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0. INTRODUCCIÓ
0.1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT
En el nou context multilingüe de la nostra societat, el PLC és fruit de la reflexió sobre el
tractament de les diverses llengües i el seu ensenyament i aprenentatge que, a nivells
diferents, hi ha en un centre educatiu.
El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre i ha de tenir present
tant el marc normatiu com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en
aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües
curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions
lingüístiques.

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC
1.1.

ALUMNAT

Pel que fa a l’organització i distribució de l’alumnat:
A partir del curs 2017-2018 l’institut Ermessenda de Girona té dues seus: l’ErmessendaCartanyà, que es va posar en funcionament el curs 2014-2015, i l’Ermessenda-Can
Prunell, que s’ha inaugurat el curs 2017-2018. Per tant, a partir d’aquest curs tindrà 4
grups a 1r d’ESO (120 places), i s’amplien les escoles adscrites al centre.
Els grups de 1r d’ESO s’ubiquen a les dues seus: 2 grups i 60 places a l’ Ermessenda i 2
grups i 60 places a Can Prunell. La distribució de l’alumnat matriculat a 1r d’ESO es fa
tenint en compte que a la seu Ermessenda-Cartanyà es manté la vinculació actual de les
dues escoles que ja estan adscrites (Escola Pla de Girona i Escola Pericot) per tal de
donar continuïtat a la coordinació ja existent i també per facilitar la incorporació dels
germans. A més, s’ampliarà l’adscripció a les escoles més properes del centre de la
ciutat. A la seu Ermessenda-Can Prunell es vincularan les dues escoles que estan més a
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prop (Escola Bosc de la Pabordia i Escola Marta Mata) i també altres escoles del centre i
altres barris de Girona ciutat.
En concret, l’alumnat de 1r d’ESO que s’incorpora a cada seu és el de les següents
escoles:

Seu Ermessenda-Cartanyà
Escola Pla de Girona, Escola Pericot, Escola Migdia, Escola Verd, Escola Annexa (si
queden places).
Seu Ermessenda-Can Prunell
Escola Bosc de la Pabordia, Escola Marta Mata, Escola Joan Bruguera, Escola Eiximenis,
Escola Àgora, Escola Josep Dalmau i Carles, Escola Montfalgars, Escola Santa Eugènia,
Escola Cassià Costal, escoles no adscrites (en cas de vacants) i germans d’escoles no
adscrites a la mateixa seu.

Així doncs, el curs 2017-2018, a la seu Ermessenda-Cartanyà hi haurà 8 grups en
funcionament (2 grups per a cada nivell, de 1r a 4t d’ESO) mentre que a la seu
Ermessenda-Can Prunell només hi haurà 2 grups de 1r d’ESO.
Pel que fa la llengua d’ús de l’alumnat:
El curs 2017-2018 els alumnes han omplert unes enquestes (vegeu annex 1, Enquestes i
resultats) on calia respondre diverses qüestions sobre la llengua d’ús: quina és la seva
llengua materna, quina llengua parlen amb pares, mares o tutors legals, amb germans,
amb amics i, finalment, quina és la llengua de relació al pati. Del buidatge d’aquestes
enquestes en resulten les dades següents, que reflecteixen la realitat lingüística del
nostre centre:

Quines llengües hi ha presents a la comunitat educativa? Mostra de la diversitat
lingüística
Freqüència de les llengües parlades amb el pare i la mare dels nostres alumnes.
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Llengües

Freqüència

Percentatge

romanès-català

1

0,2

anglès

1

0,2

sarahule

1

0,2

fula

1

0,2

japonès

1

0,2

georgià

1

0,2

georgià-castellà

1

0,2

holandès

1

0,2

rus

1

0,2

suec

1

0,2

alemany

1

0,2

portuguès-català

2

0,4

panjabi

2

0,4

ucraïnès

2

0,4

polonès

2

0,4

català-castellà-anglès

2

0,4

romanès-castellà

3

0,5

francès

3

0,5

rus-castellà

3

0,5

portuguès

7

1,2

àrab-castellà

9

1,6

xinès

15

2,6

àrab

21

3,7

romanès

23

4

català-castellà

28

4,9

català

165

28,9

castellà

272

47,7

Total

570

100

2017-2018
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Distribució en percentatges de les llengües parlades amb el pare i la mare, agrupades
per famílies lingüístiques1
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Freqüència i percentatges de les llengües parlades amb el pare i la mare, agrupades
per famílies lingüístiques
Freqüència

1

Percentatge

AÏLLADA

1

0,2

CAUCÀSICA

1

0,2

NIGEROCONGOLESA

2

0,4

INDOIRÀNICA

2

0,4

GERMÀNICA

4

0,7

ESLAVA

5

0,9

SINÍTICA

15

2,6

AFROASIÀTICA

21

3,7

BILINGÜISME

49

8,6

ROMÀNICA

470

82,5

Total

570

100

Diccionari de les llegües del món: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
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Percentatge de les llengües més freqüents parlades amb el pare i la mare:
Llengües

Percentatge

portuguès

1,2

xinès

2,6

àrab

3,7

bilingüisme altres
llengües

3,8

altres llengües

3,5

romanès

4

bilingüisme catalàcastellà

4,9

català

28,9

castellà

47,7

Distribució en percentatge de les llengües parlades amb el pare i la mare dels nostres
alumnes:
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Quin ús es manifesta de les llengües oficials?
Distribució en percentatges de l’ús de les llengües oficials en diferents àmbits:

ÀMBIT FAMILIAR

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT
ESCOLAR

Amb els amics

Al pati

Amb la mare

Amb el pare

Amb els
germans

Català

29,1

28,8

25

22,2

21,6

Castellà

47,3

48,2

50,4

46,1

45,6

Bilingüis
me

4,7

5,1

11,3

30,3

32,8

Altres

18,9

17,9

13,3

1,4

0

TOTAL

100

100

100

100

100

Distribució en percentatges de l’ús de les llengües oficials en diferents àmbits:
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Assoliment i acreditació de coneixements
En acabar la secundària obligatòria l'alumnat ha de ser capaç d'usar normalment i
correctament el català i castellà i, com a mínim, una llengua estrangera. Això significa
que l'alumnat haurà assolit els coneixements orals i escrits que fixa el currículum a cada
etapa, i que correspon als nivells de coneixement de llengua del MECR (Marc Europeu
Comú de Referència per a les Llengües, del Consell d'Europa, 2001):

Nivell de llengua

ESO

A1
A2

2a llengua estrangera

B1

1a llengua estrangera

B2

català i castellà

C1
C2

Educació plurilingüe
L'educació plurilingüe implica que totes les llengües comparteixen un mateix objectiu
que és el desenvolupament de la competència comunicativa dels parlants, i suposa, per
una banda, la utilització de diferents llengües com a vehicle de nous coneixements, i per
altra, la presa de consciència intercultural.
Els dos enfocaments/propostes/estratègies per desenvolupar l'educació plurilingüe més
complexos i exigents, tant des del punt de vista dels objectius d'aprenentatge i ús de les
llengües, com pel que fa a la formació del professorat, són el Tractament Integrat de
Llengües (TIL) i el Tractament Integrat de llengües i Continguts (TILC).
El TIL és una proposta metodològica basada en l'enfocament comunicatiu de
l'ensenyament de les llengües que proposa un treball col·laboratiu entre el professorat
de llengües a partir dels elements comuns que les llengües comparteixen amb l'objectiu
d'un aprenentatge més profund, competencial i facilitador de transferència de
coneixements.
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El TILC és una proposta metodològica orientada a ensenyar de manera integrada la
llengua i els continguts en totes les matèries. Les matèries no lingüístiques ofereixen
contextos òptims per a l'aprenentatge de la llengua a través de materials i tasques
autèntiques que responen als interessos i necessitats de l'alumnat.

L'alumnat d'origen estranger: Suport lingüístic i social
En parlar de les mesures i dels suports adreçats als alumnes d'origen estranger, cal
distingir, en primer lloc, ens els alumnes nouvinguts i aquells que fa més temps que
s'han incorporat al sistema educatiu a Catalunya, però que encara necessiten ajuts
complementaris, el que entenem com a "suport lingüístic i social".
Es tracta d'un suport lingüístic continuat i específic per tal d'accedir al currículum
ordinari als alumnes que han superat els dos anys, o excepcionalment, els tres anys
d'estada a l'aula d'acollida, i es troben en procés d'assolir el domini del llenguatge
acadèmic. A més a més, per altra banda, caldrà potenciar la participació dels alumnes en
la vida del centre des del respecte i la valoració de la diferència.

Formació
Programa Avancem
Des del curs 2015-16 el Departament d'Ensenyament ha impulsat un programa
anomenat "Avancem cap al TIL" en el qual hi participen centres de tot Catalunya. Aquest
programa permet iniciar el professorat en el tractament integrat de les llengües des d'un
enfocament plurilingüe i competencial, ajudar els centres a emprendre accions per
impulsar la coordinació entre el professorat de llengua amb l’objectiu de reforçar la
competència comunicativa de l’alumnat. Es tracta d'una formació de dos cursos i la
constitució del Grup Impulsor de centre que elaborarà la diagnosi de la competència
lingüística, comunicativa i plurilingüe del centre i dissenyarà un pla d’acció i la concreció
d’estratègies i actuacions.

1.1.

ENTORN

Girona actualment té 100.000 habitants aproximadament, dels quals només un 21,5%
són d’origen estranger. L’Institut Ermessenda de Girona és un centre d’educació
secundària de nova creació ubicat a l’emblemàtic edifici Cartanyà, a la confluència dels
carrers Pericot i Antic Roca. Durant el curs 2014-2015 ha acollit la primera promoció
d’estudiants de 1r d’ESO. Per tant, es caracteritza per ser un institut d’ESO de dues línies
de tarannà més familiar i proper.
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2. LLENGÜES,
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D'APRENENTATGE
El català, tal i com recull la normativa vigent, és la llengua vehicular de les diferents
activitats d’ensenyament i d'aprenentatge del nostre centre. La llengua catalana és
l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle
d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.

2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA
Dins del centre educatiu cal adoptar les mesures necessàries perquè les classes de
totes les matèries, a excepció de l’ensenyament d’altres llengües, es facin en català,
i perquè el material utilitzat pels alumnes d’aquestes matèries sigui també
únicament en llengua catalana.
A més de ser la llengua d’ensenyament i aprenentatge, el català ha de ser la llengua
utilitzada preeminentment en tots els àmbits de convivència i de comunicació
quotidiana al centre educatiu.

2.1.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA.

2.1.2.1. LLENGUA ORAL
El paper de la llengua oral és fonamental en tots els seus registres: cal parlar,
escoltar i exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió oral és
bàsic per ser ciutadans i ciutadanes preparats per saber expressar de forma
raonada i coherent les pròpies opinions. L’adquisició d’una llengua oral precisa
de situacions amb un ús de la llengua.
L’objectiu que els alumnes tinguin un bon domini de la llengua oral, tant de
comprensió com d’expressió, s’intentarà assolir des de totes les àrees de
coneixement i en tots els cursos i nivells educatius.
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2.1.2.2. LLENGUA ESCRITA
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir, al
final de l’ensenyament obligatori, formar lectors i escriptors competents. Per
aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum i
es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les
necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos
nivells.

2.1.2.3. RELACIÓ LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA
Ja que un dels requisits de l’èxit acadèmic és que l’alumnat arribi a ser
competent en les quatre habilitats lingüístiques, la relació que s’establirà entre
la llengua oral i la llengua escrita serà recíproca. És a dir, el plantejament
integrat de les quatre habilitats, compartit per tot el professorat, comença per
relacionar de forma recíproca la llengua oral i l'escrita com a suport per
analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat.

2.1.2.4. LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la
relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser
recíproca. Hi ha activitats en què aquesta relació és inherent: la lectura
expressiva, el teatre… No hi ha un plantejament integrat de les quatre
habilitats. Es fan algunes activitats en què es relacionen les dues habilitats
lingüístiques. No es té en compte que per millorar una habilitat cal recórrer al
suport que ofereix l’altra.
En alguns nivells es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua
escrita és inherent: lectura expressiva, teatre… No hi ha, però, un plantejament
global.
S'ha d'arribar a un plantejament integrat de les quatre habilitats que sigui
compartit per la gran majoria del professorat. S'haurien de planificar activitats
diversificades des de totes les àrees, atès que el desenvolupament de la
competència comunicativa i lingüística incideix en tots els àmbits.

2.1.2.5. CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA ENTRE CICLES I NIVELLS
El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i
organitzatius dels diferents cicles i nivells. A primer i a segon cicle de l’ESO es
posa en pràctica la normativa recollida en documents diversos sobre
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presentació de treballs, d’exàmens i de quaderns de treball, elaborats per
l’equip docent, que s’apliquen en totes les matèries del currículum amb
l’objectiu de potenciar els hàbits de treball bàsics.
A banda, es realitzen reunions de coordinació, als darrers dies del curs
acadèmic, amb els centres de primària del municipi que aporten alumnes seus
al centre de secundària, amb l’objectiu de recollir informació rellevant de les
aptituds i actituds de l’alumnat del darrer curs de primària. Aquesta informació
facilita una millor distribució dels alumnes en els diferents grups de 1r d’ESO,
atenent les seves necessitats curriculars.

2.1.2.6. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA
LLENGUA VEHICULAR
El centre disposa d’un protocol d’acollida de l’alumnat nouvingut que recull les
línies d’actuació bàsiques per facilitar la seva integració al centre i a l’aula.
Aquest pla d’acollida és conegut i compartit per la majoria del professorat.
Pel que fa a l’ensenyament inicial de la llengua vehicular, aquest aprenentatge
es realitza a través del recurs de l’aula d’acollida de què disposa el centre, i que
parteix de les directrius donades en el marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (Disposicions del
Departament d’Educació. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social. Servei d’Ensenyament del
Català; Gener del 2005). En aquest sentit, doncs, aquestes disposicions
concreten allò que han d’aprendre a fer els aprenents de català com a segona
llengua (L2) a l’hora de comunicar-se amb l’entorn immediat i els coneixements
i habilitats que han de posar en pràctica per tal de ser prou capaços
d’interactuar amb un grau de competència lingüística mínima.
La programació del nivell inicial de la llengua vehicular (la llengua catalana)
contempla diferents aspectes:
a) La procedència lingüística diversa dels alumnes nouvinguts (llengües
romàniques i llengües no romàniques).
b) El perfil ben heterogeni dels alumnes nouvinguts, quant als referents
culturals i a l’escolarització prèvia (és a dir, poden haver tingut una
escolarització regular o irregular; poden llegir en una llengua alfabètica o no
alfabètica; poden conèixer l’alfabet llatí o poden no conèixer-lo…).
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2.1.2.6.1. ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS
El tutor de l’aula d’acollida de què disposa el centre és el responsable
d’impulsar l’aplicació de metodologies diversificades per afavorir
l’aprenentatge inicial de la llengua vehicular als alumnes que
desconeixen les dues llengües oficials, amb l’objectiu de facilitar una
instrucció comprensible en totes les matèries del currículum. En aquest
sentit, doncs, des de l’aula d’acollida, el tutor/a aplica diverses
estratègies didàctiques per tal d’aconseguir que l’alumnat nouvingut
rebi una atenció personalitzada, que es concreten en aquestes línies
d’actuació:
a) Es realitza una avaluació inicial als alumnes nouvinguts que
s’incorporen al centre educatiu, una prova de comprensió oral i escrita
en la pròpia llengua (prova facilitada pel Departament d’Educació.
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social), a partir de la qual
s’obté informació bàsica del grau d’escolarització prèvia de l’alumnat,
que es completa amb dades de l’expedient acadèmic del país d’origen
que, en ocasions, es facilita en matricular-se a l’institut. I aquestes dades
són útils per a l’organització del mètode de treball per nivells
d’aprenentatge i, si convé, per grups cooperatius a l’aula d’acollida i
també per a l’adscripció d’un alumne nouvingut a un grup determinat
de l’aula ordinària.
b) Totes les activitats proposades a l’aula d’acollida estan pensades per
treballar alhora les habilitats lingüístiques (comprensió i expressió orals i
comprensió i expressió escrites) mitjançant recursos diversos
(audiovisuals i informàtics, entre altres), adequats al nivell de cadascun
dels alumnes, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin ben aviat
competència lingüística en català (nivell inicial A1), un aprenentatge que
els ha de possibilitar la comunicació, el seguiment de les matèries del
currículum del curs de l’ESO al qual estan matriculats i una adaptació
eficaç al centre educatiu i a l’aula ordinària (al grup- classe).
c) Inicialment, tots els alumnes que desconeixen les dues llengües
oficials assisteixen a les classes d’Educació Física, Matemàtiques, Música
o Educació Visual i Plàstica (segons el nivell educatiu) i Tutoria. A més,
els alumnes de 1r d’ESO, a Anglès i els de 2n, 3r i 4t, a Anglès o a Francès
si tenen un nivell bàsic d’una d’aquestes dues llengües. I de forma
progressiva aquest alumnat es va incorporant a la resta de matèries del
currículum, en funció, evidentment, del grau d’aprenentatge assolit de
la llengua vehicular (grau de competència comunicativa). Aquesta és
una dada objectiva que es té en compte a l’hora de proposar i/o valorar,
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el tutor/a de l’aula d’acollida i l’equip docent, la incorporació gradual
dels alumnes nouvinguts a les diferents matèries del currículum del curs
al qual estan matriculats.
d) El professorat de l’aula ordinària també vetlla perquè l’alumnat
nouvingut que se li va incorporant progressivament a la seva matèria
pugui seguir-ne els continguts amb les adaptacions necessàries (els
plans individuals intensius), en les quals es concreten els objectius i
continguts mínims que haurà d’haver assolit l’alumnat nouvingut en
acabar el curs acadèmic.

2.1.2.6.2. ALUMNAT SUD-AMERICÀ DE PARLA HISPANA
Per a l’alumnat de parla hispana s’establirà un currículum que permeti,
a més de cursar les assignatures habituals dels alumnes nouvinguts a
l’aula ordinària ( Educació Física, Matemàtiques, Música o Visual i
Plàstica i Tutoria), fer l’assignatura de llengua castellana. La posterior
incorporació parcial o total a l’aula ordinària serà reconsiderada per
l’equip docent corresponent al final de cada trimestre.

2.1.2.7. ATENCIÓ DE LA DIVERSITAT
En el tractament de les llengües, l’atenció a la diversitat s’ha de centrar
fonamentalment a reforçar el desenvolupament de l'expressió oral, l'expressió
escrita i la comprensió lectora.
Complementàriament a les estratègies que ha d'adoptar el professorat de
l'aula, el centre atén la diversitat de l'alumnat de forma global. En aquest
sentit se segueixen diferents formes d'organització d'aquesta atenció:
•

A primer i segon curs de l’ESO el centre divideix en 3 grups les 2 línies
assignades pel Departament d’Ensenyament amb l'objectiu clar de millorar
les habilitats instrumentals dels alumnes en aquestes àrees bàsiques.

•

A tercer i quarts d’ESO es fan agrupaments flexibles en les àrees
instrumentals (llengües catalana i castellana i matemàtiques). Trimestralment
l’alumnat és avaluat i es revisa la seva correcta ubicació a l’agrupament
flexible.

•

Organització de les matèries optatives per tal de treballar profundament
l'expressió escrita i l'expressió oral en el cas de les matèries de llengua
(optativa Català en Joc a 1r d’ESO i Competències Bàsiques a 2n d’ESO).

•

Atenció Individualitzada (AI) per part de la psicopedagoga del centre.

•

Aula d’acollida (AA) per a l’alumnat nouvingut.
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Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), Tractament del Tècnic en
Integració Social (TIS). Aula Oberta (AO).

Per tal d’organitzar, supervisar i controlar tots els aspectes organitzatius de
l’atenció de la diversitat, el centre disposa d’una Comissió d’Atenció a la
diversitat (CAD), la composició i funcions de la qual estan definides en el
document de centre pertinent.
2.1.2.8. ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA
Per facilitar l’aprenentatge de la llengua, la integració i la cohesió social, tal com
marquen les instruccions del Departament, es demana al professorat que la
llengua vehicular i de relació del centre, també amb l’alumnat nouvingut, sigui
la catalana.
La llengua vehicular, a més, ha de ser l’habitual en totes les activitats no lectives
del centre. El centre estableix en la seva Programació Anual diverses activitats
per potenciar l’ús del català (activitats de gust per la lectura, jocs florals, joc del
pica lletres, representacions teatrals...)

2.1.2.9. AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
El conjunt d’actuacions previstes pel centre en relació amb les diferents fases
de l’avaluació de l’aprenentatge i l’ús de la llengua, inclouran la valoració dels
processos d’ensenyament- aprenentatge de les dimensions comunicativa i
literària, i la gestió del currículum.
Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés
d’avaluació que s’apliquen majoritàriament.
S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua, relacionats amb la
dimensió comunicativa i amb la dimensió literària; en aquest últim cas, a partir
de textos incomplets i/o contextualitzats.
Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del
procés d’ensenyament-aprenentatge.
Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir
l’organització personalitzada de l’alumne. L’avaluació de l’alumnat serà sempre
en funció del punt de partida de l’alumne/a i del seu procés de
desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no
compta amb una competència lingüística suficient per seguir el ritme normal de
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les classes comptarà amb un pla individualitzat (PI) en què es faran constar els
objectius, els reforços i els criteris d’avaluació propis.

2.1.2.10. MATERIALS DIDÀCTICS
El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’ensenyamentaprenentatge de la llengua catalana, aplicarà uns criteris clars i coherents sobre
quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir
i sobre l’adequació al currículum.
Sempre es tindran en compte els objectius mínims que calen per a assolir les
competències bàsiques.
A partir d’aquí, el departament seleccionarà els materials didàctics adients,
tenint en compte a qui van dirigits (grups amb adaptació, Aula d’Acollida, per
atendre la diversitat,…).
Aquests materials inclouran tant els tradicionals llibres de text, d’exercicis,
llibres de lectura graduats, com llibres de text digitals o Moodle. També
s’utilitzarà material específic d’elaboració pròpia, tant per ampliar com per
reforçar coneixements.

2.1.2.11. PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
El Programa d'Immersió Lingüística (PIL) ha estat un programa que permet
l’aprenentatge en una llengua diferent a la llengua familiar de l’alumne/a. Té
com a objectiu facilitar, des del primer moment, la incorporació al sistema
educatiu de l’alumnat que no té el català com a llengua habitual.
La realitat sociolingüística actual ens implica adaptar i modificar allò que ja era
vàlid fa més de vint anys, però també implica saber trobar noves estratègies per
poder atendre la realitat plurilingüe de les nostres aules.
Aquestes estratègies es basen en els elements claus següents:
• L'activitat dialògica professorat- alumnat basada en la llengua oral ha
d'impregnar totes les activitats d'ensenyament i aprenentatge.
• Les fórmules organitzatives d’aula que ofereixin contextos diferents a
l’alumnat, d’acord amb les seves necessitats.
• L’avaluació de l’alumnat més personalitzada, de manera que tingui molt més
pes la seva actuació global, interactiva i real en el context escolar.
• El reconeixement de la llengua familiar.
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2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE
La diversitat de llengües no és només un fet social, respon també a l'experiència
dels alumnes. Les històries lingüístiques, els repertoris lingüístics, les identitats i
les experiències d'adquisició de les llengües de les persones, i per tant també
dels infants i adolescents que arriben a les escoles, són exponent d'una
extraordinària diversitat; i no només dels que arriben d'altres països sinó també
dels nascuts en el nostre país. Les experiències lingüístiques conformen les
actituds, els sabers i les disponibilitats de cara a l'aprenentatge de llengües i són
un factor important en la configuració de la identitat de cadascú.
A partir d’aquesta realitat, en la qual s’evidencia una forta transformació de la
societat, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i
professional és, no únicament necessari, sinó gairebé imprescindible.
L’institut Ermessenda es proposa formar parlants plurilingües, amb diferents
graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d'interactuar en un
context lingüístic i cultural complex, oberts al món i capacitats per accedir al
mercat laboral amb garanties d’èxit.

2.1.3.1. INFORMACIÓ MULTIMÈDIA
L’aprenentatge d’una llengua requereix múltiples situacions d’ús funcional de la
llengua. Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una
competència bàsica, totes les àrees curriculars vetllaran pel seu
desenvolupament.
Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització de mitjans
multimèdia. Per tant, cal vetllar perquè la utilització d’aquestes eines
contribueixi al desenvolupament de la llengua catalana en concret i al
desenvolupament de la competència comunicativa en general. En aquesta línea
d’actuació el centre disposa d’eines digitals.

2.1.3.2. USOS LINGÜÍSTICS
El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la
dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts
relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com és el de
Catalunya. Es pretén aconseguir que el català sigui vehicle d'expressió normal al
centre i que l'alumnat assoleixi un bon domini del català, com a llengua
d'aprenentatge i de comunicació.
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L'actuació es dirigeix en una doble direcció: se segueix el projecte lingüístic del
centre, per tal de determinar les actuacions que calen per al compliment dels
objectius fixats, i l'acollida de l'alumnat nouvingut, amb l’aula d'acollida per a la
seva incorporació i integració a tots els àmbits del Centre.
Es garanteix una presència adequada de l’ensenyament del català en els plans
d’estudi, de manera que tot els alumnes, han de poder-lo utilitzar normalment i
correctament al final de l’ESO: l’alumnat ha de comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana. Ha de
consolidar doncs el domini oral i escrit de la llengua catalana i adquirir-ne la
competència suficient en el seu ús social.
Es vetlla per tal que, a part del professorat de llengua, s’hi senti implicat tot
l’equip docent.

2.1.3.3. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DEL CENTRE I DE LA SOCIETAT EN EL
CURRÍCULUM
El centre proporciona el desenvolupament de les representacions i actituds
positives quant a la diversitat lingüística i cultural, així com el desenvolupament
de les aptituds d’ordre lingüístic i metacognitiu que faciliten l’accés al domini de
totes les llengües, ja que es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, quan cal,
es fa protagonista en activitats de desenvolupament del currículum on
l’alumnat té una llengua diferent al català o al castellà.
Es pretén que l’alumnat sigui conscient de l’existència de llengües molt
variades. L’eix deixa de ser el parlant monolingüe o bilingüe tancat en la seva
cultura uniforme per situar-se en el “parlant intercultural” que és obert a les
diferents llengües i cultures a les quals té accés per la proximitat o per la
mobilitat potenciada per la nostra societat actual.
L’ensenyament- aprenentatge de les llengües presents en el currículum es fa
des d’un enfocament funcional i comunicatiu; l’objectiu fonamental és
l’adquisició d’un bon nivell de competència comunicativa dels alumnes. La
presència de dues llengües oficials a Catalunya ha de facilitar la reflexió sobre la
situació i la realitat sociolingüística.

2.1.3.4. CATALÀ I LLENGÜES D’ORIGEN
La llengua catalana és la llengua que s’utilitza, habitualment, en el nostre centre
com a llengua de comunicació i d’aprenentatge; per tant, alhora que matèria
curricular, té l’estatus de llengua vehicular de les relacions internes i externes i,
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també, de les diferents àrees curriculars: “El català com a llengua pròpia de
Catalunya ho és també de l’ensenyament. S’utilitzarà com a llengua vehicular i
d’aprenentatge de l’educació secundaria obligatòria”, referència legal: Decret
96/1992, Article 5. Cal, doncs, garantir, amb els mitjans i estructures
necessàries, que l’alumnat en acabar l’ESO hagi assolit les competències
bàsiques orals i escrites, tant de comprensió com d’expressió en llengua
catalana.
La llengua castellana és matèria d’aprenentatge, per tal que l’alumnat la pugui
usar com a font d’informació i com a vehicle d’expressió. Quant a
l’ensenyament del català i del castellà, hi ha una presència adequada en els
plans d’estudi i tots els alumnes, independentment de la llengua o llengües
familiars en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar-les normalment i
correctament al final de l’ESO.
Les característiques lingüístiques de la majoria del nostre alumnat, és a dir, el
grau de competència comunicativa d’ambdues llengües, permet un tractament
força equitatiu quant a distribució horària i plantejament metodològic de l’àrea.
Així doncs, el professorat de l’àrea de llengua ha de fer un plantejament
coordinat i caldrà que prengui tot un seguit de decisions sobre diferents
aspectes, amb l’objectiu d’evitar repeticions innecessàries i/o omissions i
d’afavorir la transferència d’aprenentatges.
Quant a les llengües estrangeres presents al currículum del nostre centre
(anglès i francès) tenen un tractament de matèria curricular, amb l’objectiu,
també, que en finalitzar l’ESO l’alumnat pugui “Comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat (…) almenys en una llengua
estrangera (…)”. Referència legal: Decret 96/1992, Article 2. Es pretén que
l’alumnat en acabar l’etapa de l’ ESO pugui assolir les competències bàsiques
orals i escrites, tant de comprensió com d’expressió, almenys, en una llengua
estrangera.
Les llengües d’origen dels alumnes són també presents a l’institut, ja sigui en el
procés d’aprenentatge lingüístic o de manera simbòlica, com a reconeixement
del patrimoni cultural que hi aporten.
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2.2. LA LLENGUA CASTELLANA

2.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA
El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de
llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no
repetir els continguts comuns que s’ha programat treballar en el currículum de
llengua catalana.
Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un
desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d’ús de la
llengua castellana menys conegudes pel seu alumnat
S’atenen les atencions individualitzades en llengua castellana.
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i
coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà:
es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua
catalana que de llengua castellana, però és un objectiu que no s’acaba
d’aconseguir.
S’hauria de vetllar per aconseguir-ho.

2.2.1.1. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA
El departament de llengua catalana i de llengua castellana comparteix reunions
de departament. Això facilita que s’acordin criteris comuns, que es distribueixin
aquells conceptes que es repeteixen en ambdues llengües i que, en el cas de la
llengua castellana, es decideixi reforçar aquells aspectes pròpiament
diferencials.

2.2.1.2. LLENGUA ORAL
El centre te present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la
llengua catalana inclogui activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats
lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral en els primers cursos.
Es treballa bàsicament la variant estàndard del castellà, però es valoren les
altres variants del castellà, que cada cop són més presents al centre.
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen diverses
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització,
argumentació...).
No hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana.
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A tots els cursos d’ESO es realitzen exposicions orals (individuals i en grup) com
una part important del currículum.

2.2.1.3. LLENGUA ESCRITA
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al
final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per
aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions del currículum i es
planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les
necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos
nivells. Es farà coordinadament amb l’assignatura de llengua catalana per tal
d’aprofitar-ne les transferències.
Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les
activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que
es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per
millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del
procés d’ensenyament i es treballa molt coordinament amb el professorat de
llengua catalana.

2.2.1.4. ACTIVITATS D’ÚS
El centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del
treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports
comunicatius a l’ús, com ara la pàgina web, i/o contactes amb altres centres
d’indrets de parla castellana.
El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en
l’aprenentatge de la llengua castellana: com a mitjà d’accés a material divers,
per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la
vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies
per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tasques
d’aprenentatge.
S’han previst activitats d’ús de la llengua castellana: visita a la biblioteca
municipal, tallers de redacció, concursos literaris, tallers, obres de teatre...

2.2.1.5. ALUMNAT NOUVINGUT
El centre disposa dels mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que
s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues
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llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa
manera.
En una primera fase, s’ha assegurat un nivell bàsic de la llengua catalana de
l’alumnat nouvingut. Així, doncs, les hores d’aula d’acollida es dediquen a
l’ensenyament de la llengua catalana.
Posteriorment (a l’aula ordinària) s’inicia l’ensenyament de la llengua
castellana, que té present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i de la
gran presència del castellà en la societat.

2.3. ALTRES LLENGÜES

2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES
L’alumnat, en acabar l’etapa d’ESO, ha de conèixer com a mínim una llengua
estrangera per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
L’INS Ermessenda de Girona imparteix dues llengües estrangeres: l’anglès, al
llarg de tota l’etapa secundària obligatòria, i el francès, a partir de 2n d’ESO
com a matèria optativa.

2.3.1.1. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM
Seguim les indicacions contingudes al Decret 187/2015.

2.3.1.2. METODOLOGIA
El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les
llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi
habilitats lingüístiques. Per portar-ho a terme, el professorat de llengües
estrangeres es coordina de forma efectiva. D’aquesta manera aconsegueix que
l’alumnat desenvolupi capacitats, per tal d’utilitzar els coneixements i habilitats,
en contextos i situacions que requereixen la intervenció de diferents
coneixements, sempre tenint en compte la dimensió social de cada situació.
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2.3.1.3. MATERIALS DIDÀCTICS PER A L’APRENENTATGE DE LA
LLENGUA ESTRANGERA
Els llibres de text s’escullen i es consensuen segons les necessitats de
l’alumnat. El professorat preveu també materials que serveixen per a
l’ampliació dels coneixements.

2.3.1.4. RECURSOS TECNOLÒGICS PER A L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA
ESTRANGERA
El centre assegura la presència de recursos TIC, TAC i audiovisuals en
l’aprenentatge de les llengües estrangeres per poder atendre els diferents estils
i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i n’explora noves possibilitats.

2.3.1.5. L’ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA A L’AULA
Per tal d’immergir les llengües estrangeres, el professorat utilitza dins l’aula
l’anglès o el francès, segons la matèria que imparteix (llengua anglesa o llengua
francesa), com a llengua habitual en les interaccions amb l’alumnat.

2.3.1.6. ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES
De moment el centre no es planteja l’oferta d’altres llengües estrangeres. Més
endavant, si s’escau, i atès que es preveu un creixement considerable de
l’institut, es contemplarà la idea d’implantar una tercera llengua estrangera.

2.3.1.7. APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUA ESTRANGERA
Actualment al centre es realitzen les pràctiques de laboratori en anglès.
D’altra banda, a cada curs cada matèria ha de realitzar com a mínim una
activitat en llengua anglesa.

2.3.2. PROJECTES I PROGRAMES PLURILINGÜES
L’INS Ermessenda, com a centre amb capacitat per generar noves complicitats i
de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, fa un ús simbòlic de les
llengües d’origen i les utilitza per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural
del currículum, ja que s’entén que a partir de la valoració d’aquestes llengües i
cultures, es valora la llengua i cultura catalanes i es potencien les actituds cap a
persones que les parlen, les quals, a la seva vegada, també se senten
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reconegudes sense implicar en cap moment la renúncia al bagatge lingüístic i
cultural de cadascú.

2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS
La Llei 12/2009 de 10 de juliol consagra el model lingüístic definit a la llei de política
lingüística que fa el català la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. El
sistema educatiu de Catalunya garanteix el coneixement del català i el castellà,
essent-ne la llengua vehicular el català.

2.4.1.1. LLENGUA DEL CENTRE
El català, doncs, és el vehicle d’expressió habitual en les activitats del centre.
Així, és la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la
llengua amb què es redacten els documents i la llengua de relació habitual amb
tota la comunitat educativa i els serveis de suport del centre. Per tant, es farà
ús del català als rètols, cartells, murals i a l’ambientació general del centre.

2.4.1.2. DOCUMENTS DE CENTRE
Tota la documentació, tant la interna (normativa, projectes...) com la de
relacions exteriors, es fa en català, llengua vehicular del centre.
Els documents de centre, amb els continguts i referents de la llengua catalana,
han d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament i
els ha de conèixer tot el professorat encara que sigui en una versió reduïda.

2.4.1.3. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE
El centre s’esforçarà a aconseguir una utilització del llenguatge que no
representi un ús sexista ni androcèntric. Cal treballar amb l’alumnat per superar
tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant de
continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que
l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o
desigualtat.
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2.4.1.4. COMUNICACIÓ EXTERNA
Tota la documentació que sorgeixi del centre, sigui quina sigui la seva causa i
el seu destí, serà en llengua catalana, i aquesta es veurà acompanyada per
traduccions puntuals quan s’adreci a l’administració espanyola i sens perjudici
del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre- les en castellà, si ho demanen. En
aquest darrer cas, es farà en format bilingüe català/castellà. Excepcionalment,
durant el període d’acollida al centre i sempre que sigui possible es faran els
comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes.
28
2.4.1.5. LLENGUA DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES
La llengua vehicular del centre serà el català, llevat dels casos on la
comunicació amb les famílies no sigui possible en aquesta llengua, com és el
cas de famílies nouvingudes. El desconeixement del català per part d’algunes
famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre,
però tampoc ha de comportar una renúncia a l’ús del català: és una
oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la
normalització i l'extensió del seu ús.
2.4.1.6.
SERVEIS DEL CENTRE,
COMPLEMENTÀRIES EN GENERAL

ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS

I

La llengua dels serveis del centre i de les activitats extraescolars i
complementàries serà també el català (tallers, reforç, monitors, contractació
d’empreses externes...).
Actualment no es realitzen activitats extraescolars atès que les propostes de
l’AMPA a les famílies no han obtingut resposta bàsicament per dos motius:
perquè els alumnes ja realitzen altres activitats extraescolars fora del centre o
perquè els costa d’assumir aquesta despesa, i en alguns casos els alumnes
assisteixen a tallers de reforç gratuïts com ara el Taller d’Èxit Escolar que
proposa l’Ajuntament i que es realitza a Els Químics Espai Jove o el de Càritas.
No obstant això, sí que es preveu iniciar aquestes activitats coincidint amb la
inauguració del nou centre ja que hi haurà un major nombre de famílies i més
espais disponibles.

2.4.1.7. LLENGUA I ENTORN
El centre realitza les presentacions, la introducció o explicació d’activitats,
conferències o xerrades en català. La tendència d’ús lingüístic del nostre
entorn, però, afavoreix clarament el castellà. Per tant, caldrà ser especialment
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curosos en no canviar sistemàticament a la llengua de comunicació de
l’interlocutor castellanoparlant si no és del tot necessari.
El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres administracions públiques
o entitats de l’entorn (escoles i instituts de l’entorn, UdG, Salut i escola,
Ajuntament, etc.), amb els quals es vetlla per treballar els usos lingüístics
favorables a la llengua catalana.

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU
La competència plurilingüe com a objectiu de l’àmbit de llengües demana que les
programacions de centre reflecteixin una organització de situacions comunicatives
amb parlants d’altres llengües estrangeres per tal de possibilitar el desenvolupament
d’aquestes competències.
Es tenen molt en compte les llengües presents al centre, i en actes culturals
determinats com ara Nadal o Sant Jordi, volem que hi siguin presents a través de les
activitats que es duen a terme.

2.4.2.1. ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES
Cal tenir cura de la diversitat lingüística present a l’aula i a l’entorn com a font
de riquesa lingüística i cultural. Així doncs, s’intentarà que l’alumnat nouvingut
conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen en una clara actitud de
respecte, afavorint l’autoestima d’aquest i també enriquint el currículum i les
activitats ordinàries del centre.

2.4.2.2. MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA (TRADUCCIÓ I FACILITACIÓ)
Tot i establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els
membres de la comunitat educativa, la comunicació amb les famílies comptarà
amb els serveis de mediació i traducció lingüística que posa a l’abast
l’administració per tal de facilitar l'intercanvi i el vincle amb les famílies, així
com també poder fer arribar de manera entenedora tota informació que es
vulgui transmetre.

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT
Pel que fa a l’alumnat nouvingut, es garanteix l’aprenentatge intensiu de la llengua
del centre, utilitzant com a recurs l’aula d’acollida i es fa amb un enfocament
comunicatiu i amb els continguts, la metodologia i l’avaluació adequats. A més,
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sempre que sigui possible s’ofereix a l’alumnat d’incorporació tardana la possibilitat
d’aprofitar altres recursos com ara la participació en el Projecte Rossinyol, les parelles
lingüístiques i altres.
Independentment d’aquest recurs i d’altres reforços necessaris perquè l’alumnat
nouvingut aprengui aquesta llengua, l’aprenentatge de la competència comunicativa
és responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària
el professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin
aquest objectiu: grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials
adaptats, etc.
Davant l’arribada d’un alumne nouvingut s’aplica el pla d’acollida del centre, que
concreta el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de
facilitar l’adaptació del professorat i de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre:
alumnat de 1r d’ESO i d’altres cursos, alumnat d’incorporació tardana i alumnat
nouvingut que ha de portar a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge
de la llengua.
Vegeu Pla d’Acollida explicar mesures i aula acollida

2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
El centre compta amb la figura del Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió
social (CLIC).

2.4.4.1. EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE EN TEMES LINGÜÍSTICS

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR
L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les
matèries curriculars. En aquest sentit, el professorat de les diferents àrees n’ha de ser
conscient i ha de vetllar per l’ús correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a
la comprensió com pel que fa a l’expressió. A la programació marc del centre es recull
aquesta preocupació per la millora de la llengua escrita i es contempla la reducció de
la nota per faltes d’ortografia des de tots els àmbits.
Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i l'expressió oral i
escrita cal que siguin assumits per tot l’equip docent. Les coordinacions de l’equip
docent han de possibilitar també el seguiment acurat del progrés de l’alumnat.
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2.4.5.1. COORDINACIÓ CICLES I NIVELLS
L’aprenentatge de la llengua és indispensable per a l'aprenentatge de totes les
matèries curriculars. En aquest sentit, el professorat dels diferents àmbits,
lingüístics i no lingüístics, n’ha de ser conscient i ha de vetllar per l’ús correcte,
oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a
l’expressió. Així doncs, alguns dels objectius relacionats amb la comprensió i
l'expressió oral i escrita cal que siguin assumits per tot l’equip docent i revisats
periòdicament.
Les coordinacions de l’equip docent han de possibilitar també el seguiment
acurat del progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre
adoptarà els mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat més
adequats.
La programació marc de l’institut Ermessenda de Girona conté una mesura,
consensuada pel claustre, relativa a l’ortografia: es descomptarà la nota per
faltes d’ortografia a totes les matèries (fins a 2 punts a les matèries de català i
de castellà, i fins a 1 punt a les matèries de l’àmbit no lingüístic).

2.4.5.2. ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES
El professorat de l’àmbit de llengües ha de fer un plantejament coordinat i
caldrà que prengui tot un seguit de decisions sobre diferents aspectes, amb
l’objectiu d’evitar repeticions innecessàries i/o omissions, i afavorir la
transferència d’aprenentatges:
-

-

-

L’ensenyament de les habilitats lingüístiques es planteja a partir de textos
reals i funcionals. Per això ens basem en la diversitat de textos, des dels
d’ús més quotidià fins als textos literaris. A partir d’aquests es treballen
aspectes més conceptuals.
En la programació de les matèries comunes de l'ESO es distribueixen les
tipologies textuals per nivells.
Es treballa de cara a establir una mateixa terminologia per tal de donar
unitat a l’àrea i d’evitar confusions entre l’alumnat.
Des de l’àrea de llengua es col·labora en l’elaboració dels materials de
treball de síntesi i en la seva posterior realització, tot facilitant a l’alumnat
els procediments de treball necessaris. El producte final del treball de
síntesi es redacta en llengua catalana, tot i que es garanteix la presència de
les altres llengües.
S'avalua l'exposició oral del Treball de Síntesi de l'ESO.
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Des dels departaments de llengües es vetllarà perquè aquesta transferència
de les estructures comunes sigui una realitat a les aules.

2.4.5.3. PROJECTES D’INNOVACIÓ
El centre no participa en cap projecte d’innovació.

2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR
El nostre centre disposa d’una biblioteca escolar i diverses biblioteques d’aula. La
biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al
desenvolupament de les àrees curriculars. S’hi vol potenciar i dinamitzar l’ús de la
biblioteca a partir d’actuacions diverses relacionades amb la lectura per fer que
l’alumnat no resti indiferent davant d’un llibre: es vol fomentar la lectura no només
pel creixement personal i acadèmic que comporta, sinó també el gust per la lectura.
El fons de llibres és compartit en aquests espais diversos (biblioteca escolar i
biblioteques d’aula) i tots els llibres estan catalogats en el programa ePèrgam. Aquest
fons és revisat periòdicament i, quan el pressupost del centre ho permet, es realitza
la compra del material que es va preveient que falta.
La biblioteca està oberta de dilluns a divendres durant les hores dels patis.
Pel que fa a les activitats de foment de la lectura, la biblioteca ha posat en marxa un
club de lectura adreçat als alumnes d’ESO i treballa conjuntament amb la biblioteca
pública de l’entorn.
Vegeu Projecte de Biblioteca
1.4.6.1. ACCÉS I ÚS DE LA INFORMACIÓ
Majoritàriament les activitats de cerca i ús de la informació se centren en la
localització d’informació a través d’Internet.
En col·laboració amb la biblioteca del centre, el conjunt de tot el professorat
haurà de treballar la competència informacional, que té com a objectiu la
promoció d'activitats encaminades a l'adquisició de les habilitats i destreses
necessàries per ajudar l'alumnat a reconèixer quan la informació és necessària,
com localitzar-la,...amb l'objectiu de transformar-la en coneixement personal.
Aquest és un aspecte que es treballa de manera transversal a totes les matèries
i a tots els nivells. Amb tot, no sempre s’explicita la seva avaluació ni a tots els
equips docents se’n pauta l’explicació. Es té cura que l’alumnat presenti la
informació cercada en la llengua d’aprenentatge.
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2.4.6.2. PLA DE LECTURA DE CENTRE
El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura, un
projecte impulsat pel govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de
millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat mitjançant la lectura sistemàtica en totes
les àrees i matèries del currículum per augmentar la competència comunicativa
lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector atesa la importància de la
competència lectora, considerada la base de tots els aprenentatges.
El centre està portant a terme el seu PLEC, atenent la diversitat sociolingüística,
amb el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge i amb el vistiplau del
Consell Escolar i la col·laboració de l’entorn. El Temps de Lectura és un espai
diari de 30 minuts en què els alumnes es relacionen de diverses maneres amb
la lectura (de novel·les, de contes, de revistes, etc.). El professorat responsable
seran els tutors de cada grup, i les actuacions que es proposen seran les
següents:
- Lectura individual i en silenci per part del professorat i de l’alumnat.
- Lectura en veu alta per part de l’alumnat.
- Lectura dramatitzada per part del professorat: un dia a la setmana, els
professors llegiran als alumnes contes, fragments d’obra, poemes,
llegendes, etc.
- Recomanacions de lectures (que l’alumnat triarà lliurement segons els
seus gustos i preferències, tot i que s’haurà de llegir, com a mínim, un
llibre en català per trimestre).

El PLEC abarca tots els cursos d'ESO. El PLEC inclou/anirà introduint les
següents activitats:
a) El club de lectura, amb la col·laboració de la biblioteca municipal la
biblioteca Ernest Lluch (dinamitzadora), des del curs 2014-2015.
b) Temps de lectura diària a tots els grups, des del curs 2014-2015.
c) Creació club de lectura professorat / pares i mares.
d) Recitals (joc poetes).
Es treballarà en col·laboració amb les famílies (AMPA) i altres institucions
(biblioteques públiques, plans d'entorn,...).
Som conscients que l’aprenentatge de la lectura, l’aprendre llegint i el gust
per la lectura, són aspectes que cal potenciar des de totes les àrees i a tots els
nivells i ens sentim compromesos amb aquesta tasca.
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Vegeu Pla lector de centre

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE
2.4.7.1. PÀGINA WEB DEL CENTRE
El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la
comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i
les seves famílies: documentació, informació sobre els estudis que es fan al
centre, característiques, programació de sortides, activitats extraescolars,
participació en projectes...
Hi ha un criteri clar de l'ús de la llengua catalana a la pàgina web, tot i que pot
haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres
llengües curriculars.
S'establiran mecanismes per actualitzar-la constantment.

2.4.7.2. REVISTA
El centre té una revista, FIL x RANDA, que permet la comunicació amb tota la
comunitat educativa. Serveix per treballar el llenguatge periodístic amb
l’alumnat i per difondre les activitats i els treballs en què es participa. També hi
ha espais de reflexió dedicats bàsicament a les famílies.
Fins al curs 2016-2017 se n’ha fet una edició anual. Des del curs 2017-2018, la
revista es maqueta i s’edita en el marc curricular d’una optativa de 3r d’ESO i
se’n publica una edició cada trimestre. La revista rep col·laboracions de
qualsevol membre de la comunitat educativa.
També hi ha previst impulsar una edició de la revista en format digital.
El català és la llengua vehicular. També hi poden ser presents, puntualment, les
altres llengües que fa servir l'alumnat.

2.4.7.3. EXPOSICIONS
El centre organitza, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats,
exposicions sobre temàtica relacionada amb el món de l’educació. Es prioritza
que siguin en llengua catalana.
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2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS

2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT
Primera llengua estrangera: anglès
El curs 2015-2016, en el marc del projecte MEET, es va realitzar un intercanvi amb
Darfo (Itàlia).
El curs 2017-2018 el nostre centre ha iniciat un intercanvi lingüístic internacional amb
instituts de quatre països diferent dins del projecte Erasmus+: Finlàndia, Grècia,
Irlanda i Polònia.
L’intercanvi es farà amb alumnes de 2n i 3r d’ESO i es realitza en llengua anglesa.
L’objectiu és generar bones pràctiques, facilitar la interrelació sociocultural i a
afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural d’altres indrets.

Segona llengua estrangera: francès
El curs 2017-2018, per potenciar la segona llengua estrangera al nostre centre,
s’inicien les gestions amb diverses ciutats de França a través de l’Ajuntament de
Girona amb la finalitat de trobar un centre d’educació secundària per dur a terme
intercanvis anuals amb alumnes francesos a Albi, ciutat agermanada amb Girona.
Aquest intercanvi es faria amb l’alumnat de 2n i 3r d’ESO.

2.4.10. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU
Conscients que és necessari potenciar aquesta dimensió europea i internacional, el
centre va sol·licitar entrar en el projecte Erasmus + que ens ha estat concedit. És un
projecte que tindrà una durada de dos cursos (2017-2019) i en el qual participaran
alumnes de 2n i 3r d’ESO.
El projecte està centrat a crear una empresa virtual que dissenyarà campanyes per a
empreses de productes ecològics. Els equips de treball seran internacionals. Hi
intervenen 5 escoles de Finlàndia, Atenes, Varsòvia i Irlanda i Girona.

Projecte curs 2018-2019: francès com a primera llengua estrangera a Can Prunell.
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