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INTRODUCCIÓ 

El PLC, forma part del Projecte Educatiu del Centre (PEC), és el recull organitzat              

dels acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge            

de les llengües i la comunicació  elabora la comunitat educativa. 

És un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats            

educatives del centre. El PLC ha de tenir la funció de garantir el dret de tots els                 

alumnes que viuen a Catalunya de poder fer servir el català i el castellà per a                

finalitats múltiples, de manera oral i escrita, amb l’ús dels diferents mitjans de             

comunicació amb els llenguatges que vehiculen (de manera especial l’audiovisual).          

També ha de donar pistes per ajudar en el desenvolupament d’una competència            

plurilingüe que permet fer servir textos de tota mena i de diferent procedència             

lingüística i cultural de manera eficaç. Per aconseguir-ho, el PLC haurà de            

considerar diferents àmbits: 

●  l’entorn social de l’escola, 

● el centre com a espai comunicatiu i 

● les classes concretes. 

Aquest document, ha de tenir en compte el següent marc normatiu, el decret             

143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de            

l'educació secundària obligatòria, on s’explicita: 

  

Article 4 

La llengua catalana, eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe Generalitat          

de Catalunya Departament d’Educació Direcció General d'Innovació Subdirecció        

General de Llengües i Entorn. 

 

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a               

llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i           

externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de 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. 
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4.2 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. 

  

4.3 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte               

lingüístic propi, en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la             

realitat sociolingüística de I'entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la              

coherència de l'ensenyament de les llengües estrangeres iniciades a primària. 

  

4.4 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes               

les persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions            

del centre siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar,            

alhora, adquirir eines i recursos per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge              

no sexista ni androcèntric. Tanmateix, s'arbitraran mesures de traducció per al           

període d'acollida de les famílies. 

  

4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran I'acollida personalitzada de            

I'alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest           

alumnat pugui continuar, o iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de la llengua             

catalana i de la llengua castellana. 
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4.6 Per l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió en         

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

coneixement.  

  

1. Anàlisis del contex 

Caldes de Montbui és una vila termal situada a la comarca del Vallès Oriental, a la                

província de Barcelona. El municipi s'ubica entre els massissos de Sant Llorenç de             

Munt i el Montseny, al peu de la muntanya del Farell (805 m) i a la vall de la Riera de                     

Caldes, que travessa el municipi de nord a sud. 

Caldes és una zona de fractures i plegaments que tenen com a conseqüència             

l'aflorament d'aigües termals, que brollen a més de 74ºC, una de les més elevades              

d'Europa. 

Gràcies a aquest recurs natural, el municipi gaudeix d'una condició privilegiada que            

ha influït molt en el seu desenvolupament urbanístic i en el seu llegat històric,              

tradicional i cultural. Els orígens romans han deixat nombroses petjades que           

configuren el patrimoni històric, com la tradició balneària, les Termes Romanes i            

l'ordenació del nucli antic de la vila. 

  

L’institut Pic del Vent està ubicat al barri del Bugarai a la zona sud de la població                 

de Caldes de Montbui, els barris veïns són l'atmetller, Plaça Catalunya i el polígon              

industrial el Tint. 

El nom li ve donat pel torrent que delimita el barri per un costat i que és l’afluent                  

esquerre de la riera de Caldes. Bugarai ve de Bugarallo, Bugerallo (s. XI); Bugueral,              

Busgaray (s. XIII); Burgaray, Bugaray Bugueray (s. XIV, XV). Antigament en aquest            

barri estava situada l’estació de tren on ara hi ha el Parc de l'Estació, l'aparcament               

públic que hi ha al davant, l’estació d’autobusos i la biblioteca Municipal. La resta del               

barri era zona residencial de grans torres de la gent de Barcelona. 

Durant els anys trenta va ser urbanitzat amb casetes disperses amb hort. Als anys              

seixanta sofreix una urbanització important, representada per l’Edifici Verdaguer que          

de seguida rep la denominació popular d’ “Els cent pisos”. Es van construir per              

4 



l'arribada dels immigrants que venien a treballar a Caldes, però els cent pisos no és               

la única construcció i el barri es va poblant. 

A més dels habitatges dels anys seixanta – setanta, durant el darrer boom             

immobiliari s’hi han construït habitatges unifamiliars i algunes casetes han estat           

substituïdes per blocs de pisos, a més a més s'han ajardinat i millorat places i parcs. 

Com a entitats i associacions del barri tenim l'associació de veïns del Bugarai, que              

es va constituir en l'any 1974 amb l'objectiu de crear i millorar els equipaments i els                

serveis del barri; també hi ha l'associació cultural Llatinoamericana, creada el 2009 i             

els castellers de Caldes de Montbui que va ser fundada al 1996, entre d'altres.  

1.1. Alumnat 

L’nstitut Pic del Vent atén alumnes d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys,               

aproximadament. Amb caràcter general, hi accedeixen alumnes que procedeixen de          

les escoles de primària del municipi, en acabar-hi els estudis, tot i que solen              

produir-se alguns casos d’alumnes nouvinguts. La procedència de l’alumnat és          

heterogènia, tant des del punt de vista geogràfic com des del sociocultural.            

Assisteixen a l’institut alumnes que procedeixen de tots els nuclis del municipi, així             

com de les urbanitzacions, alguns d’ells fent servir el transport públic el Sagalès.             

Com un reflex de la composició de la població de Caldes de Montbui. 

L’institut esdevé, per tant, un lloc adequat per a aprendre a gestionar el respecte i la                 

tolerància interculturals. Pel que fa al grau de coneixements i el nivell d’estudis de              

l’alumnat també és molt divers, generalment vinculat al nivell sociocultural familiar.           

Cada alumne presenta una història i unes característiques molt específiques, posem           

molt èmfasi en un traspàs correcte i tan precís com sigui possible de la informació               

sobre tots els alumnes des de primària, per tal de poder-ne fer un seguiment              

exhaustiu des del primer moment. Tot, amb la finalitat d’atendre cada alumne            
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segons el seu punt de partida i segons les seves necessitats i capacitats, per tal de                

treure el millor de cadascun i assolir els objectius generals de  l’ESO.  

1.2. Professorat 

Pel que respecta al professorat, la plantilla del centre se sol moure al voltant dels               

25 professors/es dels quals aproximadament la majoria són interins al centre.           

Respecte a la titulació tots disposen de la titulació per fer classes en català. Del               

total de la plantilla, només el professorat de llengua castellana declara impartir les             

classes en castellà. Per tant, tenim una plantilla amb la titulació adient per a fer les                

classes en català i amb una predisposició a fer-les-hi. El centre disposa d’una             

plaça amb perfil AICLE , la qual, la professora imparteix Educació Visual i Plàstica              

en anglès.  

El Claustre considera que aquest document és bàsic i ens ha de servir com a               

instrument de les activitats educatives que es realitzin al nostre centre. Ens ha de              

garantir una eina que ajudi en el desenvolupament de la competència plurilingüe i             

que permet fer servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i              

cultural de forma eficaç. El PLC promourà entre l’alumnat el respecte envers totes             

les llengües, la valoració positiva de la diversitat lingüística, la desaparició de            

prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge d’altres llengües. El          

projecte lingüístic ha de vetllar per:  

  

• Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 

• Tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i           

d’aprenentatge. 

• Procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana. 

• Criteris  generals per a les adequacions  del  procés  d’ensenyament. 

 

2. Oferta de llengües estrangeres 

El coneixement d’altres llengües estrangeres comporta l’obertura a diferents cultures          

i aquest fet, alhora, afavoreix una justa valoració de la cultura i llengua pròpia.              

D’altra banda, ajuda a desenvolupar la dimensió europea de la nostra societat en             
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l’ensenyament, especialment a través de l’aprenentatge i difusió de llengües dels           

altres estats membres de la Unió Europea. 

En aquest sentit, aquest Projecte Lingüístic defineix els següents punts:  

A. Primera llengua estrangera anglès  

● El centre oferirà com a primera llengua estrangera l’anglès a tots els cursos.  

● Atenent al que estableix la normativa vigent es promouran els desdoblaments            

necessaris per fer possible una adequada pràctica comunicativa en la llengua           

anglesa. 

● A 4t d’ESO s’ofereix la possibilitat de cursar la matèria de VIP amb la llengua                

anglesa com a llengua vehicular.  

● Atès que l’aprenentatge de la llengua en immersió és un procés òptim, el              

Departament de Llengües Estrangeres i el centre procuraran oferir el màxim           

contacte de l’alumnat amb la llengua estudiada, tant a classe com en altres             

contextos, i també intentaran desvetllar l’interès per practicar-lo fora de l’aula i en             

contacte amb els parlants nadius. Per aquest motiu, s’han fet les següents            

actuacions: 

● A 2n d’ESO es dur a terme un projecte intercurricular on l’àrea d’anglès ha estat                

objecte i mitjà d’estudi .  

● Dins de l’àrea d’anglès es duran a terme diferents activitats que promouen la              

lectura i la comunicació en anglès com ara el book club i els booktrailers.  

 

2.1 Segona llengua estrangera 

L’ensenyament-aprenentatge d’una segona llengua estrangera s’inicia a 2n d’ESO,         

curs en què l’alumnat pot escollir aprendre alemany. 

La mitjana de la ràtio del grup de segona llengua estrangera no superarà els 20               

alumnes. Quan la demanda per a la segona llengua estrangera sigui major que             

l’oferta, es tindrà en compte com a criteri de selecció la nota de la primera llengua. 

L'opció de segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l'etapa de             

secundària obligatòria, i l'opció de l'alumne és per al conjunt de l'oferta. Atès aquest              

caràcter de continuïtat, el centre –d'acord amb l'avaluació inicial de l'alumne– ha            

d'informar i orientar els alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis.            
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Això inclou la possibilitat que, amb els criteris que el centre determini, un alumne              

s'incorpori a la segona llengua estrangera en un moment diferent 

de l'inici de la matèria. En casos excepcionals, i en vista de l'evolució acadèmica, si               

es considera més adient que un/a alumne/a que havia triat l'opció per la segona              

llengua estrangera cursi unes altres matèries optatives diferents, la directora del           

centre en podrà autoritzar el canvi. 

A 4t d’ESO i atès que es fan itineraris educatius per a cicles formatius i batxillerat, es                 

tindrà en compte quin tipus d’itinerari vol fer cada alumne/a per valorar-ne la             

continuïtat en la segona llengua estrangera. 

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

El projecte lingüístic de centre parteix d’una diagnosi lingüística del centre, del marc             

legal i del PEC, del qual n’és una de les parts fonamentals, ja que recull els                

aspectes relatius a l’ensenyament i ús de les llengües.  

Partint de la realitat lingüística del centre, l’escola valora prioritzar en el nostre             

currículum la competència comunicativa lingüística i audiovisual que compren         

el treball de les quatre habilitats lingüístiques ( expressió i comprensió oral,            

comprensió lectora i expressió escrita).  

La competència comunicativa lingüística és la base de tots els aprenentatges i el             

seu desenvolupament és tindrà en compte en els objectius i continguts de cada             

àrea curricular i serà responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum,             

ja que en totes elles s’ha d’utilitzar la llengua com a instrument de comunicació.              

També suposa el diferent domini d’altres llengües, tant oralment com per escrit,            

en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en           

varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre.  

Per tant, el centre tindrà cura que aquesta competència es concreti en totes les              

àrees curriculars, al llarg de tota l’escolaritat, tanmateix ho tindrà present en            

l’organització de la franja horària de lliure disposició.  

Els objectius del nostre Projecte Lingüístic de Centre van dirigits          

8 



principalment a consolidar plenament la llengua catalana en tota la nostra           

comunitat educativa i assegurar que tot l’alumnat assoleixi una sòlida          

competència comunicativa lingüística i audiovisual:  

- Garantir que tots els alumnes, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar              

l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues          

llengües oficials, el català i el castellà, tant oralment com per escrit.  

- Adquirir en la llengua estrangera (anglès) la competència comunicativa bàsica           

que permeti als alumnes expressar-se i comprendre missatges senzills així com           

desenvolupar-se en situacions quotidianes.  

 

- Optimitzar tots els mitjans audiovisuals i TIC que es tenen a l’abast per la cerca,                

selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans,            

convencionals o digitals, i de tota mena de suport.  

 

- Fer del català el vehicle d’expressió normal en les activitats docents i             

administratives, tant les internes com les externes.  

 

- Programar activitats dirigides a què l’alumne adquireixi els senyals d’identitat           

nacionals, propis de la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el            

patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia, per tal de desenvolupar la             

comunicació i l’expressió, el sentiment de pertinença i estimació al país, la relació             

amb l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a participar en la societat que els               

envolta.  

 

- Potenciar el desenvolupament del pensament social crític mitjançant el diàleg i            

el respecte a totes les ideologies i cultures, per tal de formar futurs ciutadans i               

ciutadanes responsables que estiguin preparats per aprendre i participar en la           

societat al llarg de tota la vida.  
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- Potenciar un vocabulari amb mirada coeducativa, evitant les formes          

corresponents al masculí amb pretès valor genèric.  

 

- Aconseguir que l’alumnat aprengui a parlar, escoltar i dialogar; expressar           

vivències, emocions i opinions, així com saber argumentar.  

Els objectius específics els desenvoluparem en els quatre grans àmbits que           

componen la vida del centre:  

- Àmbit pedagògic  

- Àmbit organitzatiu  

- Àmbit administratiu  

- Àmbit humà i de serveis  

 

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

llengües . 

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües,            

per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, establim una             

coordinació entre el professorat de cada curs, entre el professorat 

dels diversos cicles i entre el professorat de nivells diferents, independentment de la             

llengua que hi imparteixin. 

  

Distribució horària: 

Actuacions 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Llengua 
Catalana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Llengua 
Castellana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Llengua anglesa Anual 
3h/setmana 

Anual 
4h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Anual 
3h/setmana 

Impartició 
d’una matèria  
en llengua  

 Anual: VIP 
2h/setmana 

 Quadrimestral 
VIP 
3h/setmana 

Anual: VIP 
4h/setmana 
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anglesa 

Impartició 
d’alemany 

 Quadrimestral 
Matèria optativa 
2h/setmana 

Quadrimestral 
Matèria optativa 
2h/setmana i 
intercanvi a 
Wiesbaden. 

Anual 
Matèria optativa 
3h/setmana 

ILEC 
(Pla impuls a la    
lectura) 
 

30’ cada dia de 
lectura 
d’autònoma i 
dirigida 
 

30’ cada dia  de 
lectura 
d’autònoma i 
dirigida 
 

30’ cada dia de 
lectura 
d’autònoma i 
dirigida 
 

30’ cada dia de 
lectura 
d’autònoma i 
dirigida 
 

Projectes 
globalitzats 

Anual 
Matèries 
implicades: 
 CN, TEC,GE 
 

Matèries 
implicades: 
1T : LC,LE,GE 
2T: FQ,MA,TEC 
3T: MU,EF,AN 

Anual 
Projecte CIM 
 

Anual 
Projecte CIM 

Utilització TIC Anual 
Introducció a la   
informàtica 
-Word 
-Power Point 
-Excel 
-Correu 
electrònic 
1h/setmana 

Quadrimestral 
Optativa de 
robòtica: 
Programació 
Scrath 
Robot 
Imagina3dBot 
Disseny 
(ScketchUp) 
2h/setmana 

Quadrimestral 
Optativa de 
robòtica: 
Programació 
Scrath 
Robot 
Imagina3dBot 
Disseny 
(ScketchUp) 
2h/setmana 

Anual 
Optativa 
d’informàtica 
-Word 
-Power Point 
-Excel 
-Correu 
electrònic 
3h/setmana 
 

Treball oral tant 
en llengua 
catalana, 
castellana, i 
llengües 
estrangeres 

Exposicions del 
Treball de 
síntesi i 
curriculars 

Exposicions del 
Treball de 
síntesi i 
curriculars 
 

Exposicions del 
Treball de 
síntesi i 
curriculars 
 

Exposicions del 
Projecte de 
recerca i 
curriculars 

Reunions de  
l’àmbit lingüístic 

quinzenal quinzenal quinzenal quinzenal 

 

T: Trimestre 

CN: Biologia i Geologia 

TEC: Tecnologia 
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GE: Ciències Socials 

LC: Català 

LE: Castellà 

FQ: Física i Química 

MA: Matemàtiques 

MU: Música 

AN Anglès 

ILEC: Pla impuls a la lectura 

 

5.Recursos i accions complementaris 

 

5.1 Els recursos complementaris 

 

- Celebració mensual, en horari extraescolar, d’un berenar literari on alumnes i 

professors tenen un petit club de lectura per poder comentar i recomanar llibres. 

- Assignatura optativa de revista “Crit del Vent” en que els alumnes realitzen un 

seguiment de les diferents activitats del centre i editan una revista periódica. 

-Blog “Pic de lectura” on alumnes i professors recomanen llibres i s’informa de les 

novetats a les biblioteques d’aula. 

-Hora de lectura de 30 minuts diari en que els alumnes poden gaudir de la lectura 

que els vingui de gust. 

 

5.2 Les accions complementàries 

 

-Participació al Pla d’entorn de centre. 

- Des del curs 2016-17 es realitza un intercanvi en l’optativa d’alemany amb un 

institut de de Wiesbaden. 

- A partir del curs 2018-19 acord amb l’acadèmia Cambridge de Caldes gràcies al 

qual un alumne de 4t d’ESO gaudirà d’una beca d’un any per poder estudiar anglès 

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

El centre posarà especial interès en que els alumnes tinguin coneixement de l’entorn             

social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la               

cultura i la realitat social de Catalunya. 

El centre també participarà i col·laborarà en activitats internes i externes que            

fomentin la nostra cultura aprofitant situacions, celebracions, efemèrides, etc. El          

centre tindrà una participació activa en les activitats culturals organitzades a la ciutat             

i al barri, que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i el coneixement de la                  

cultura catalana i la integració, si és el cas: cant coral, teatre, danses, jocs florals,               

concursos literaris...etc. Sempre que aquesta participació sigui previsible constarà en          

el Pla Anual.  

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

externes d’acord amb el PLC. També es demanarà la seva participació en la             

difusió de cursos de llengua i cultura catalanes per a les famílies de l’nstitut,              

perquè aquestes s’impliquin en el procés d’aprenentatge de la llengua catalana de            

llurs fills/es.  

6.1. Projecció interna 

Es redactaran en llengua catalana tots els documents derivats de les actuacions            

administratives del règim interior del centre com són actes, comunicacions          

diverses, horaris, rètols indicatius de dependències, etc.  

 

El català serà emprat en totes les actuacions administratives del centre: arxius,            

qualificacions, informes interns i comunicacions.  

Els avisos a les famílies que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es              

faran en llengua catalana.  

El centre possibilitarà recursos per a implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge             

no sexista ni androcèntric.  

 

6.2 Projecció externa 

Els informes que s’adreçaran als pares amb motiu de la notificació del seguiment             
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curricular de l’alumnat, es faran en llengua catalana.  

La correspondència oficial i les comunicacions i les notificacions adreçades a           

persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici           

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

faran normalment en català.  

Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran en català,           

excepte quan algú demani expressament el castellà, aleshores es podrà fer amb            

les dues llengües. Tanmateix, quan sigui necessari amb els mitjans de què            

disposi el centre, s’arbitrarà mesures de traducció en una de les llengües d’ús             

familiar per al període d’acollida de les famílies procedents d’altres països.  

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat  

A nivel de Claustre l’Institut Pic del Vent participa en el programa Impuls de la               

lectura, ILEC. El Departament d'Educació participa en aquest Pla Nacional de           

Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els              

alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del               

currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència           

comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i           

joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels              

aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la               

vida adulta. 

El pla té com a objectius generals: 

1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots           

els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu. 

2. Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com            

a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al            

coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i              

matèries del currículum. 

3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

El nostre centre s’ha proposat a assolir els següents objectius.  

Per als alumnes es preveuen els objectius següents: 

● Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al              
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llarg de l'any. 

● Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de             

lectura que s'utilitzen. 

Per als professors: 

● Dissenyar activitats per seduir a l’alumnat a l’hàbit de la lectura. 

Per als centres educatius: 

● Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les            

àrees. 

Per a les famílies: 

● Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'institut. 

 

A nivell individual, els docents del Claustre han participat en cursos de formació, així              

com:  

-  l’Araescric l’aprenentatge de l’escriptura a secundària. 

-  Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès. 

-  Introducció a la narrativa. 

-  Spoiler: atacando los finales. 

-  Motivating teens. 

- La lectura com a reforç a l’aprenentatge: Les possibilitats dels materials com            

a lectura fàcil. 

- Alteracions greus de la lectoescriptura. 

 

L’Institut Pic del Vent és el quart any que està en funcionament, per tant és un                

centre encara de nova creació. Aquest document és dinàmic i evidentment cal la             

revisió anual, ja que el Claustre no té una plantilla estable i pel que fa l’alumnat cal                 

que es consolidin les línies els anys propers.  
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