d'un sistema educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).  

• Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015). 

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: article 

5.1 (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 

• Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en 

l'educació primària (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016) 

 

Així, en el nostre PLC recollim:  

El català com a llegua pròpia de Catalunya,  ho és també de l'ensenyament. Al 

centre, s'utilitzarà normalment com a llegua vehicular i d'aprenentatge. El 

centre fa del català el vehicle d'expressió normal en les seves activitats docents 

i administratives, tant les internes com les externes. 

El centre vetllarà per l'ús habitual de la llegua catalana, com a llengua vehicular 

i d'aprenentatge de les diferents àrees, excepció feta de la llengua castellana i 

les llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, el material didàctic, els 

llibres  de text,  i les activitats d'avaluació seran normalment en llegua catalana. 

El Projecte Lingüístic, elaborat a partir de l’análisi sociolingüística de l’entorn, 

és l’instrument que organitza i gestiona d’acord amb la normativa vigent, però 

de manera autònoma, determinats aspectes del procés de normalització 

ligüística i del tractament curricular de les diferents llengües que hi són 

presents. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les 

llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la 

utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com 

la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els 

serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i 

pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge 
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de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, 

determina quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines 

com a segones. Quan, d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi 

impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres, demanarà 

autorització del Departament d’Educació. 
 

L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 

provinent d´altres zones de parla no catalana, ha de rebre un suport especial i 

addicional del català (aula d’acollida). El centre garantirà l'aprenentatge de la 

llengua catalana; i vetllarà perquè aquests alumnes n'adquireixin, al més aviat 

possible, el nivell llindar. Sempre que sigui pedagògicament possible, en 

acabar l'ensenyament secundari, aquests alumnes hauran de conèixer tant el 

català com el castellà de manera que siguin capaços de comprendre'ls i de 

produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat.   

 

Per tant:  

a) la llengua vehicular del centre és la llengua catalana, aquesta serà la 

llengua d’ús habitual, tant a nivell oral com escrit, en tots els òrgans i 

àmbits de la comunitat educativa: alumnes, professorat, pares i mares, 

personal de serveis i administració. 

b) L’institut proporcionarà als alumnes una adequada competència 

lingüística en català i en castellà.  

c) També es garantirà el coneixement i l’ús bàsic de l’anglès com a primera 

llengüa, i del francès per als alumnes que ho desitgin (com a segona 

llengua). La llengua alemanya s’imparteix en matèries optatives. 

d) Es continuaran impartint matèries, de moment optatives, en llengua 

anglesa. 

e) Es continuarà impulsant la presència de professionals lectors o auxiliars 

de conversa (Projecte Orator...), i la participació en projectes europeus 

(tipus Erasmus...) que requereixen l´ús de l´anglès.  

 

Tots aquests aspectes queden especificats en el Projecte lingüístic, elaborat 

inicialment als anys 90  -per tal de garantir la catalanitat del centre-, reformulat 
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el curs 2007-2008 a partir de l’aplicatiu proporcionat pel Departament -per tal 

d’adaptar el centre a la realitat sociolingüística de l’alumnat-. Redactat com a 

document el curs 2008-2009, davant la impossibilitat de generar documents 

únics de l’aplicatiu del Departament; i revisat i concretat el curs 2011-2012 

arran dels inicis dels Plans Lector i d’altres aplicacions de projectes de millora. 

A partir de 2012, aquest projecte s’ha anat revisant cada curs, fins al moment 

actual, i en queda constancia en el Pla anual. També queda especificat, 

evidentment, en el Projecte curricular del centre, segons la normativa vigent. 
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III. CONTINGUTS DEL PLC.  
 

Aquest informe inclou una valoració de la situació lingüística actual i la possible 

evolució, a més dels objectius didàctics, metodologia, adequacions curriculars i 

adaptacions, els Plans Individuals, etc. Cal partir de l’axioma que la major part 

dels materials que s’utilitzen a l’Institut Torredembarra són en llengua catalana, 

tot seguint les directrius del Departament d’Educació vers el multilingüisme. 

Igualment incloem una reflexió al voltant de l’extensió de l’ús social de la 

llengua catalana tant en l’àmbit acadèmic com en els altres àmbits pròpiament 

no acadèmics. És significatiu que en les relacions amb la resta d’àmbits de la 

comunitat educativa generalment s’utilitza la llengua catalana. El projecte 

lingüístic és un marc per a l'organització i per a la gestió de l'ús i l'ensenyament 

de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al 

currículum. Així doncs, el projecte lingüístic de l’Institut Torredembarra tindrà un 

caràcter referencial i normatiu, ja que aquest plantejament ha d'articular el 

paper de la llengua catalana com a llengua vehicular d’acord amb el marc legal 

vigent. El projecte lingüístic recull aquells principis que són compartits per la 

comunitat educativa respecte de la plena normalització de la llengua catalana i 

la integració a la cultura catalana. És un instrument que vincula les famílies, 

l’alumnat, el professorat i el personal no docent respecte de l’objectiu comú de 

fer efectiva la normalització de la llengua catalana. El projecte lingüístic, que 

forma part del PEC, es desenvolupa i es desplega en els altres documents 

habituals d'organització i gestió del centre que la normativa vigent prescriu. El 

Projecte lingüístic de l'Institut Torredembarra afronta els aspectes angulars del 

desplegament curricular de l’ESO i el Batxillerat en relació a la llengua catalana 

i literatura, la llengua castellana i literatura, les llengües clàssiques i les 

llengües estrangeres i els seus usos en el marc de la comunitat educativa del 

centre.  

 

Un projecte d’aquesta naturalesa parteix de la base que la composició de 

l’alumnat i de les seves famílies ha canviat substancialment en els anys darrers 

a Torredembarra i en els pobles de l’entorn, igual que a la resta de Catalunya. 

Les exigències lingüístiques de la nostra societat –en el nou marc europeu– 

són cada cop més altes, i cal entendre la llengua com a vehicle de comunicació 
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i també de convivència. És per això que cal adaptar els programes d’immersió 

lingüística a la nova realitat de l’alumnat, i cal replantejar-se el paper de la 

llengua oral. L’aprenentatge de la llengua es fa des de totes les àrees del 

currículum, amb continuïtat i coherència entre els cicles i els nivells educatius 

no universitaris. A tal efecte cal una visió conjunta de centre educatiu de 

l’acollida lingüística (i també de la no lingüística) de l’alumnat nouvingut, en un 

entorn que convida a buscar noves estratègies d’actuació educativa: incentivar 

activitats d’ús de la llengua perquè el seu ensenyament sigui realment 

significatiu, treballar la diversitat lingüística del centre i de la societat, 

reflexionar sobre els usos lingüístics i sobre la importància de saber llengües, 

quantes més millor, potenciar projectes i programes plurilingües, promoure 

intercanvis escolars per potenciar l’ús de la llengua catalana, de la llengua 

castellana i de les llengües estrangeres, saber reconèixer les llengües de la 

nova immigració, incorporant-les a l’àmbit escolar, adaptar la comunicació del 

centre amb les famílies a la nova realitat, treballar per a un ús no sexista del 

llenguatge, establir complicitats i continuïtats entre el PLC i l’activitat de les 

administracions i les entitats de l’entorn, plantejar uns plans de formació propis 

en temes lingüístics, i potenciar la lectura com a font d’informació i de plaer en 

qualsevol de les llengües que es treballin són missions a portar a terme a mitjà 

o llarg termini.  
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IV. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D'APRENENTATGE  
4.1. La llengua, vehicle de comunicació i convivència  

-Àmbit curricular  
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament a 

l’Institut Torredembarra. Al centre i en l’àmbit pedagògic, s’utilitza normalment 

com a llengua de comunicació i de convivència. Aquest document es refereix a 

tot allò relacionat amb l’àmbit pedagògic i amb els usos de la llengua vehicular i 

d’estudi, que és la llengua catalana, i les llengües objecte d’estudi, la llengua 

castellana i les llengües estrangeres, anglès i francès, que s’imparteixen al 

nostre centre. Un element de partença és que les activitats acadèmiques, tan 

orals com escrites, tan internes com externes, es fan normalment en llengua 

catalana. Aquest fet es fa palès en les programacions de les diferents matèries 

en les activitats dels equips docents, comissions, etc., i en tot allò que fa 

referència a l’equip directiu. Les activitats que es realitzen de les diferents 

matèries s’imparteixen en llengua catalana, tant pel que fa als treballs escrits 

com els exàmens, la documentació que s’utilitza, els manuals, el programari de 

les TIC, les TAC, els audiovisuals o els exercicis. La consecució d’aquests 

objectius implica que el professorat disposi dels recursos necessaris, 

publicacions i cursos d’actualització lingüística i de les TIC, noves tecnologies, 

etc., que consideri convenients tant per poder impartir les classes en català 

com per poder garantir un altre dels objectius que aquest projecte ha de 

contenir, que és un compromís de tota la comunitat educativa per aconseguir 

una bona qualitat de la llengua que s’utilitza oralment o per escrit.  

 

Objectius  Responsables  
 
-Garantir que la llengua catalana com a 
llengua d’aprenentatge i de comunicació, faci 
les funcions de vehicle d’expressió quotidiana i 
esdevingui la llengua usual del centre. 
 
 -Vetllar perquè les activitats acadèmiques 
orals i escrites es facin en català.  
 
-Assegurar que els treballs escrits, exàmens i 
altra documentació sigui en català. 
 

 
-Equip directiu. 
 
 
 
- Departament de Llengua 
Catalana 
 
- Claustre de professorat.  
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-Àmbit de govern institucional  
 

En l’àmbit de govern institucional la llengua catalana és la llengua pròpia del 

centre, de la mateixa manera que és també llengua pròpia de Catalunya. Per 

aquest motiu cal que la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió normal tant 

en les activitats docents com en les administratives, tant internes com externes.  

 

Cal, doncs, que la persona que ostenti la direcció del centre vetlli perquè la 

llengua catalana sigui el vehicle normal de comunicació en aquest àmbit, tant 

de les comunicacions internes com de les externes, així com també que la 

llengua catalana sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del 

claustre, del consell escolar i de la resta de reunions que es puguin esdevenir 

en àmbit acadèmic i del conjunt de la comunitat educativa. Les institucions de 

govern del centre també han de vetllar per tal que les activitats pedagògiques 

que es realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua catalana.  

 

El centre assegurarà i incrementarà en la mesura que pugui la seva participació 

en totes les activitats organitzades per les entitats culturals i socials que tinguin 

com a objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana i la integració en la cultura 

catalana. El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les 

ofertes institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements sobre la cultura 

catalana i la situació de la llengua en relació a les altres llengües presents en el 

centre i en el context social on aquest està ubicat. 

 

El centre fomentarà la participació del col·lectiu escolar en les activitats 

organitzades per les institucions que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la 

llengua catalana, el coneixement de la cultura catalana i la integració de 

persones en aquesta comunitat, si és el cas. Igualment el centre durà a terme 

una coordinació estable amb els centres de procedència dels alumnes per tal 

d’intercanviar informació sobre el grau de coneixement i ús de la llengua. El 

centre demanarà a l’AMPA l’ús de la llengua catalana en les activitats internes i 

externes d’acord amb aquest projecte lingüístic.  
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Objectius Responsables 
-Contribuir a desenvolupar la consciència  
lingüística entre l’alumnat, tot desterrant prejudicis 
lingüístics vers qualsevol llengua.  
-Utilitzar el català com a llengua de comunicació 
oral i escrita entre el professorat i l’alumnat en tots 
els àmbits del centre i espais. 
-Fer de la llengua catalana la llengua de treball i  
relació en les activitats docents i administratives  
internes com externes i amb les entitats,  
institucions, serveis i empreses que intervenen en  
el centre.  
-Vetllar per tal que les activitats pedagògiques que  
es realitzin fora del centre es duguin a terme en  
llengua catalana.  
-Demanar a l’AMPA l’ús de la llengua catalana en  
les activitats internes i externes d’acord amb  
aquest projecte lingüístic.  
-Coordinar-se amb els centres de procedència dels 
alumnes per intercanviar informació sobre el grau 
de coneixement i ús de la llengua. 

- Coordinació LIC.  
- Direcció del centre. 
- Consell Escolar. 
- AMPA 
- PAS (Personal d’Administració 
i Serveis).  
- Equip directiu (Coordinació 
Pedagògica 
 

 
 
- Àmbit humà i de serveis  
 
En aquest àmbit igualment, el nostre centre ha de tenir la llengua catalana com 

a vehicle d’expressió normal de les seves activitats docents i administratives, 

tant internes com externes. D’acord amb les exigències de la seva tasca 

docent, el professorat del centre, així com la resta de professorat dels centres 

docents públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament 

d’Educació, ha de tenir coneixements adequats de les dues llengües oficials a 

Catalunya, que permeti la comprensió i la utilització correcta de les dues 

llengües en la pràctica docent habitual, tant en l’expressió oral com en l’escrita. 

Tanmateix, el professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua catalana, 

llevat de quan imparteixi classes específiques d’altres llengües. 

 

Pel que fa a qualsevol tipus de comunicació el centre utilitzarà normalment la 

llengua catalana com a eina de comunicació oral i escrita entre tot el 

professorat, el personal no docent, l’alumnat i les mares i els pares, dins i fora 

de l’àmbit curricular. El professorat serà l’encarregat de tenir cura de la qualitat 

de la llengua emprada, tant dins com fora dels espais curriculars, per tal que la 

resta de la comunitat educativa tingui un model d’usos lingüístics adequats. El 

centre vetllarà perquè tot el personal del centre, el professorat, els membres del 
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PAS i el personal contractat, tingui competència lingüística en llengua catalana, 

segons la tasca que desenvolupen. Es demanarà a l’AMPA que tingui en 

compte aquest criteri a l’hora de contractar personal de suport. Per tal que tot el 

personal del centre tingui aquesta competència es fomentarà la participació de 

tot el personal, docent i no docent, en els diversos cursos d’actualització 

lingüística i de cultura catalana que organitzen les diferents institucions. 

 

El nostre institut ha tingut i esperem que pugui tornar a tenir la dedicació 

d’alguna hora de professorat per a la correcció de textos del centre i del 

professorat sempre que aquesta sigui necessària. Aquesta tasca depèn de la 

disponibilitat horària.  

 

Objectius  Responsables  

-Vetllar perquè tot el personal docent tingui 
competència lingüística i comunicativa en català. 
 
 -Fomentar la participació del personal docent en 
cursos d’actualització de la llengua i cultura 
catalanes. 
 -Promoure el català com a llengua de comunicació 
oral i escrita entre el professorat. 
 
 -Promoure el català com a llengua de comunicació 
oral i escrita entre el professorat i el PAS.  

-Equip Directiu. 
 
-Coordinació Lingüística, 
d’Interculturalitat i de Cohesió Social 
[CLIC].  

 
 
-Àmbit administratiu  
 
El centre ha de tenir com a vehicle d’expressió normal en les seves activitats 

administratives, tant internes com externes, la llengua catalana. El centre ha 

d’utilitzar la llengua catalana en les relacions amb la resta d’administracions 

dependents de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i les 

altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que 

en depenen i els concessionaris dels seus serveis. També l’haurà d’emprar 

normalment en les comunicacions i en les notificacions adreçades a persones 

físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic de la llengua catalana, sens 

perjudici del dret dels ciutadans o ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho 

demanen. 
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Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya que presentin documents o facin 

manifestacions al nostre centre, tenen el dret de fer-ho també en castellà, si ho 

desitgen. En cas de necessitat, en el cas de famílies d’origen estranger, es 

podran utilitzar els models de documents que existeixen les llengües dels 

diferents col·lectius d’immigrants. Aquests models es troben a l’abast en la 

pàgina LIC de l’XTEC. 

 

Les actuacions administratives de règim interior del nostre centre com són les 

actes, comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de les dependències, els 

avisos al públic que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre, etc., es 

redactaran normalment en llengua catalana. També s’han de fer en llengua 

catalana totes les actuacions administratives del centre: arxius, qualificacions, 

informes interns comunicacions. El centre vetllarà perquè tota la documentació 

esmentada anteriorment es faci utilitzant habitualment un llenguatge no sexista, 

tant en les comunicacions internes com externes.  

 

Objectius  Responsables  

-Garantir que la llengua catalana sigui la 
llengua habitual de comunicació del centre en 
l’àmbit administratiu. 
 
 -Garantir que tota la documentació interna i 
externa de l’institut sigui preferentment en 
llengua catalana.  

-Comunitat educativa.  
 
- Personal Administratiu. 
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4. 2. L’aprenentatge-ensenyament de la llengua catalana. 
 

La presència de la llengua catalana està garantida en el nostre centre i 

s’organitza, a trets generals, de la manera que s’exposarà en aquestes línies. 

L’objectiu d’aquesta estructura és, en primer lloc, acadèmic, atès que pretén 

tenir com a objectiu que l’alumnat entengui positivament l’ús social de la 

llengua catalana. Durant el 1r i 2n curs de l’ESO els objectius principals del 

departament giren entorn de la consolidació de l’ús de la llengua oral, i tracten 

d’assegurar els objectius principals de la llengua escrita; durant el 3r i 4rt curs 

es reforça més tot allò que té relació amb la llengua escrita. 

 

En l’Educació Secundària Obligatòria cal plantejar el desenvolupament integral 

i harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, entre els 

quals l’educació lingüística ocupa un lloc preferent. L’assoliment de la 

competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya; del castellà, 

llengua cooficial; i d’una primera llengua estrangera (anglès al nostre centre) és 

la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la competència que els cal per 

tenir les mateixes oportunitats. 

 

La primera competència que cal considerar, d’acord amb la finalitat de donar 

les eines perquè els nois i les noies puguin afrontar el reptes de la societat, és 

la competència plurilingüe i intercultural que, en essència, és actuar 

adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Això suposa 

conèixer i valorar la diversitat de cultures, respectar altres maneres de veure el 

món i estar obert a tothom. Sobre la competència més global, n’hi ha una 

segona, la competència comunicativa, que en totes les àrees esdevé la clau i 

que en la lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les 

llengües. Els aspectes parcials de la competència comunicativa són: la 

competència oral i la competència escrita. La competència oral facilita, a través 

dels intercanvis amb els altres, adults o no, elaborar i expressar idees, opinions 

i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. Cal considerar-la en 

totes les seves dimensions, la de la interacció, l’intercanvi de missatges, la de 

l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran grup o grups més petits, 

atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar 
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diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, l’ús 

reflexiu de la parla és l’eina més eficaç per a l’aprenentatge. La competència 

escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, receptives (lectura) i 

productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les 

interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i 

eficaç. Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos, per això 

convé motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una 

eina d’entendre’s ell mateix o ella mateixa i les altres persones, i els fenòmens 

del món i la ciència. La competència literària pren com a referència la 

competència escrita fent que els nois i les noies puguin comprendre millor el 

món que els envolta, les altres persones i a ells mateixos a través de la lectura 

d’obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. 

Amb tot això els nois i les noies van interioritzant els senyals de la cultura que 

els aniran precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i 

gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es 

desenvolupa el seu sentit crític. 

 

Els processos de la llengua escrita són una de les claus en la competència del 

tractament de la informació i l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació per a l’elaboració de coneixement. La lectura i l’escriptura 

d’informacions presentades en diferents llengües –cosa facilitada amb l’ús de 

les TIC i les TAC– aporta una nova dimensió als processos de tractament de la 

informació; i la diversitat de punts de vista i de manera de presentar les 

informacions facilita la flexibilitat mental necessària per a un aprenentatge crític. 

La verbalització i les interaccions resulten claus en el desenvolupament de la 

competència d’aprendre a aprendre, ja que regulen i orienten la pròpia activitat 

amb progressiva autonomia. 

 

La lectura, comprensió i valoració de les obres literàries contribueix d’una 

manera clau al desenvolupament de la competència artística i cultural; és per 

això que en els llibres d’ESO de llengua catalana i literatura s’inclou en cada 

una de les unitats un text, acompanyat de tot un seguit d’activitats de 

comprensió lectora i d’ampliació de vocabulari. D’altra banda, la presència de 

textos de temes de salut, de sostenibilitat o relatius al medi natural 
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contribueixen també al desenvolupament de la competència en el coneixement 

i la interacció amb el món físic. 

 

Entenem l’avaluació com un dels principals components de l’acció educativa. 

L’avaluació regula el procés educatiu, és un seguiment de tot el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Perquè sigui efectiva, l’avaluació ha de ser 

continuada, ha de permetre la revisió “dia a dia” del procés educatiu. D’aquesta 

manera, és més fàcil detectar anomalies en el seu funcionament i mirar de 

trobar-hi solucions amb prou temps per aplicar-les i garantir-ne la viabilitat. 

L’avaluació ha de ser un seguiment global de tot el procés, i no solament una 

valoració dels resultats. No n’hi ha prou amb una valoració sobre els fets i els 

conceptes apresos. Cal valorar també quins procediments assolits i quins 

valors adquirits per cada alumne/a els acosten als objectius educatius fixats i a 

l’adquisició de les competències bàsiques. Les tres fases de l’avaluació són les 

següents: L’objectiu de l’avaluació inicial és conèixer la situació de partida dels 

alumnes. És indispensable per programar l’ajut educatiu més convenient a 

cada cas i per poder mesurar-ne el creixement maduratiu. Ha de servir per 

detectar nivells d’assoliment dels continguts i les competències bàsiques que 

suposadament l’alumnat ha treballat amb anterioritat i per poder ajustar els 

diversos components de l’activitat docent a les característiques detectades. 

L’avaluació formativa té com a objectiu valorar la programació que s’està 

desenvolupant a classe, observar si els continguts i les activitats són els 

adequats per ajustar la intervenció educativa a les necessitats que es detecten. 

Es porta a terme de manera continuada al llarg de tot el procés d’aprenentatge.  

 

L’avaluació final té com a objectiu donar informació sobre les capacitats 

assolides per l’alumnat al final del curs o etapa. Serveix per a qüestionar-se la 

funcionalitat de l’àrea en el conjunt del currículum i la seva adequació al 

Projecte Curricular de Centre. Té una funció reguladora: la informació que se 

n’obté ha d’adreçar-se més a adequar les decisions següents sobre 

l’aprenentatge de l’alumnat que no pas a certificar els nivells d’aprenentatge 

assolits. L’avaluació comporta la recollida sistemàtica i organitzada d’informació 

i la interpretació de les dades obtingudes, de manera que permeti modificar i 

reconduir el procés educatiu i corregir-ne els errors i desviacions. Com a 
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docents avaluem no només els coneixements inicials de l’alumnat, el seu 

procés d’aprenentatge i els resultats finals assolits, sinó que també ens 

avaluem a nosaltres mateixos: els procediments que utilitzem, el material que 

emprem... L’avaluació contínua pretén descriure i interpretar, per això implica 

l’observació sistemàtica del procés d’aprenentatge. Per tal que l’avaluació sigui 

contínua, cal atorgar un valor a totes les activitats que realitza l’alumne/a (i que 

aquest/a el conegui), i tenir unes pautes clares i simples per a l’observació i 

seguiment d’aquest en el seu procés d’aprenentatge. Avaluem de forma 

continuada: en començar el curs, durant el curs i en acabar el curs. Cal indicar, 

però, que, en els tres moments, l’avaluació té finalitats diferents i, per tant, en 

cada cas, caldrà obtenir informacions diferents. 

L’avaluació és individualitzada ja que pren la persona i la seva evolució com a 

principal referència a l’hora d’avaluar-la. En començar el curs, l’avaluació inicial, 

que té valor de diagnòstic, servirà per donar-nos el màxim d’informació possible 

sobre l’alumne/a en molts aspectes: aptituds, situació familiar, història escolar, 

els seus interessos... Amb l’avaluació detectem quines són les condicions de 

partida de cada persona amb la finalitat de poder mesurar el seu progrés per 

fer un seguiment de les activitats realitzades per l’alumne/a i per establir la seva 

qualificació fent referència als objectius proposats com a la seva situació de 

partida. A partir de la informació que obtinguem, haurem d’adequar els 

programes a les necessitats canviants de l’alumnat. Per això, l’avaluació s’ha 

de plantejar des de, i per a, la diversitat. Les activitats d’avaluació han 

d’acomodar-se a la diversitat de l’alumnat, a la diversitat dels ritmes i dels estils 

d’aprenentatge. I perquè l’avaluació sigui realment formativa caldrà que 

l’alumne/a en conegui els resultats, caldrà prendre decisions com: canviar 

objectius, canviar mètodes, dissenyar plans de recuperació, etc.  

 

El nostre alumnat sabrà en tot moment què avaluem, com avaluem i quan 

avaluem. L’avaluació final, que té molt poca capacitat de modificació, és la que 

ens permet saber l’assoliment de competències i capacitats de cada alumne/a i 

del conjunt dels objectius d’aprenentatge. L’avaluació ha de ser global en tant 

que ha d’atendre els processos de pensament complex de l’alumne/a i el 

desenvolupament de capacitats generals, és a dir, a la maduració dels seus 

esquemes conceptuals i procedimentals. D’altra banda, a l’hora d’avaluar 
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haurem de tenir presents tots els elements que intervenen tota activitat 

educativa, això és: la programació, la metodologia d’ensenyament utilitzada, les 

nostres actituds en relació amb l’alumnat... i no centrar-nos únicament a 

observar l’alumne/a de forma aïllada, ja que el seu procés d’aprenentatge és el 

resultat de moltes interaccions.  

 

Objectius  Responsables  

-Consolidar l’ús de la llengua oral i assegurar els 
objectius principals de la llengua escrita (1r i 2n 
curs de l’ESO); reforçar la llengua escrita durant el 
3r i 4rt. 
 
-Garantir la competència plurilingüe i intercultural, 
i la comunicativa oral i escrita, la competència 
literària, del tractament de la informació i ús de 
tecnologies de la informació i la comunicació per a 
l’elaboració del coneixement, la competència 
d’aprendre a aprendre, la competència artística i 
cultural, la competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic. 
 
-Fer una avaluació contínua, que consta de les 
fases inicial, formativa i final, que descrigui i 
interpreti, observant sistemàticament el procés 
d’aprenentatge.  

 
-Departament de llengua 
catalana i literatura.  
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4.3. El català llengua vertebradora del projecte lingüístic  
 

El català serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i 

d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: 

activitats orals i escrites de I'alumnat i del professorat, exposicions del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i 

d'avaluació, i comunicacions amb les famílies. L'objectiu fonamental del 

projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I'alumnat assoleixi una 

sòlida competència comunicativa en acabar I'educació obligatòria, de manera 

que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i 

pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres 

que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 

 

Durant I'educació secundària es fa un tractament metodològic de les dues 

llengües oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el 

coneixement de les dues llengües per part de tot I'alumnat, independentment 

de les llengües familiars. El projecte lingüístic estableix pautes d'ús de la 

llengua catalana per a totes les persones membres de la comunitat educativa i 

garanteix que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. També 

preveiem I'acollida personalitzada de I'alumnat nouvingut mitjançant l’Aula 

d’Acollida o del recurs del Suport lingüístic. 

Per a l'alumnat nouvingut, s'implementen programes lingüístics d'immersió en 

llengua catalana amb la finalitat d'intensificar-ne I'aprenentatge i garantir-ne el 

coneixement. Quant a la informació multimèdia i l’ús de tecnologies de la 

informació i la comunicació, cal potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar 

el professorat que entra a l’aula d’acollida i els equips docents en la seva 

optimació.  

 

Objectius  Responsables  

-Aconseguir que tot I'alumnat assoleixi una sòlida 
competència comunicativa en acabar I'educació 

obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 

manera correcta el català i el castellà.  

- Comparar continguts i pal·liar possibles desgavells 

- Departament de 
Català.  
 
- Departament de 
Castellà. 
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curriculars català-castellà. 
- Preparar material per a atendre la diversitat, tant a l’aula 

ordinària com en els agrupaments flexibles de les àrees 

instrumentals. 
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V. LA LLENGUA CASTELLANA  
5.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana -Marc legal. 

•  Secundària 

I) L'ensenyament del castellà ha de tenir garantida una presència 

adequada en els plans d'estudi, de manera que tots els infants, 

qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar 

l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i 

correctament aquesta llengua al final de l'educació obligatòria. 

(Article 21.3. de la Llei 1/1998.) 

II) El centre vetllarà perquè, a l'ensenyament secundari obligatori, 

l'alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits amb 

propietat, autonomia creativitat, en llengua castellana, fent-los 

servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments i 

reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge. 

(Article 2.8 del Decret 96/1992.)  

•  Batxillerat III) En acabar el batxillerat, els alumnes hauran d'usar amb 

correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua castellana i 

emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics 

adequats al tipus de missatge volgut (Decret 82/1996, de 5 de març.)  

 

-Introducció  

La finalitat de l’ensenyament de la llengua és el progressiu domini d’aquesta, 

que és essencial en l’assimilació de la cultura i en la comprensió del món que 

ens envolta, i un dels factors que contribueixen de manera més eficaç al 

desenvolupament individual i social i en definitiva a l’adquisició de les 

competències bàsiques que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa de 

l’educació secundària obligatòria. El nostre objectiu, per tant, es basa a donar 

eines als nois i noies per entendre el món en què creixen, que els guiïn en la 

seva manera d’actuar i sobretot que els donin les bases per convertir-se en 

persones capacitades per intervenir activament i de forma crítica en la societat 

plural, diversa i canviant que ens toca viure. 

 

En aquest sentit, l’assignatura de llengua castellana té la necessària 

consideració d’assignatura instrumental i s’imparteix al llarg de tota l’educació 
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secundària obligatòria en tres o quatre hores setmanals, algunes d’elles 

desdoblades per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes 

de manera més individual. En aquestes classes s’amplien, es reforcen o es 

consoliden els continguts de l’àrea més efectivament gràcies al tractament més 

pràctic que permet donar el petit grup. Respecte als continguts, en tots els 

cursos es treballa la comprensió, l’expressió i la gramàtica a través de diferents 

textos, d’àmbis i tipologies diversos i de dificultat gradualment ascendent.  

 

L’estudi de la literatura adquireix un tractament diferent en primer cicle respecte 

al segon: els dos primers anys l’anàlisi se centra en l’apreciació de les 

característiques diferents dels tres gèneres literaris i l’apropament a la dimensió 

literària des d’una perspectiva de gaudiment que pot obrir moltes portes de 

coneixement als nostres alumnes. En el segon cicle, sense deixar de banda la 

perspectiva que la literatura ens obre les portes a móns de ficció narrats, 

teatralitzats o poètics, s’analitzen els textos literaris des d’una perspectiva 

històrica i, en aquest sentit, els alumnes estudien les característiques 

estètiques dels textos contextualitzats en el seu moment històric. 

 

En relació al batxillerat cal partir de la base de tot allò que l’alumnat ha estudiat 

i consolidat durant l’etapa obligatòria i aprofundir-hi, tenint en compte els 

continguts de conceptes i procediments adequats a aquests estudis. Cal dir que 

es consideren insuficients les hores setmanals de l’assignatura de llengua 

castellana que hi ha en el currículum obligatori i que convindria que s’ampliés el 

nombre d’hores per aconseguir que els alumnes acabin aquesta etapa 

educativa amb una competència lingüística òptima tal com correspon al seu 

nivell acadèmic.  

 

-Objectius de l’àrea de llengua  

Els objectius terminals de llengua castellana són, a grans trets,: la producció de 

missatges orals preparats o espontanis, amb coherència, adequació al registre i 

claredat, la lectura comprensiva en silenci o públicament, la redacció de textos 

bàsics de la vida quotidiana i de textos útils per a la vida adulta com ara el 

currículum, la carta, la instància, la nota, etc.; la producció de textos acadèmics 

escrits de tipus descriptiu, narratiu, expositiu, argumentatiu, instructiu, literari; i 
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per últim l’aplicació als escrits, de qualsevol mena, de les normes gramaticals 

apreses.  

 

-Competències bàsiques  

L’aprenentatge de la matèria de llengua castellana i literatura, donat que té com 

a fita el desenvolupament de la capacitat per interactuar de forma competent 

mitjançant el llenguatge en els diferents àmbits de l’activitat social, contribueix 

al desenvolupament de les següents competències:  

 

 

Competències comunicatives  Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual. 
Competència artística i cultural. 

Competències metodològiques  Tractament de la informació i competència 
digital.  
Competència d’aprendre a aprendre.  

Competències Personals  Competència d’autonomia i iniciativa 
personal . 

Competències específiques 
centrades a conviure i habitar el món.  

Competència social i ciutadana.  

 

Els objectius i els continguts de cadascuna han de tenir en compte el 

desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en 

conseqüència, cal que des de totes les matèries es tinguin en compte les 

competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les 

específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb l’àrea de 

llengua castellana.  

 

-Avaluació  

El procés avaluatiu comença al principi de cada nivel acadèmic per determinar 

el grau de competència lingüística de cada alumne i poder valorar d’aquesta 

manera la seva evolució personal diària, a través de totes les tasques 

realitzades dins i fora de classe. L’avaluació és la comprovació que el treball i 
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l’esforç personal de l’alumnat està essent productiu. També és una manera de 

valorar que els continguts que s’estan treballant a classe es van assolint i no 

resulten ni excessivament fàcils ni excessivament complicats, perquè, si es 

produís aquesta situació, el professor hauria de plantejar-se algun canvi en la 

seva metodologia. Es realitzen dos o tres controls al llarg del trimestre a 

Secundària i un o dos controls a Batxillerat. Però l’avaluació de l’assignatura té 

en compte tot el treball realitzat, presentat i corregit per l’alumne durant el curs. 

D’aquesta manera valorem l’esforç de superació i l’assoliment de les 

competències pròpies de l’àmbit en funció de les possibilitats de l’alumnat.  

 

 

 

Objectius  Responsables  

-Aconseguir la producció de missatges orals preparats o 
espontanis, amb coherència, adequació al registre i claredat. 
 
-Aconseguir la lectura comprensiva en silenci o públicament, la 
redacció de textos bàsics de la vida quotidiana i de textos útils 
per a la vida adulta.  
 
 -Aconseguir la producció de textos acadèmics escrits de tipus 
descriptiu, narratiu, expositiu, argumentatiu, instructiu, literari. 
 
-Aconseguir l’aplicació als escrits de les normes gramaticals 
apreses. 
 
 -Garantir les competències comunicatives, metodològiques, 
personals i específiques centrades a conviure i habitar el món. 
 
-Fer una avaluació contínua que permeti comprovar que el 
treball i l’esforç personal de l’alumnat està essent productiu. 

 
-Departament de 
Lengua Castellana y 
literatura.  
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VI. ALTRES LLENGÜES  
6.1. Llengües estrangeres  

El departament de llengües anglesa, francesa, alemanya i clàssiques segueix 

una trajectòria clara en la línia de potenciar totes aquelles activitats que per a 

l’alumnat són oportunitats d’ús de la llengua estrangera, un ús funcional i fruit 

de la interacció. Així doncs, molts dels nostres esforços se centren en 

l’organització de l’aula d’espais diversificats, col·laboració amb el projecte 

Erasmus, viatges i intercanvis amb França, Anglaterra, Holanda i altres (veure 

actes del departament, segons el curs corresponent). L’Institut Torredembarra 

estableix com a primera llengua estrangera l’anglès, i com a segona el francés 

o l’alemany.  

 

Pel que fa a l’avaluació, cal abandonar la visió de l’avaluació exclusivament 

sancionadora dels resultats de l’alumnat, i passar a concebre-la 

fonamentalment com a activitat comunicativa que regula (i autoregula) els 

processos d’aprenentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar el 

desenvolupament de la competència plurilingüe i l’assoliment de l’autonomia de 

l’aprenentatge. La primera competència de la matèria que cal considerar, 

d’acord amb la finalitat de donar les eines perquè els nois i les noies puguin 

afrontar el reptes de la societat, és la competència plurilingüe. 

 

En relació directa amb aquesta competència més global, n’hi ha una segona, la 

competència comunicativa, que en totes les matèries esdevé la clau i que en la 

lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües. 

Aquesta competència es concreta en la competència oral, la competència 

comunicativa escrita i la competència comunicativa audiovisual. 

 

És precisament amb el treball d’aquesta dimensió comunicativa que queden 

definits els quatre eixos de les tasques plantejades en aquesta àrea: 

- interaccions orals, escrites i audiovisuals; 

- comprensió de missatges orals i escrits i audiovisuals; 

- expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals; 

- reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge (veure programacions d’àrea i 

document sobre avaluació). 
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Alhora les activitats relacionades amb la competència comunicativa també 

afavoreixen la millora de les competències metodològiques: la competència del 

tractament de la informació i l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, la competència d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa 

personal. D’altra banda, la llengua, precisament pel paper que juga en el 

desenvolupament de les competències metodològiques, ajuda a la comprensió 

dels processos de les competències centrades a conviure i habitar el món.  

 

D’una manera molt especial, la competència plurilingüe i intercultural 

contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa 

com les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l'enteniment 

entre les persones. I a més de reconèixer les llengües com un component 

cultural de primer ordre, la lectura, comprensió i valoració de les obres literàries 

contribueix d’una manera clau al desenvolupament de la competència artística i 

cultural. 

 

Quant als materials didàctics i atenció a la diversitat, actualment, i a part dels 

llibres de text utilitzats (llistats en les memòries del departament), ens recolzem 

en materials dels tres àmbits següents: lectures, tasques de producció oral i 

escrita i materials dels diferents espais de la nostra aula (ordinadors, DVDs, 

jocs, i per treballar específicament les quatre destreses: escoltar, parlar, llegir i 

escriure). 

 

Quant al tractament de la diversitat, volem fer constar les bones pràctiques que, 

al respecte, facilita l’aula d’espais diversificats. I alhora volem fer palesa la 

insuficiència d’espai i recursos en aquesta línia que té el nostre centre. 

 

D’altra banda, també intentem arribar a cada un/a dels nostres alumnes amb 

altres estratègies com ara adaptació de l’avaluació, selecció d’activitats, 

presentació d’activitats diferents... i, en general, propostes on les necessitats de 

comunicació i l’ús social de les llengües estrangeres donin sentit al seu 

aprenentatge.  
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Objectius  Responsables  

 
-Potenciar les activitats que per a l’alumnat són oportunitats d’ús de 
la llengua estrangera, un ús funcional i fruit de la interacció. 
-Potenciar espais de comunicació suficientment variats. 
-Organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats. 
-Educar en els valors i actituds respecte de la llengua. 
-Garantir la competència plurilingüe i intercultural, i la comunicativa 
oral, escrita i audiovisual, la del tractament de la informació i ús de 
tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració del 
coneixement, la competència aprendre a aprendre, la competència 
d’autonomia i iniciativa personal artística i cultural, la competència 
social i ciutadana, amb una avaluació contínua.  
- Mantenir projectes tipus intercanvis per potenciar l´ús de l’anglès. 
- Mantenir la continuïtat del projecte Erasmus+2 per potenciar l’ús de 
les llengües estrangeres i les trobades interculturals. 
 

 
-Departament de 
Llengües 
estrangeres.  
 
- Professorat 
responsable dels 
projectes. 

                                                
2 Annex 2: Explicació del projecte Erasmus + del curs 2016-2018. 
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VI. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
  

En totes les activitats del centre s’intenta que la llengua, la interculturalitat i la 

cohesió social hi estiguin presents. Aquesta premissa solca els plantejaments 

pedagògics i metodològics de l’Institut, que és conscient de la realitat social i 

cultural de la vila i de l’entorn i s’hi adapta de forma proactiva.  

 

7.1. Organització dels usos lingüístics  
En relació a l’extensió de l’ús social de la llengua i per remarcar-ne la seva 

utilitat social el centre programa actes culturals i actes de tarannà proper als 

interessos de l’alumnat amb una presència normal de la llengua catalana: 

conferències, concursos, exposicions, teatre, espectacles musicals, activitats 

extraescolars, els actes de les festes que se celebren al centre, especialment 

Sant Jordi, les jornades culturals, festa de final de curs, la coral del centre en 

què ja hi ha alumnat nouvingut, la revista del centre, sortides culturals, xerrades 

d’orientació o d’educació viària, o sobre l’alcoholisme, el medi...  Posem de 

manifest que totes aquestes activitats que ja es fan, i d’altres que es podran fer 

en un futur, son un instrument per millorar en l’ús social de la llengua catalana, 

així com la resta de les llengües.  

 

Objectius  Responsables  

-Aconseguir que l’actitud dels alumnes vers la 
llengua catalana sigui positiva.  
 
-Aconseguir que els alumnes usin la llengua 
catalana en qualsevol situació.  
 

-Claustre de Professorat.  

 

 

7.2. Plurilingüisme  
Considerem que l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua catalana ha de 

convertir-se en un compromís de tota la comunitat educativa. L’ús del 

llenguatge que es fa a l’Institut Torredembarra no ha de ser discriminatori en 

cap cas (ni per raó de sexe, edat, ètnia o ideologia). Cal tenir en compte, en tot 

moment, per escrit i oralment, els recursos i plantejaments lingüístics no 

sexistes. En aquest sentit, a part de les accions de caràcter acadèmic i 
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pedagògic, el centre va iniciar el “Projecte de voluntariat lingüístic” durant el 

curs 2006-07 i se segueix fent en la modalitat de “companys-tutors” si hi ha 

necessitat. Aquest projecte lingüístic vol garantir que l’alumnat arribi al final dels 

estudis obligatoris havent assolit els objectius bàsics per poder-se 

desenvolupar en el futur utilitzant la llengua catalana, la llengua castellana i una 

llengua estrangera, com a mínim, amb fluïdesa. També es podria plantejar fer 

extensiva a tot l’alumnat una segona llengua estrangera. La presència de tres o 

més llengües té la finalitat de fer possible que el centre tingui el multilingüisme 

com a objectiu prioritari dels seus plans educatius. 

 

També cal que l’ensenyament de les llengües al centre es faci tenint en compte 

l’evolució dels mitjans audiovisuals i les TIC per tant adaptant aquest 

ensenyament als nous avenços tecnològics i a les possibilitats que aquests 

ofereixen. Una part de l’alumnat del centre no utilitza mai la llengua catalana i 

quan la fa servir només és a segons quines classes i amb determinats 

professors i professores. Tot i que una part important de l’alumnat fa servir la 

llengua catalana al pati o en situacions de comunicació informals, convindria 

realitzar activitats que portessin la resta de l’alumnat -que no utilitza mai la 

llengua catalana en situacions informals- a utilitzar-la. 

 

L’Institut Torredembarra participa en diverses iniciatives d’aprofundiment en el 

plurilingüisme del professorat. Hi ha una important participació del professorat 

en els cursos que el Departament d’Educació està realitzant en les diferents 

escoles d’idiomes, al llarg dels anys també s’ha participat en diferents projectes 

com ara el Projecte Orator, amb la creació d’una aula d’idiomes, el Projecte 

Comenius, i s’han realitzat ja intercanvis d’alumnat i professorat amb diferents 

països. L’Institut Torredembarra també ha participat en el PELLE (Pla de 

Llengües), que consisteix en la realització d’algunes matèries optatives en 

anglès, en el nostre cas modalitat de ciències de la naturalesa i de 

matemàtiques, seguint el mètode CLIL, que està previst ampliar. Gràcies a 

aquest projecte de llengües el centre va disposar durant alguns cursos d’un 

auxiliar de conversa en anglès. Fer o no el PELLE es revisa cada curs i 

s’ofereix en funció de la disponibilitat o competència del professorat. 
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7.3 Alumnat nouvingut  
 

En aquest apartat ens referim al fet que en els darrers cursos ha arribat un 

nombre molt important d’alumnes estrangers al centre.  El curs 97-98 es va 

començar amb els anomenat TAE que posteriorment es va convertir en l’Aula 

d’Acollida. A Torredembarra en vam ser pioners. L’acollida de l’alumnat 

nouvingut al sistema educatiu català es realitza seguint el protocol que està 

exposat i pautat en el document del centre Pla d’acollida de centre. En aquest 

text es pauten les accions a realitzar en cada cas, els professionals que les 

porten a terme i els materials que són necessaris. Cal garantir l'atenció 

individualitzada d'aquests alumnes dins l'horari lectiu i gestionar els mitjans 

necessaris per assegurar una bona integració de l’alumnat nouvingut en 

qualsevol dels nivells educatius del centre. Igualment és necessari informar les 

famílies nouvingudes de la situació lingüística de l’institut i de l'entorn. Un altre 

objectiu rau a tractar acadèmicament el castellà una vegada l'alumnat hagi 

assolit el domini bàsic del català com a llengua vehicular i de comunicació; i, 

per lògica, tractar les segones llengües (llengües estrangeres: anglès i, en 

segon terme, francés o alemany) a partir que l'alumnat tingui un domini suficient 

de les llengües catalana i castellana. Des del primer moment, però, cal 

esforçar-se per aconseguir que tot el professorat i els altres adults que actuen 

al centre es dirigeixin en català a l'alumnat nouvingut a fi de facilitar-ne la 

integració. Constatem, però que aquest darrer aspecte no es compleix 

habitualment. 

 

Aquest curs continuarem amb l’elaboració dels Plans Individualitzats3 de 

l’alumnat nouvingut, o amb dificultats lingüístiques. Aquest document té la 

voluntat de ser útil per al seguiment i l’avaluació d’aquest col·lectiu d’alumnes i 

està elaborat en primer lloc per la coordinació LIC, i tot seguit pel professorat 

de l’equip docent al qual pertany cada alumne i, finalment, supervisat per la 

Coordinació LIC i la tutoria de l’AA o del Suport lingüístic. Aquest document té 

l’objectiu de fer el seguiment de cada alumne/a al llarg dels tres trimestres de 

cada curs i consignar-hi els canvis que convinguin a la seva acollida i al seu 

                                                
3 Annex 3: models de PI lingüístics elaborats pel centre. Models d’informes d’avaluació dels alumnes que 
assisteixen a l’aula de suport lingüístic. 
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aprenentatge. En el cas de l’alumnat de quart, cal tenir en compte els requisits 

exactes per a la seva promoció i perquè aconsegueixin el graduat en ESO. Per 

tant, cal assegurar l'adequació del currículum, dels materials escolars i del 

procés avaluatiu per tal de facilitar l'aprenentatge de la llengua a l’alumnat 

nouvingut, i d’introduir i consolidar l'ús de la llengua catalana des del primer 

moment de la incorporació de l'alumnat al centre.  

 

Objectius Responsables 

-Assegurar l'adequació del currículum i dels materials escolars i 
del procés avaluatiu per a facilitar l'aprenentatge de la llengua 
als alumnes nouvinguts. 
-Introduir i consolidar l'ús de la llengua catalana des del primer 
moment de la incorporació de l'alumne al centre. 
 
 

-Equip docent de nivell.  

-Tractar acadèmicament el castellà una vegada l'alumne hagi 
assolit el domini bàsic del català com a llengua vehicular i de 
comunicació.  

-Departament de Llengua 
Castellana i Literatura.  

-Tractar acadèmicament les segones llengües (llengües 
estrangeres) a partir que l'alumne tingui un domini suficient de 
les llengües catalana i castellana.  

-Departament d’Idiomes.  

-Esforçar-se per aconseguir que tot el professorat i els altres 
adults que actuen al centre es dirigeixin en català a l'alumnat 
nouvingut a fi de facilitar-ne la integració.  

-Equip Directiu. 
-Claustre de Professorat. 
-PAS i altres professionals.  

 
 
7.4. Biblioteca escolar  

En l’actualitat hi ha un projecte de biblioteca escolar per portar a terme. De 

moment hi ha un servei impecable de fitxatge de llibres i préstec a l’alumnat 

que ho demana. Des dels Departaments de Llengües s’intenta potenciar la 

lectura. Malgrat tot, hem de reconèixer que és un recurs que encara no tenim 

del tot explotat.  

 

Objectius Responsable 

- Potenciar l’ús de la biblioteca 

- Iniciar el projecte Edu 

- Cercar responsables 

- Oferir tasques de biblioteca a l’alumnat de 

Coordinadors de biblioteca 

Departaments implicats 
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batxillerat. Aquestes tasques han de poder ser 

homologades com a matèria d’Estada a 

l’Empresa.  

 

  

7.5. Projecció del centre  
El centre disposa d’una pàgina Web4 on hi ha informació general sobre les 

activitats que es realitzen, els diversos cursos i matèries d’ESO i sobre 

qualsevol altra cosa d’interès. També disposem d’una revista que s’anomena 

Antina i que apareix amb una periodicitat quadrimestral. Al llarg del curs es 

realitzen exposicions de les feines elaborades per l’alumnat del centre. També 

es realitzen jornades de portes obertes, o exposicions puntuals sobre temes 

d’interès cultural i literari, elaborades per l’alumnat o bé proposades des d’altres 

institucions (Pla d’Entorn5), sortides al teatre, participació en xerrades i 

conferències, etc. En l’àmbit de la projecció pública del centre, s’envien escrits 

a la revista municipal i al diari Baix Gaià.   

 

 
 
 
 

  

                                                
4 https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/ 
5 Annex 4: graella d’activitats conjuntes INS Torredembarra/PEE del curs actual. 
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8. OBJECTIUS FINALS I SEGUIMENT DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC.  
 

I. Pel que fa a l’àrea de llengües 
 

- Departaments de Castellà i de Català: 

1. Revisar de manera conjunta els objectius d’àrea i els contingunts de cada 

nivell d’ESO. 

2. En cas de possibles desajustaments, cosa que la coordinació LIC ja posa 

de manifest a partir del present document, caldrà prendre acords futurs 

sobre canvis de nivell d’alguns punts del temari per optimitzar la tasca de 

tots i garantir uns millors resultats per a ambdues llengües. 

3. Revisar de forma conjunta els objectius de les programacions de Batxillerat 

(1r i 2n curs), tant en el moment de fer les programacions, com a la fi del 

curs per detectar quins objectius no s´han pogut assolir a 1r i buscar la 

manera d´arranjar aquestes mancances. 

4. Pel que fa a les estructures lingüístiques comunes cal establir uns criteris 

clars d´anàlisi sintàctica, tant a ESO com a Batxillerat. Sobretot pel que fa a 

la nomenclatura de les categories i de les funcions gramaticals, i al tipus 

d´anàlisi  (estructural, generatiu...) que cal aplicar a l´aula. Aquesta tasca cal 

fer-la conjuntament amb els departaments de llengües estrangeres i el 

seminari de llengües clàssiques. 

5. Revisar de manera conjunta l´oferta de matèries optatives per tal de no 

repetir coses innecessàries sinó de garantir una optativitat adient al perfil de 

Centre. 

6. Valorar la possibilitat d’ampliar els agrupaments flexibles de les matèries 

instrumentals (al centre anomenem PIM’s aquests grupets d’alumnes) a 3r i 

a 4t d’ESO, ja que han estat molt ben valorats a 1r i 2n d’ESO, tant pel seu 

funcionament com pels resultats obtinguts pels alumnes.  

 

-  Departament de Llengües Estrangeres: 

1. Revisar les programacions per tal que la llengua en què s´especifiquen sigui 

la llengua vehicular del centre en aquells casos en què no pugui ser 

l´anglès, el francès o l´alemany. 
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Malgrat tot, els objectius generals prioritaris per al 2019 que es poden deduir 

després de l´anàlisi dels apartats anteriors i que afecten, sobretot, les tasques 

de la Coordinació Lingüística, són: 

1. Constituir una Comissió de Normalització Lingüística per tal de fer el 

seguiment i l’aplicació dels objectius que es preveuen en aquest document. 

Quan es reuneixi la comissió caldrà aixecar-ne l´acta de constitució, perquè 

encara no n´existeix cap. 

2. Valorar i revisar en Comissió Pedagògica les matèries optatives de centre 

que afecten els departaments de llengües6.  

3. Revisar íntegrament aquest document i refer-lo, tot seguint l´estructura 

proposada al punt anterior, amb les dades del proper curs i amb tot allò que 

s´hi hagi d´afegir. 

4. Organitzar un bon servei de correcció lingüística i de revisió de materials 

docents (dossiers...) per tal de garantir-ne la qualitat de la llengua. 

5. Vigilar que es compleixin les propostes incloses a la fi de cada apartat en 

què se subdivideix aquest document. 

6. Vetllar, al costat de l´Equip Directiu, perquè es compleixi la totalitat de la 

normativa inclosa en la Llei de Política Lingüística en el moment 

d´assignació del professorat als diferents cursos, en la tria de material 

docent (llibres de text...),  i en el repartiment de les Matèries Optatives 

d’ESO i del Batxillerat. 

7. Ajudar a dinamitzar la biblioteca. 

8. Redactar el document Pla d’acollida del Centre de cara a la inclusió dels 

MENA, que possiblement ens arribin el curs vinent, i vetllar perquè es 

compleixi. 

9. Incentivar els departaments de llengües i el claustre en general per tal 

d’implementar algun Pla lector o projectes tipus Ara escric, ja que encara no 

s’han dut a terme al centre. 

10. Garantir l’estabilitat dels projectes iniciats, tot i la mobilitat del professorat 

que hem tingut els darrers cursos a causa, sobretot, de les jubilacions del 

professorat definitiu que definia el tarannà del centre. Cal, doncs, reconstruir 

i mantenir una bona línia de treball en equip. 

                                                
6 Annex 5: optativitat del centre pel que fa a matèries que afecten les llengües en el curs actual. 
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ANNEX 1: Resultats de les enquestes sociolingüístiques a l’alumnat 
realitzades el tercer trimestre del curs 2017-2018: 
 
Per elaborar part del PLC ens hem basat en unes enquestes que ens va fer 

arribar l’assessora LIC de Torredembarra el curs passat. Es van passar al 

tercer trimestre i se’n va fer el buidatge. Aquest curs n’oferim els resultats. Es 

van passar a tots els grups del centre d’ESO i BAT, per això el retrat del centre 

és bastant fiable, tenint en compte, és clar, aquelles enquestes no contestades 

o que es podrien considerar nul.les. En total, es van analitzar 491 enquestes. 

Se n’han extret les dades que més ens interessen, tot i que això al nostre 

centre és una tasca evident i palpable. Aquestes dades són: 

- l’ús i el coneixement del català, 

- l´ús i el coneixement del castellà, 

- interès per aprendre el català, i 

- altres llengües del centre.  

El resultat global és el següent: 

el 34,3% de la població escolar diu tenir el català com a llengua habitual, el 

41,7 % manifesta que té el castellà, el 13,9 % declara tenir tant el català com el 

castellà com a llengües habituals, i el 10,1 % té com a llengües familiars, 

llengües foranes. 

 

Tot seguit es mostren els resultats específics a través de gràfics: 
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Coneixements de castellà  
 

 
 
 

Identificació amb la llengua 

 
 
 

Interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements  
 

A l’institut, gairebé la totalitat de l’alumnat declara tenir interès per aprendre 

català o millorar-ne els coneixements.   

Per aquest motiu hem optat per oferir un gràfic per nivells, tot  i que les dades 

són com les globals. En general s’observa que com més alts són els cursos 

d’ESO, menys interès hi ha, deixant de banda que la manca d’interès també 

anava dirigida al fet mateix d’omplir l’enquesta. I a l’aula de suport lingüístic hi 
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havia dues alumnes d’origen sud-americà que van declarar no tenir cap interès 

per la llengua catalana: 

 

  

 

Llengües del centre: 
 

Pel que fa a altres llengües dels alumnes nouvinguts, el primer lloc l’ocupen 

l’àrab i el berber; seguit del castellà de Sud-amèrica o de l’Amèrica central 

(Equador, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Veneçuela i Argentina), 

el romanès, el xinès, l’anglès, l’ucraïnès, l’alemany, el francès, l’italià, el 

portuguès i el rus. 

El Departament d´Educació, davant d´aquesta problemàtica que es plantejava 

a les aules, ha intentat fer del català la llengua de cohesió a través, sobretot, de 

les aules d´acollida. A l’Institut Torredembarra també es duu a terme una tasca 

de consideració especial per als alumnes nouvinguts. 

El gràfic que hi ha a continuació no fa referència a l’alumnat que va assistir a 

l’aula d’acollida el curs passat ni tampoc al que es podria considerar nouvingut, 
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sinó que és un reflex de les diferents llengües de procedència d’alumnes del 

centre, encara que alguns portin molt de temps aquí: 
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9.2. Annex 2: Explicació del projecte Erasmus + del curs actual. 
 
L’Erasmus + és un programa europeu que se centra en els àmbits de l'educació, la formació, la 
joventut i l'esport per al període 2014-2020. És un programa que tracta d'impulsar el 

desenvolupament personal i també  ajudar els nostres 
sistemes d'ensenyament i aprenentatge. Amb el 
programa es pretén dotar les persones de les capacitats 
necessàries per al mercat laboral i per a la societat 
actual i futura. A més, l'Erasmus + és un programa que 
promou l'intercanvi d'estudiants entre instituts i 
universitats europees. Podríem dir que l'Erasmus + és 
una forma d'experimentar noves cultures i tradicions, i 
també de conèixer molta gent nova i viure experiències 
diferents. 
Un altre punt important és que pot obrir noves portes al 

món laboral, ja que es treballa amb idiomes diferents. 
Hi ha diversos tipus d'Erasmus +, segons la varietat i la durada. El curs 2016-2017, els alumnes 
de 1r de Batxillerat van participar en un Erasmus +; i el curs 2017-2018 hi han participat els 
alumnes que cursaven  4t d'ESO. 
 
"Same but different”. Aquest és el títol del projecte europeu KA2 en el qual ha participat 
l’alumnat de l’Institut Torredembarra juntament amb altres centres de quatre països europeus 
(concretament: Itàlia, Alemanya, Portugal i Dinamarca). Aquest projecte en concret ens ha 
ofert moltes possibilitats. N’explicarem només tres. 
En primer lloc, els nostres estudiants han treballat en l'estudi de diferents aspectes de la 
integració, la inclusió i la protecció social per combatre la pobresa i l'exclusió social. Abordar 
aquestes qüestions des d'una perspectiva crítica i creativa els ha permès tenir una millor 
comprensió de la realitat social.  
En segon lloc cal dir, que aquest treball ha estat elaborat en cooperació amb les altres escoles 
de secundària que participaven en el projecte. Això no només permet l'intercanvi d'idees, sinó 
també el coneixement més proper d'algunes altres realitats socials que constitueixen la Unió 
Europea. 
En tercer lloc, viatjar a l'estranger és una part central del projecte Erasmus +. Durant el període 
2016-18 els estudiants del nostre centre han visitat instituts dels quatre països que han 
participat amb nosaltres en el projecte. I, per descomptat, els estudiants d'aquests països 
també ens han visitat. Aquests viatges han ofert als estudiants l'oportunitat de millorar les 
seves habilitats lingüístiques, guanyar confiança en sí mateixos i conèixer altres realitats. 
Tot seguit els alumnes Àfrica Gibert i Oriol Juan us expliquen un dels  viatges: 
 
Els alumnes de primer de batxillerat escollits per participar a l’intercanvi amb 
Alemanya corresponent al projecte Erasmus + van ser el Sergi Pons, l’Adela Gómez, 
l’Anna Gómez i els dos autors d’aquest article, l’Àfrica Gibert i l’Oriol Juan. Ens van 
acompanyar les professores Mònica Orpí i Patrícia Orcajo. L’intercanvi va tenir lloc amb 
cinc alumnes de l’Institut Martin Luther King de Ratingen, residents al mateix poble o a 
la coneguda ciutat de Düsseldorf. A continuació presenten el seu dietari del viatge: 
Dimarts 21 de març – Hem sortit cap a Barcelona, i a l’Aeroport del Prat hem agafat 
l’avió que ens ha portat cap al nostre destí. Un cop a l’aeroport de Düsseldorf, els 
amfitrions ens han rebut amb els braços oberts. Ens hem instal·lat a les cases 
pertinents i hem tingut un primer contacte amb les famílies. 
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Dimecres 22 de març – Hem participat en una activitat esportiva  amb la resta 
d’estudiants (com a primera activitat conjunta): un delegat tècnic i un futbolista del 
filial del Fortuna de Düsseldorf ens han fet un circuit de futbol.  Després hem dinat a la 
cantina de l’institut i hem assistit a una xerrada i al posterior debat sobre el llibre 
“Bloodbrothers”, amb el seu autor i un refugiat convidat. Tot plegat un acte per 
prendre consciència del desastre de les guerres civils al continent africà, i la quantitat 
de desplaçats que generen. 
Dijous 23 de març – La cinquantena d’alumnes, tant hostes com amfitrions, hem 
participat en els jocs interculturals al centre escolar, amb el dinar posterior també a la 
cantina. A la tarda hem disposat de temps lliure, que hem aprofitat per anar tots junts 
a la bolera del poble veí.  
Divendres 24 de març – Hem visitat el museu Neandertal  de Mettmann, que tracta 
sobre l’evolució física i cultural de l’ésser humà. La ubicació d’aquest museu es deu a la 
troballa d’un jaciment d’un poblat neandertal cap a mitjans del segle XIX. 
Seguidament, hem dinat de pícnic pel centre històric de Düsseldorf i hem visitat la TV 
Tower de la ciutat (un dels millors miradors on contemplar les vistes). 
Dissabte 25 de març – Hem visitat un antic gasòmetre de la conca minera on ens 
trobàvem que ja està en desús, i que actualment alberga l’exposició Wunder der natur 
“Meravelles de la naturalesa” i un pavelló amb esfera terrestre projectada sobre un 
globus de 300 quilos. Després hem pujat a veure les vistes del paisatge del voltant des 
del terrat. Finalment hem dinat al centre comercial d’Oberhausen i hem passat tarda 
de shopping abans d’anar al sopar col·lectiu per acomiadar els companys del projecte, 
al centre jove LUX  de Ratingen. 
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9.3. Annex 3: models de PI lingüístics del centre. Models d’informes 

d’avaluació dels alumnes que assisteixen a l’aula de suport lingüístic. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torredembarra 

 

Pla Individualitzat. Educació Secundària Obligatòria.  
 
 

Curs acadèmic 2017 / 2018 

1. Dades personals i escolars 
 

Alumne/a:          Alba Mª Huebra Oriola 
 

 
Data naixement: 24 de gener de 2003 
 
 
País de naixement: España  
 
 
Nivell: 3r ESO  
 
 
Tutor/a: Miguel Dobón 
 
 
Membres de l’Equip PI: tutor, coordinadora pedagògica, professora de llengua catalana 
i literatura, coordinadora LIC, coordinadora ESO, mestre terapeuta i psicopedagoga 
(comissió AD). 
 
 
Observacions. El curs anterior es va elaborar un PI de matèria (Llengua catalana i 
literatura) per a l’alumna, i es decideix en CAD i en reunió d’equip docent, de fer-li també 
aquest curs. 
Motivat per 
X Resultat de la prova realitzada per l’alumna 
X Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 
Necessitats educatives derivades de: 
 
 
Especificar: continuació PI del curs anterior per tal de facilitar un bon accés de l’alumna 
a totes les àrees del curriculum. 
 
Data: 2-10-2017 
 

2. Dades escolars 
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Data d’arribada a Catalunya: setembre de 2015 
Data d’incorporació per primera vegada al sistema educatiu a Catalunya: 15 - 09 – 2015 
(Roda de Berà) 
Data d’arribada al centre: 12 de setembre de 2016 
Tutor/a de l’aula d’acollida: 

Llengües que coneix 

Llengua o llengües familiars: castellà 
Llengua o llengües d’escolarització prèvia 

- Llengües vehiculars dels aprenentatges: castellà 
- Llengües estrangeres que ha après: anglès 

Altres llengües que coneix:  

Escolarització prèvia 
 
 Escolarització prèvia regular amb molt bons resultats. 
 

3. Proposta educativa 

L’alumna va obtenir una qualificació de Notable a segon d’ESO. Els seus resultats va 
ser molt satisfactoris d’acord amb els materials, els exàmens i els criteris d’avaluació 
adaptats al seu nivell. La nota de la preavaluació d’aquest curs 17-18 ha estat un 5. És 
per aquest motiu, per millorar la qualificació en aquesta i altres matèries, que es 
proposa un PI que inclogui el recurs de Suport lingüístic del qual gaudeix el centre. 

3.1. Competències prioritzades 

Competències bàsiques 

  Prioritats 

 Competència comunicativa lingüística en 
llengua catalana. 

Potenciar l’adquisició de les 
competències que facilitin el ple accés 
al currículum de 3r d’ESO.  

Potenciar la participació activa de 
l’alumna amb les dues llengües oficials 
al centre. 

 

3.2. Àrees i tipus d’adaptació que es proposa  

Matèries Continguts Criteris 
d’avaluació 

Adaptació 
proves i 

avaluacions 
SÍ NO 

Llengua catalana i 
literatura 

S’especifiquen al full de 
matèria.  

45% exàmens 
35% feines de 
classe 
20% actitud davant 
la llengua 

Ocasio 
nalment  

 

3.3. Horari de l’alumne/a: l’alumna seguirà majoritàriament l’horari de 3r ESO D a 
l’aula ordinària. Durant 3 de les 30 hores setmanals assistirà a les classes de 
Suport lingüístic. Deixarà de cursar la matèria optativa de cultura i valors ètics 
(2h) i una hora d’EF i cursarà aquest suport del qual rebrà un informe a final de 
trimestre. Dues d’aquestes tres hores de suport les farà amb la mateixa 
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professora que li fa la matèria a l’aula ordinària. Durant la 3a hora, amb un altre 
professor, reforçarà la comprensió lectora i l’expressió escrita basant-se, 
sobretot, en el llibre de lectura obligatòria del trimestre. Aquest horari serà 
revisable cada avaluació, en funció dels resultats obtinguts.  

3.4. Materials i recursos: 
- Llengua catalana i literatura 3r ESO. Ed Barcanova.  
- Activitats de suport-reforç Barcanova digital 3r ESO.  

- Llibre de lectura Com un miratge de Ma. Mercè Roca 

- 2) Recursos en paper Llibres de text A1 Mas, Marta i Vilagrasa, Albert. Veus 1. 
Curs de català Llibre de l’alumne. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona. — Veus 1. Curs de català. Llibre d’exercicis i gramàtica. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. A2 Mas, Marta i Vilagrasa, 
Albert. Veus 2. Curs de català Llibre de l’alumne. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona. 

- Veus 2. Curs de català. Llibre d’exercicis i gramàtica. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, Barcelona. Badia, D. (1997): Llengua catalana. Nivell llindar (1, 
2, 3). Edicions l’Àlber, Vic. [Llibre i CD] Badia, D. i altres (1997): Llibreta 
autocorrectiva de vocabulari (1a, 2a, 3a). Edicions Eumo, Vic. [Exercicis de 
vocabulari amb les solucions] Abelló, X. i Rodríguez, J.: Llengua catalana. 
Bàsic 1, 2 i 3. Editorial Barcanova, Barcelona. (El solucionari es ven a part.) 
Guerrero, I., Mercadal, T., Roig, M. i Rovira, M.: Guia didàctica. Nou nivell bàsic 
1, 2 i 3. Castellnou Edicions, Barcelona. Guerrero, I., Mercadal, T., Roig, M. i 
Rovira, M.: Nou nivell bàsic 1, 2 i 3. Castellnou Edicions, Barcelona. 

- Recursos en línia: 

• Activitats comprensió lectora i expressió escrita nivells A3, B1, B2 i 
B3 publicats pel Consorci de normalització lingüística (www.cpnl.cat/) 

• Vivim junts. Làmines per aprendre català (col·lecció de làmines de 
la Direcció General de Política Lingüística) 

• Recursos – Aula de català. www.auladecatala.com/catala-
inicial/recursos 

• Resum de gramàtica bàsica. Català per a castellanoparlants. 
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ 

• Las consonantes en catalán | Curs de Català. 
https://www.cursdecatala.com/es/las-consonantes-en-catalan/ 

 

4. Metodologia: 
L’alumna treballarà el llibre de classe, amb les adaptacions que es proposen al full 
següent. La professora de llengua catalana i literatura li lliurarà les activitats de 
reforç de cada tema, i en farà el seguiment durant les hores de suport lingüístic. A 
l’aula ordinària la metodologia serà socialitzadora i integradora. L’alumna seguirà 
progressivament les explicacions i les activitats corresponents a la matèria i al 
nivell, amb la intenció de realitzar-les amb totals garanties d’èxit a final de curs. 

http://www.cpnl.cat/
http://www.auladecatala.com/catala-inicial/recursos
http://www.auladecatala.com/catala-inicial/recursos
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
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FULL DE MATÈRIA  DEL PLA INDIVIDUALITZAT 
 

 
 
 

 
Continguts que s’adapten 

 
Capacitats i competències a adquirir 

per part de l’alumna 

Adaptació 
proves i i 
exàmens 

SI NO 

MPRIMER TRIMESTRE 
BLOC 1  
Identificar els gèneres literaris i saber què és una narració.  X 
Reconèixer les narracions meravelloses.  X 
Conèixer l’aportació de Guillem de Torroella i Pere Calders a les narracions 
meravelloses. 

 X 

Saber escriure correctament un text: 
planificar, redactar i revisar. 

Els textos seran els adients al seu 
nivell. S’extrauran de les Activitats de 
reforç de Barcanova digital. 

X  

Saber estructurar un text: organitzar les 
idees i aplicar-hi la coherència. 

X  

Distingir les diferents modalitats de 
l’oració. 

Les frases de l’examen seran de les 
treballades a clase. 

X  

Utilitzar correctament els signes de 
puntuació dins d’un text. 

Se li llegirà o farà llegir el text i 
l’examinador s’assegurarà que el 
comprèn. 

X  

Saber dividir en paràgrafs un text.   X 

Conèixer les irregularitats dels verbs anar 
i estar. 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran. 

X  

    

BLOC 2 

Alumne/a: Alba M. Huebra 
 

Nivell i grup: 3r ESO D 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
 

Curs escolar: 2017- 2018 

Docents responsables: Miguel Dobón (tutor), Sofia Fornés (professora de llengua catalana i de 
suport lingüístic), Jordi Alemany (profesor de suport lingüístic:reforç d’expressió oral, comprensió 
lectora i expressió escrita)  
 
Suports (altres docents i professionals implicats):  Amàlia Agramunt (coordinadora ESO), Elvira 
Sanahuja (Coordinadora pedagògica), Montserrat Roig (CLIC). 
 
En aquesta matèria l’estudiant te un PI           x  SI        �   NO   
 
Observacions: 
A final de cada trimestre, l’alumna serà avaluada segons els continguts competencials i curriculars 
que s’especifiquen més avall atenent al barem següent: 40% exàmens, 30% llibreta i tasques 
realitzades, 30% actitud (bàsicament lingüística). Aquests barems seran revisats durant el curs, i 
s’aniran adaptant a l’evolució de l’alumna.  
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Identificar els gèneres literaris i saber què 
és un poema. 

  X 

Reconèixer els poemes èpics i els tòpics 
més usuals (herois i heroïnes, deus i 
deesses). 

  X 

Conèixer l’aportació de Jacint Verdaguer 
en els poemes èpics. 

Si ha de comentar o resoldre qüestions 
de comprensió lectora de J. Verdaguer 
se li facilitarà un diccionari o l’examen 
presentarà el vocabulari resolt. 

X  

Conèixer la diversitat de llengües 
d’Europa (fronteres, oficialitat i parentiu).  

  X 

Distingir els diferents afixos. No se li demanaran mots derivats no 
estudiats prèviament. 

X  

Saber formar paraules derivades a partir 
dels sufixos. 

No se li demanaran mots derivats no 
estudiats prèviament. 

X  

Saber marcar incisos, explicacions i 
introduir correctament els connectors. 

No se li adaptarà la puntuació dels 
textos, però només se li demanaran 
connectors treballats prèviament. 

X  

Conèixer les irregularitats dels verbs ser i 
fer. 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran. 

X  

BLOC 3 
Identificar els gèneres literaris i saber què 
és un text dramàtic. 

  X 

Reconèixer els trets essencials de la 
tragèdia. 

  X 

Conèixer l’aportació de Sòfocles, William 
Shakespeare i Àngel Guimerà a la 
tragèdia. 

  X 

Conèixer els elements més rellevants i 
distintius de la notícia i el reportatge.  

  X 

Saber utilitzar correctament les perífrasis 
verbals. 

Se li demanarà identificar les perífrasis 
de frases treballades. 

X  

Saber utilitzar els signes de puntuació per 
marcar els desplaçaments i les 
enumeracions. 

  X 

Conèixer les irregularitats dels verbs 
aprendre i doldre. 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran 

X  

 
SEGON TRIMESTRE 

BLOC 4 
Conèixer la literatura medieval.   X 
Saber l’origen de la cavalleria segons 
Ramon Llull. 

Se li facilitarà el vocabulari propi de 
l’època que pugui aparèixer als textos. 

X  

Identificar la novel·la artúrica.   X 
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Conèixer l’aportació de Chrétien de 
Troyes, Joanot Martorell i J. R. R. 
Tolkien.  

Se li facilitarà el vocabulari propi de 
l’època que pugui aparèixer als textos. 

X  

Reconèixer i saber utilitzar els prefixos i 
els infixos. 

No se li demanaran derivats no 
treballats prèviament. 

X  

Conèixer les característiques generals 
dels verbs irregulars. 

Només se li avaluaran les irregularitats 
sistemàtiques, no les pròpies de casos 
particulars. 

X  

Distingir les síl·labes, els diftongs i els 
hiats. 

  X 

Separar correctament les síl·labes.   X 

Conèixer les irregularitats dels verbs 
poder i voler. 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran 

X  

BLOC 5 
Identificar les novel·les sobre fantasia i 
terror, i la novel·la romàntica. 

  X 

Conèixer l’aportació del Romanticisme i 
dels autors següents: Bram Stocker, 
Victor Hugo i Albert Sánchez Piñol. 

  X 

Conèixer les característiques dels textos 
argumentatius. 

  X 

Distingir els complements verbals 
obligatoris dels complements opcionals.  

En cas que a l’examen apareguin 
verbs no treballats a clase, se li’n 
facilitarà la definició. 

X  

Reconèixer i distingir el complement 
directe, indirecte i el de règim verbal. 

  X 

Saber accentuar correctament les 
paraules. 

Se li llegiran els mots a accentuar. X  

Conèixer les irregularitats dels verbs 
cabre i saber. 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran 

X  

BLOC 6 
Identificar les novel·les realistes.   X 

Conèixer l’aportació del Realisme i dels 
autors següents: Charles Dickens, Fiódor 
Dostoievski, Narcís Oller i Mercè 
Rodoreda. 

  X 

Prendre consciència de les diferents 
llengües del món. 

  X 

Conèixer les característiques de les 
situacions de minorització lingüística i de 
multilingüisme. 

  X 
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Identificar les paraules compostes i els 
diferents tipus de composició de les 
paraules.  

Només se li demanaran mots 
compostos treballats a classe. En 
canvi, sí que se li pot demanar si han 
d’anar o no amb guionet. 

X  

Reconèixer i distingir els predicats  
atributiu i predicatiu.  

  X 

Reconèixer el complement circumstancial 
i el complement agent. 

  X 

Saber accentuar correctament les 
paraules que porten accent diacrític. 

  X 

Conèixer les irregularitats dels verbs 
treure i veure. 
 

L’alumna sabrà prèviament els temps 
verbals que se li demanaran 

  

TERCER TRIMESTRE 
BLOC 7 
Identificar les característiques dels contes 
policíacs o de detectius i de les novel·les 
negres. 
 

  X 

Conèixer l’aportació d’Edgar Allan Poe, 
Arthur Conan Doyle, Raymond Chandler i 
Ferran Torrent. 
 

  X 

Reconèixer les característiques dels 
textos persuasius aplicats a la publicitat. 
 

  X 

Saber utilitzar i combinar els pronoms 
febles de CD i CI. 
 

Se li acceptarà la forma valenciana. X  

Saber utilitzar la dièresi. 
 

Se li llegiran els mots en veu alta. X  

Conèixer les irregularitats dels verbs 
caure i coure 

  X 
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BLOC 8 
 
Identificar les característiques de les 
novel·les de ciència-ficció. 
 
Conèixer l’aportació a les novel·les de 
ciència-ficció de Jules Verne, H. G. Wells 
i Manuel de Pedrolo. 
 
Reconèixer diferents locucions, frases 
fetes i refranys, i saber-ne el significat. 
 
Saber distingir els diferents elements de 
les oracions de relatiu i elaborar-les 
correctament.  
 
Saber apostrofar correctament.  
 
Saber utilitzar el guionet correctament.  
 
 
 
BLOC 9 
 
Identificar les característiques de l’edat 
moderna. 
 
Conèixer la situació dels països de parla 
catalana durant l’edat moderna.  
 
Saber les característiques del 
Renaixement. 
Conèixer els autors i les produccions de 
la literatura catalana durant el 
Renaixement. 
 
Conèixer els autors i les produccions de 
la literatura catalana durant el Barroc.  
 
Saber les característiques de la 
Il·lustració i el Neoclassicisme.  
 
Conèixer els autors i les produccions de 
la literatura catalana durant el 
Neoclassicisme. 
 

En els dos darrers blocs del tema es preveu que no 
serà necessari adaptar cap apartat dels exàmens. En 
cas de ser-ho es revisarà aquest PI. 
Els criteris generals d’avaluació al tercer trimestre 
seran: 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i 
crítica de textos narratius.  

 
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos 

escrits, captant el sentit global, identificant la 
informació rellevant, extraient informacions 
concretes, fent inferències, determinant l’actitud 
del parlant, i reconèixer alguns aspectes de la 
seva forma i el seu contingut.  

 
3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les 

seves normes d’ús, i reflexionar-hi, per resoldre 
problemes de comprensió de textos escrits i per 
revisar de manera progressiva i autònoma els 
textos propis i aliens. 
 

4. Aplicar de manera progressiva les estratègies 
necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats: planificant, 
textualitzant, revisant i reescrivint, i integrant la 
reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i 
l’ús de l’escriptura. 
 

5.  Escriure textos seguint models i aplicant les 
estratègies necessàries per planificar, 
textualitzar, revisar i reescriure. 
 

6. Llegir i comprendre, de manera progressiva i 
autònoma, obres literàries de la literatura 
catalana.  
 

7. Llegir, comprendre i interpretar i comentar textos 
literaris representatius de la literatura catalana 
(segles xvi i xvii), reconeixent la intenció de 
l’autor, relacionant el seu contingut i la seva 
forma amb els contextos socioculturals i literaris 
de l’època, identificant el gènere, el tema, 
reconeixent l’evolució d’alguns tòpics i formes 
literàries.  
 

8. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les 
seves normes d’ús, i reflexionar-hi, per resoldre 
problemes de comprensió i expressió de textos 
literaris, i per compondre i revisar de manera 
progressiva i autònoma els textos propis i aliens. 
 

9. Dimensió actitudinal i plurilingüe: valorar la 
importància de la lectura com a eina d’adquisició 
dels aprenentatges i com a estímul del 
desenvolupament personal. 
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Competències i objectius generals que es tindran en compte en l’avaluació final de l’alumna: 
Dimensió comprensió lectora 
Llegir amb rapidesa i eficientment (amb fixacions àmplies i selectives). 
Discriminar les idees principals de les secundàries. 
Saber relacionar les informacions del text i seleccionar-ne la informació segons la importància. 
Distingir el tipus de text (narratiu, argumentatiu…). 
Identificar-ne les característiques: estructura, lèxic i morfosintaxi. 
Cercar informació, destriar-la i reelaborar-la. 
 
Dimensió expressió escrita C4 
Generar idees per mitjà de diversos mètodes. 
Triar les idees principals. 
Jerarquitzar-les (mapes conceptuals, guions…). 
Utilitzar el tipus de text adequat a la situació comunicativa. 
Emprar el lèxic i la fraseologia adequats. 
Ordenar el text en paràgrafs. 
Respectar les normes morfològiques, sintàctiques i ortogràfiques. 
Revisar i corregir el text per presentar-lo. 
 
Dimensió comunicació oral 
Usar espontàniament la comunicació verbal i no verbal. 
 
Dimensió literària 
Relacionar els textos amb els grans temes literaris (tòpics, motius…). 
Reconèixer i valorar les característiques del gènere al qual pertanyen els textos. 
Reconèixer i valorar els recursos literaris que caracteritzen els textos. 
 
Dimensió actitudinal i plurilingüe 
Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi 
personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els 
altres. 

 
 

Participació de la família  

En la data indicada, la direcció de centre aprova aquest PI proposat per la CAD. 

El pare, la mare o els tutors legals han rebut informació sobre la finalitat, el contingut i els criteris 
d’avaluació del PI.  

 SÍ                                        NO 
 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:           

 

 

                        

Segell i data: 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torredembarra 

 

Pla Individualitzat. Educació Secundària Obligatòria.  
 
 

Curs acadèmic 2018 / 2019 

5. Dades personals i escolars 
 

Alumne/a:           Angie Katherine Pérez Ramos 
 
 

 
Data naixement: 16 d’abril de 2003 
 
 
 
País de naixement: COLÒMBIA – Tulua (Província de Valle) 
 
 
Nivell i grup: 4t ESO D 
 
 
Tutor/a: Miguel Dobón Dolz 
 
 
Membres de l’Equip PI: tutor, coordinadora pedagògica, professora de llengua catalana i 
literatura, coordinadora LIC, coordinadora ESO, psicopedagogues (comissió AD). 
 
Motivat per 
X Resultat de la prova realitzada per l’alumne 
X Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 
Necessitats educatives derivades de: 
 
 
Especificar: El curs anterior es va elaborar un PI de matèria (Llengua catalana i literatura) 
per a l’alumna ja que era de nova incorporació al sistema educatiu català, i es decideix en 
CAD i en reunió d’equip docent, de fer-li també aquest curs. 
 
 
Data PI: 1r PI – desembre 2017 // 2n PI - octubre 2018 
 

6. Dades escolars 

Data d’arribada a Catalunya: 29 de novembre de 2017 
Data d’incorporació per primera vegada al sistema educatiu a Catalunya: 4 de desembre 
de 2017 
Data d’incorporació al centre: 4 de desembre de 2017 
Tutor/a de l’aula d’acollida: 
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Llengües que coneix 

Llengua o llengües familiars: castellà 
Llengua o llengües d’escolarització prèvia 

- Llengües vehiculars dels aprenentatges: castellà 
- Llengües estrangeres que ha après: anglès 

Altres llengües que coneix:  

Escolarització prèvia 

 
Escolarització prèvia regular resultats entre suficient i 
necessita millorar. 
 

 

7. Proposta educativa 

Per tal que la llengua vehicular del centre no suposi un greuge important per a 
l’alumna, en aquesta i altres matèries, es proposa un PI que inclogui el recurs de 
suport lingüístic del qual gaudeix el centre. 

3.1. Síntesi de la informació més rellevant obtinguda en les proves d’avaluació 
inicial de l’àrea del currículum Llengua catalana: 
COMPRENSIÓ ORAL: 
Entén paraules soltes, i vocabulari bàsic, relacionat amb l´entorn escolar i familiar.  
No entén frases (ordres, estructures i/o fets), amb suport visual. 
No entén les frases (ordres, estructures i/o fets) del context escolar, sense suport 
visual. 
No interpreta proucorrectament el llenguatge no verbal segons el context. 
No identifica les paraules clau d’un missatge. 
No entén ordres ni frases senzilles. 
No entén tot tipus de missatges orals. 
 
CONEIXEMENT DEL PRINCIPI ALFABÈTIC 
Capacitat de reproducció escrita assolida correctament. 
Pronunciació incorrecta del nom o del so de les consonants pròpies de la llengua 
catalana. 
Lectura de paraules sense reconeixement de síl.labes tòniques. 
No entonació correcta en la lectura de frases senceres. 
 
EXPRESSIÓ ORAL 
Reprodueix estructures bàsiques de salutació. 
No produeix missatges breus i comprensibles. 
No produeix paraules soltes: lectura visual d´objectes de l´entorn escolar. 
No produeix frases curtes relacionades amb la presentació personal. 
No produeix frases curtes espontàniament. 
No pot fer una petita explicació d´un fet. 
 
COMPRENSIÓ LECTORA 
Decodifica perfectament l´alfabet llatí. 
Llegeix paraules soltes però no les comprèn. 
No entén algunes frases senzilles. 
No entén un petit text. 
No identifica les grafies pròpies de la llengua catalana amb el seu valor sonor. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA 
Capacitat de reproducció amb bona cal.ligrafia. 
Escriu paraules soltes. 



58 
 

No escriu frases molt senzilles. 
No escriu un petit text. 
Codifica les grafies amb ortografia natural per escriure paraules dictades. 
No coneix les normes ortogràfiques ni gramaticals bàsiques. 
 
Altres proves (resultats de l’aplicació d’altres instruments que el centre ha 
utilitzat en el procés d’avaluació inicial de l’alumne):  
L´alumna mostra un coneixement suficient del codi gràfic en llengua castellana, té 
assolides suficientment les capacitats orals i de lectura i escriptura, corresponents a 
l’edat, en la llengua pròpia.   

3.2. Competències prioritzades 

Competències bàsiques 

  Prioritats 

 Competència comunicativa lingüística en 
llengua catalana. 

Potenciar l’adquisició de les 
competències que facilitin el ple accés 
al currículum de 4t d’ESO.  

Potenciar la participació activa de 
l’alumna amb les dues llengües oficials 
al centre. 

 

3.3. Àrees i tipus d’adaptació que es proposa  

Matèries Continguts Criteris d’avaluació 

Adaptació 
proves i 

avaluacion
s 

SÍ NO 

Llengua catalana i 
literatura 

S’especifiquen al full de 
matèria.  

40% exàmens 
40% feines de classe 
20% actitud davant la 
llengua 

x  

 
 
4. Horari de l’alumna: l’alumna seguirà majoritàriament l’horari de 4t ESO D a l’aula 

ordinària. Durant 5 de les 30 hores setmanals assistirà a les classes de Suport 
lingüístic. Deixarà de cursar la matèria Optativa 4.2 (3h) de la qual no haurà de 
tenir nota fins al trimestre que la cursi. Tampoc no assistirà 1 h. d’EF ni 1h. de 
matemàtiques. Aquest horari serà revisable cada avaluació, en funció dels 
resultats obtinguts.  

 

5. Materials i recursos: 
a) Per a les proves inicials: 

- Exercicis i activitats de comprensió lectora i d’expressió oral i escrita extrets 
dels nivells A1,  A2, i B1 publicats pel Consorci de normalització lingüística 
(www.cpnl.cat/). Prova alumnes nouvinguts elaborada pel centre. Proves 
gencat.cat7 per a alumnes nouvinguts (castellà i anglès). 

                                                
7 http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/avaluacio/inicial2/ 

http://www.cpnl.cat/
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b) Per treballar a l’aula de suport lingüístic: 
-  Recursos en línia: 

• Activitats comprensió lectora i expressió escrita nivells A3, B1, B2 i 
B3 publicats pel Consorci de normalització lingüística (www.cpnl.cat/) 

• Vivim junts. Làmines per aprendre català (col·lecció de làmines de 
la Direcció General de Política Lingüística) 

• Recursos – Aula de català. www.auladecatala.com/catala-
inicial/recursos 

• Resum de gramàtica bàsica. Català per a castellanoparlants. 
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ 

• Las consonantes en catalán | Curs de Català. 
https://www.cursdecatala.com/es/las-consonantes-en-catalan/ 

- Material fotocopiat: 

• Dictats nivell B1/B2 

• Abelló, X. i Rodríguez, J.: Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3. Editorial 
Barcanova, Barcelona. 

• Quaderns Text de Llengua catalana (12 quaderns). Ed.Castellnou. 

• Quaderns de lectura (Ai, Terri Terri, La festa major... – 9 quaderns). 
Eumo Ed. 

• Material comprensió lectora i expressió escrita Aprendre a Llegir i 
escriure. Ed. Castellnou. 

• LLEVAT I LLEVAT, Nous lectors.  Maure, Mercè; Padròs, Tomàs 
(il·lustraci-ons). Edicions La Busca, S.L. Materials de comprensió 
lectora per a alumnes nouvinguts. 

• Llibreta autocorrectiva de vocabulari (1a, 2a, 3a). Edicions Eumo, 
Vic. [Exercicis de vocabulari amb les solucions]. 

 

c) Per treballar a l’aula ordinària: 

• Primer curso de catalán. Roser Latorre Gaia. Ed Barcino. 

• Quaderns Nexe (quaderns 1,2,3,4,5) quaderns de l'alumne. M. 
Dolors López Gutiérrez. Ed Casals, 2002 

• Quaderns PONT de llengua catalana (1,2,3). Ed Nadal 

• Llengua catalana i literatura 4t ESO. Ed Barcanova.  

• Activitats de suport-reforç Barcanova digital 4t  ESO.  

• Llibre de lectura Paraules emmetzinades (1r trimestre), i la resta de 
lectures obligatòries de 3r d’ESO. 

 

6. Metodologia: 
Durant les 4 hores de suport lingüístic reforçarà la comprensió lectora, 
l’expressió oral i escrita, l’ortografia bàsica i la gramàtica elemental. De la feina 
feta durant les hores de SL i dels resultats obtinguts rebrà un informe a final de 
trimestre.  

http://www.cpnl.cat/
http://www.auladecatala.com/catala-inicial/recursos
http://www.auladecatala.com/catala-inicial/recursos
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
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A l’aula ordinària l’alumna treballarà primer el material fotocopiat dels quaderns 
esmentats i progressivament emprarà el llibre de text de classe, amb les 
adaptacions que es proposen als fulls següents. La professora de llengua 
catalana i literatura li lliurarà els quaderns proposats i les activitats de reforç de 
cada tema, i en farà el seguiment. A l’aula ordinària la metodologia serà 
socialitzadora i integradora. L’alumna anirà incorporant-se a les explicacions i a 
les activitats corresponents a la matèria i al nivell, amb la intenció de realitzar-
les amb totals garanties d’èxit a final de curs. 

 

ATENCIÓ: durant el primer trimestre (almenys) l’alumna no ha de tenir nota de 
l’Ioptativa 4.2, i la resta de professorat l’hauran d’avaluar només en funció de les 
hores que cursi de la seva matèria  (en cas que no hi assisteixi totes les hores). 
També hauran de tenir en consideració que la Nahomy encara no ha assolit el 
nivell llindar en llengua catalana que li permeti la total comprensió de totes les 
matèries curriculars. 

FULL DE MATÈRIA  DEL PLA INDIVIDUALITZAT 
 
 
Alumne/a:  Angie Katherine Pérez Ramos 
 

Nivell i grup: 4t ESO D 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
 

Curs escolar: 2018- 2019 

Docents responsables: Miguel Dobón (tutor), Sofia Fornés (professora de llengua 
catalana), Jordi Alemany (profesor de suport lingüístic: reforç d’expressió oral, 
comprensió lectora, expressió escrita, vocabulari, ortografia i gramàtica elementals) i la 
resta de professorat del grup ordinari. 
 
Suports (altres docents i professionals implicats):  Amàlia Agramunt (coordinadora 
ESO), Elvira Sanahuja (Coordinadora pedagògica), Montserrat Roig (CLIC), professorat 
4t ESO D. 
 
En aquesta matèria l’estudiant té un PI           x  SI        �   NO   
 
Observacions: 
Al final de cada trimestre, l’alumna serà avaluada segons els continguts competencials i 
curriculars dels quaderns que hagi treballat d’entre els esmentats anteriorment. 
Pel que fa al llibre de text de l’aula ordinària se li adaptaran els continguts que 
s’especifiquen més avall, atenent al barem següent: 40% exàmens, 40% llibreta i 
tasques realitzades, 20% actitud (bàsicament lingüística). Aquests barems seran revisats 
durant el curs, i s’aniran adaptant a l’evolució de l’alumna. 
Pel que fa als tres llibres de lectura obligatòria, l’alumna llegirà els corresponents a 4t 
d’ESO, participarà en les sessions de lectura que es facin a l’aula i llegirà (pel seu 
compte i amb ajut de les classes del SL) la part que correspongui fer a casa. Però se li 
adaptaran els exàmens (p. ex. tipus test), i no es tindran en compte les errades de lèxic, 
ortografia o gramàtica que no hagi treballat prèviament.  
 
 
 
1.1. Continguts a treballar a l’aula ordinària a partir del llibre de text:  
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Objectius i continguts que s’adapten del llibre de text Llengua catalana 4t 

ESO.  
Ed Barcanova 

 
Consideracions generals: de la programació de Llengua catalana i literatura de 4t d’Eso 
elaborada pel departament de llengua catalana i literatura s’han seleccionat els objectius 
que es detallen a continuació. Les adaptacions que es faran per a l’alumna seguiran les 
pautes següents: 

- Dimensió literària i comunicativa: els exàmens seran tipus test, de relacionar 
autors i obres… o no se li tindran en compte les incorreccions ortogràfiques, 
gramaticals o lèxiques que no hagi treballat prèviament. Se li traduiran tots els 
enunciats que l’alumna demani o se li’n facilitarà qualsevol explicació o aclariments 
que siguin necessaris.  

- Dimensió ortogràfica: no se li demanaran mots no treballats a l’aula, o se li 
llegiran en veu alta si el so pot afectar la grafia (p. ex. accents, essa sorda i 
sonora…) 

- Dimensió gramatical: només se li demanaran temps verbals de verbs model 
treballats prèviament. Només treballarà la substitució dels pronoms febles de CD i 
de CI, sense combinacions. No treballarà la sintaxi per tal com els conceptes 
pertanyen a les estructures lingüístiques comunes català-castellà. 

 
Capacitats i competències  

a adquirir per part de l’alumna 
Assolit  No 

assolit 

Llegir i comprendre una narració adequada al seu nivell i amb ajut de 

diccionaris. 

  

Expressar-se oralment i per escrit tenint en compte els aspectes 

treballats. 

  

Relacionar el context social de l’edat mitjana amb la literatura de l’època, i  
conèixer-ne els principals autors de poesia i narrativa. 

  

Llegir i comprendre una argumentació ideològica. Traduir textos 
argumentatius de tema divers. 

  

Reconèixer i utilitzar sinònims.   

Posar dièresis als mots que n’hagin de dur (cal llegir-li els mots a 

l’examen). 

  

Comprendre les característiques de la renaixença i el Romanticisme.   

Llegir i comprendre fragments literaris de Jacint Verdaguer, Àngel 
Guimerà i Narcís Oller. 

  

Llegir i comprendre fragments de teatre.   

Participar en un col.loqui o un debat.   

Preparar una entrevista de feina amb ajut d’un company/a.   

Estudiar els temps simples dels verbs model.   

Escriure correctament les grafies treballades de la vocal neutra a/e.   

Conèixer autors i obres de la literatura modernista de l’inici del segle XX.   

Llegir i comprendre fragments literaris dels escriptors i escriptores més 
importants de la literatura  modernista. 
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Llegir i comprendre poemes realistes sobre fets diversos.   

Substituir el complement directe i l’indirecte per pronoms febles.   

Escriure correctament les grafies de la vocal àtona o/u.   

Conèixer autors i obres noucentistes i avantguardistes. Llegir i entendre 
algun poema d’autors noucentistes. 

  

Escriure correctament les grafies de la essa sorda i de la essa sonora.   

Conèixer autors i obres de la poesia de postguerra.   

Llegir i entendre algun poema de Salvador Espriu.   

Llegir i comprendre un fragment de narrativa actual.   

Redactar una carta i correus electrònics i distingir-ne les parts.   

Usar termes propis d’oficis i professions.   

Escriure correctament les grafies g/j, x/ix, tx/ig.   

Llegir i entendre algun text de Josep Pla, Mercè Rodoreda i Llorenç 

Villalonga. 

  

Redactar una sol.licitud i un currículum.   

Conèixer i utilitzar vocabulari propi de l’empresa i el comerç.   

Escriure correctament les grafies b/v, p/b, t/d, c/g.   

Conèixer autors i obres del teatre de postguerra.   

Llegir i entendre algun fragment d’obres de teatre de Josep M. de Sagarra 
i de Joan Oliver. 

  

Llegir i comprendre una descripció literària.   

Redactar formularis, recursos i reclamacions.   

Conèixer i utilitzar vocabulari propi de l’Administració.   

Utilitzar correctament la h i la r a final de mot.   

Conèixer autors i obres de la narrativa catalana dels anys seixanta i 

setanta. 

  

Llegir i entendre algun text de Manuel de Pedrolo i de Pere Calders.   

Prendre consciència de la diversitat lingüística a Europa i al món.   

Conèixer obres de poetes catalans contemporanis. Llegir i entendre algun 

poema. 

  

Conèixer les varietats geogràfiques de la llengua catalana.   

Conèixer autors i obres de narrativa contemporània.   

Llegir i entendre algun fragment Quim Monzó i de Montserrat Roig.   

Llegir i comprendre un fragment de teatre contemporani.   

Conèixer els diversos registres socials del català.   

Conèixer locucions, refranys i frases fetes i fer-ne ús.   
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Competències i objectius generals que es tindran en compte en l’avaluació final de 
l’alumna. Cal tenir en compte que són objectius molt genèrics i que s’han de referir 
al material treballat per l’alumna : 
 
Dimensió comprensió lectora 
Llegir amb rapidesa i eficientment (amb fixacions àmplies i selectives). 
Discriminar les idees principals de les secundàries. 
Saber relacionar les informacions del text i seleccionar-ne la informació segons la 
importància. 
Distingir el tipus de text (narratiu, argumentatiu…). 
Cercar informació, destriar-la i reelaborar-la. 
 
Dimensió expressió escrita C4 
Generar idees per mitjà de diversos mètodes. 
Triar les idees principals. 
Jerarquitzar-les (mapes conceptuals, guions…). 
Utilitzar el tipus de text adequat a la situació comunicativa. 
Emprar el lèxic i la fraseologia adequats. 
Ordenar el text en paràgrafs. 
Respectar les normes morfològiques, sintàctiques i ortogràfiques treballades. 
Revisar i corregir un text per presentar-lo. 
 
Dimensió comunicació oral 
Usar espontàniament la comunicació verbal i no verbal. 
 
Dimensió literària 
Relacionar els textos amb els grans temes literaris (tòpics, motius…). 
Reconèixer i valorar les característiques del gènere al qual pertanyen els textos. 
Reconèixer i valorar els recursos literaris que caracteritzen els textos. 
 
Dimensió actitudinal i plurilingüe 
Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per 
al gaudi 
personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se 
amb els altres. 

 
 
Participació de la família  

En la data indicada, la direcció de centre aprova aquest PI proposat per la CAD. 

El pare, la mare o els tutors legals han rebut informació sobre la finalitat, el contingut i els 
criteris d’avaluació del PI.  

 SÍ                                        NO 
 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vistiplau del 
director/a:           

 

 

Nom:                                                             Nom: Miguel Dobón              Nom: Pau Arbós 

DNI:          

Segell i data: Octubre 2018 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 INS TORREDEMBARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME                    
D’AVALUACIÓ 

 
SUPORT LINGÜÍSTIC 

 
 
 
 
 
   NOM:   
   CURS:  
   TRIMESTRE 
   PROFESSOR:  
 

 
 
 

ELS OBJECTIUS GENERALS DEL SUPORT LINGÜÍSTIC SÓN: 
 

1. Proporcionar a l’alumnat assistent  un 
coneixement bàsic de la llengua catalana. 

2. Atendre transitòriament les seves mancances de 
cara a assolir les competències bàsiques 
corresponents.  

3. Que l’alumnat assistent assoleixi, com més aviat 
millor, els coneixements en la llengua vehicular 
del centre que els permetin incorporar-se a l’aula 
ordinària amb garanties d’èxit. 
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Alumne/a:   
_________________________________________________________________________ 

 
1. ACTITUD 

VALORACIÓ DE L’ADAPTACIÓ Molt 
satisfactori Satisfactori Acceptable Cal que 

millori 
             

Desenvolupament general a l’aula             
- Accepta les normes de l’aula.             
             

- Expressa de forma espontània desitjos i idees.             
             

- Realitza les tasques de l’aula.             
             

- Sap esperar el seu torn.             
             

- Respecta el material de l’aula.             
             

- Es mostra estimulat i motivat a aprendre coses 
noves. 

            
             

- Mostra atenció durant les explicacions.             
             

- Fa amb diligència i puntualitat les tasques que diu 
el professorat. 

            
             

- Està adquirint nous coneixements a un ritme 
adequat. 

            
             

- Les seves fitxes de treball tenen una presentació 
correcta. 

            
             

- Els seus materials (fitxes anteriors, eines, 
treballs,...) estan ordenats. 

            
             

- Treballa en silenci.             
             

- Mostra atenció a l’aula i no es distreu contínuament 
amb als companys. 

            
             

- Es mostra segur.             
             

- Es mostra content/a.             
             

- És autònom en el treball.             
             

- Mostra interès per aprendre.             
             

- Assisteix amb regularitat a classe.             
             

- Arriba puntual a classe.             
             

 
             

Aspectes referits a la relació amb el professorat             
             

- Respecta i obeeix el professorat.             
             

- Es comunica espontàniament amb el professorat.             
- Demana ajuda al professorat.             
             

- Atén a les explicacions.             
             

- Accepta les correccions dels seus errors.             
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2. ÀREA DE LLENGUA 
 

CONTINGUTS TREBALLATS   
 

1. Identificació personal: demanar i donar informació personal pròpia i d’altres. 
2. Ensenyament i educació: conèixer l’organització de l’aula i la vida a classe. 
3. Els colors, les figures geomètriques, els nombres,... 
4. La roba: vocabulari de les peces de vestir. 
5. Rutines diàries: demanar i donar informació sobre activitats quotidianes. 
6. Habitatges i llocs de residència: informar sobre l’habitatge i orientar-ne la ubicació. 

  7. Condicions atmosfèriques: preguntar i donar informació sobre el temps i el clima. 
  8. Temps lliure: esport, jocs,... 
  9. Estats físics i anímics de la persona: donar i entendre explicacions que impliquin el cos. 
10. Menjar i beure: Parlar sobre els tipus de menjars i de begudes. 
12. Compres: entendre, informar-se i saber donar informació sobre les activitats comercials més habituals. 
13. L’entorn urbà: la ciutat, el poble, la plaça, el carrer,... 
14. Mercat laboral: oficis i professions. 
15. Mitjans de transport. 
16. Ortografia : síl.labes tòniques i àtones, accentuació, les vocals en posició tònica i àtona. Els articles i 
els apòstrofs.  
 

VALORACIÓ DELS APRENENTATGES 
Molt 

satisfactori Satisfactori Acceptable Cal que 
millori 

             

a) Comprensió oral (valoració global) 
 

            

             

- Entén preguntes que algú els faci, relacionades amb 
l’àmbit dels seus interessos i coneixements. 

            
             

- Sap mantenir i intervé correctament en converses a 
l’aula en les quals estiguin implicats. 

            
             

- Comprèn la informació donada sobre els temes que 
els poden interessar. 

            
             

- Entén avisos, advertiments, ordres i consells 
adreçats a ells en particular o en conjunt de persones. 

            
             
             

b) Expressió oral (valoració global) 
 

            

             

- Demana i dona informació sobre si mateix i el seu 
entorn (familiar, local, social i escolar). 

            
             

- Expressa correctament  sentiments i estats d’ànim. 
 

            
             

- Narra d’una manera adient experiències viscudes per 
ell o per altres. 

            
             

- Fa explicacions, indicacions i instruccions, especial-
ment les que es deriven de la seva activitat escolar. 

            
             

- Transmet informació rebuda a través d’altres 
persones o d’altres canals (escrits, gràfics,...). 

            
             

- Formula peticions, demana ajut i expressa 
necessitats, desitjos o la voluntat de fer alguna cosa. 

            
             

- Utilitza els mecanismes conversacionals propis 
d’usos socials (saludar, acomiadar-se, felicitar,...). 
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c) Comprensió lectora (valoració global) 
 

            

             

- Comprèn  textos didàctics destinats a ells i adequats 
a la seva edat. 

            
             

- Comprèn notes i apunts seus i de companys de 
classe. 

            
             

- Comprèn els anuncis, avisos i rètols més  
usuals. 

            
             

- Comprèn impresos senzills (per exemple: de les 
dades personals) que hagin d’emplenar. 

            
             

- Comprèn notícies breus procedents de la premsa que 
els pugui interessar. 

            
             
             

d) Expressió escrita (valoració global) 
 

            

             

- Copia correctament un text. 
 

            
             

- Escriu correctament les seves dades personals (nom, 
cognoms, adreça, ...), omple impresos senzills. 

            
             

- Expressa per escrit experiències relacionades en la 
seva activitat quotidiana o lectiva. 

            
             

- Resumeix, esquematitza i transcriu informació 
escrita o oral relacionada amb l’activitat escolar. 

            
             

 

 
 
 
 

Torredembarra, ____ de ____________________ de 20___. 
 
    
           Signatura del professor/a           Segell del centre        Signatura mare, pare o tutor 
 
 

OBSERVACIONS 
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9.4. Annex 4: graella d’activitats conjuntes INS Torredembarra/PEE del curs 

actual. 

 

ACTIVITAT DATA NIVELL N. 
ALU. 

HORA  I 
DURADA 

LLOC 

CLÀSSES ÀRAB Tot el curs 1r i 2n ESO Hi ha 
places 

Dll de 4 a 6 Biblioteca, 1r i 
2n ESO 

ESTUDI ASSISTIT Tot el curs 1r i 2n ESO 17  Institut 
(aula102) 

TALLERS DE CUINA 
(Laia Molné) 

18 a 22 de 
febrer 

2n ESO 100 1 h. cada 2n Institut 
Torredembarra 
Menjador 

XERRADA SOBRE 
CIÈNCIA I ESPORT 

13 o 17 
desembre 

Bat científic 30  Biblioteca 

TEATRE DE MALETA 7 de febrer 1r ESO AB 120 Dura 2 hores 
9 a 11 

001 

14 de febrer 1r ESO CDE  11.30 a 13.30 001 

Grup de dones Dv 14 Bat ARTS 100  2.30 h Biblioteca 

PREVENCIÓ A JOVES 
EL SAFAREIG 

21 febrer 3r ESO AB  Dura 2 hores 
9 a 11 

001 

27 de febrer 3r ESO CD  11.30 -13.30 001 

LA SABONADA Ha de ser en 
dijous 

Optativa 
David/ o tot 1r 
ESO 

 1h Fundació 
Onada 

RAP (Racisme, masclisme 
i igualtat social) 

28 de març  
 

4t ESO A i B 58 Dura 2 hores 001 

4 d’abril 4t ESO C i D 59  001 

TALLER DE CASTELLS     Gimnàs institut 

 
 
 
VISITA A LA BIBLIO 
 
 
 

 1 ESO A 26   

 1 ESO B 27   

 1 ESO C 26   

 1 ESO D 25   

 1 ESO E 25   

22 de gener Alumnes SL 6 9.30 a 11.30 Biblioteca 

VISITA A LA RÀDIO Dijous 21 de 
març 

   Ona la Torre 

XERRADA SOBRE ELS 
CAMPS DE REFUGIATS 
A GRÈCIA 

24 de gener 1r BAT 65 9 a 10 Aula 001 

 31 de gener 2n BAT 58 9 a 10 Aula 001 

Data límit lliurar concurs 
civisme i convivència 

    Ajuntament 

REUNIÓ JURAT PREMIS 
CIVISME 

    Ajuntament 
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LLIURAMENT PREMIS 
CIVISME 

    Ajuntament 

Data límit lliurar notícies 
i reportatges 

    Patronat 

REUNIÓ JURAT PREMIS 
NOTÍCIES 

31 de maig   12:00 Patronat 

PREMI NOTÍCIES I 
REPORTATGES 

4 de juny   10:00 Patronat 

ORIENTACIONS PER 
EXPLICAR CONTES 

11 de març Grupets 
alumnes 2n 
ESO 

 11.30-12.30  

RODA DE CONTES A 
LES LLARS D’INFANTS 

24 de maig Grupets 
alumnes 2n 
ESO 

  Els gegants de 
la Torre 

RODA DE CONTES A 
LES LLARS D’INFANTS 

27 de maig Grupets 
alumnes 2n 
ESO 

  La casa de les 
fades 

RODA DE CONTES A 
LES LLARS D’INFANTS 

30 de maig Grupets 
alumnes 2n 
ESO 

  El cirerer 

REVETLLA SANT JORDI     Biblioteca 

DESPLEGAMENT DE 
MATERIAL A LA 
BIBLIOTECA 

 3r ESO    

MOU-TE PER LA 
NATURA 

13 de maig 1r ESO  9:00 – 14:00 Institut …  

JORNADES A LA 
PLATJA 

16 de maig 6è i 1r AB    

JORNADES A LA 
PLATJA 

17 de maig 6è i 1r CDE    

      

FESTA CLOENDA 
(REUNIONS) 

     

FESTA CLOENDA 
(ASSAIG) 

6 de juny     

FESTA CLOENDA 7 de juny     
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9.5. Annex 5: matèries optatives de l’àmbit lingüístic del curs actual. 
 

2n ESO 

1r Q 2n Q 

Reforç ortografia catalana Reforç ortografia catalana 

2ª Llengua: francès 2ª Llengua: francès 

2ª Llengua: alemany 2ª Llengua: alemany 

 
 

3r ESO  

1r Q 2n Q 

 Cultura clàssica 

 2ª Llengua: francès 

 2ª Llengua: alemany 

 
 

4t ESO 

Franja 1 Franja 3 

Llatí 2ª Llengua: francès 

 2ª Llengua: alemany 

 
 
 
 


