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1.CONTEXT NORMATIU
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia de
Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular
i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, en l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia
de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. I la Llei d’educació
fixa 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 i, per
tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la
normalització lingüística del català. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran,
és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que
estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la Llei
de política lingüística. Per tant, totes les referències que en aquest document es facin
a la llengua catalana seran d’aplicació a l’occità en el cas de l’Aran.
Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, 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 a més de l’aranès, en el cas de l’Aran. Igualment,
l’article 50.6 estableix com a principi rector de les polítiques públiques la garantia de
l’ús de la llengua de signes catalana. D’acord amb la Llei 17/2010, del 3 de juny, la
llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de
Catalunya.
La Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, a l’article 5, estableix
que, en l’àmbit escolar, se’n garanteix l’aprenentatge en la modalitat educativa
bilingüe, en què és llengua vehicular d’ensenyament juntament amb el català, i les
altres llengües orals i escrites oficials a Catalunya.
La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge
com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la
potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell

4

d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de
l’Estatut. D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la Generalitat
estableixen el marc de competències bàsiques necessàries per aconseguir el
plurilingüisme eficaç de tot l’alumnat. Aquests currículums presenten de manera
agrupada objectius i continguts lingüístics amb la finalitat de reforçar els elements
comuns en totes les llengües i d’afavorir el desenvolupament de la competència
plurilingüe i intercultural de l’alumnat.
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix que
aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües mitjançant el seu projecte
lingüístic.
I, finalment, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de mesures i
suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament
personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa
educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
A partir d’aquest marc normatiu, el Govern de Catalunya dissenya la política lingüística
educativa amb l’objectiu de dotar els alumnes d’una competència comunicativa sòlida
—basada en el domini de la llengua vehicular, el català i/o l’occità, com a garantia
d’equitat i de qualitat educativa, i en el desenvolupament del plurilingüisme de
l’alumnat— que els permeti desenvolupar-se i actuar en la societat on viuen i en
l’entorn global, i disposar de les habilitats lingüístiques i cognitives que requereixen les
noves necessitats del mercat laboral.
Aquesta política lingüística s’alinea amb les polítiques comunes de la Unió Europea
que promouen objectius específics per assolir l’any 2020, entre els quals cal ressaltar
el de millorar el domini de diverses llengües, que es configura com un indicador
internacional d’ocupabilitat i que és valorat com una riquesa col·lectiva que cal
promoure per a afavorir la convivència i la competitivitat en el món actual.
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En el document que acompanya l’estratègia Rethinking education, aprovat per la
Comissió Europea el novembre de 2012, es reconeix l’aprenentatge de llengües com a
eina essencial per a l’aprenentatge al llarg de la vida i es proposa, per primera vegada,
un indicador europeu de competència lingüística que fixa, amb relació al Marc europeu
comú de referència per a les llengües, el nivell de coneixement que hauran d’assolir
els alumnes europeus al final de l’ensenyament obligatori —el nivell B1 en la primera
llengua estrangera al final de l’educació obligatòria— i una recomanació: com a mínim,
el 75% de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària haurà d’estar aprenent
almenys dues llengües estrangeres.
El Govern de Catalunya defineix el model lingüístic del sistema educatiu situant la
llengua al centre de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al
desenvolupament personal, social, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com
a garantia d’equitat i de cohesió social.
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2.INTRODUCCIÓ
El PLC, com a 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 va elaborant la comunitat educativa.
Com a tal, ha de garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació
sociolingüística de l’alumnat, seguint el model plurilingüe i intercultural, vetllant per l’ús
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament-aprenentatge i com a llengua de
relació i cohesió social en tots els àmbits. De manera que quan acaben l’ensenyament
obligatori, estan en condicions d’expressar-se, tant oralment com per escrit, en les
dues llengües oficials i també que comprengui i emeti missatges orals i escrits com a
mínim en una llengua estrangera.
El Projecte Lingüístic tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la
comunitat educativa respecte a la plena normalització de la llengua catalana i la
integració a la cultura catalana de tots els nostres alumnes, molts d’ells procedents
d’altres països. Alhora, regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre:
desenvolupar la competència comunicativa i la utilització de diferents idiomes com a
vehicle per a l’adquisició de nous coneixements.
El present document ha estat elaborat per una comissió representativa de tots els
estaments i àmbits escolars i és fruit de la reflexió conjunta. Com a tal, és un
instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a
l’objectiu comú de fer efectiva la normalització i la integració esmentades anteriorment.
A més a més, cal destacar que el nostre centre va estar seleccionat pel projecte “A
Plural Word”, dins del projecte integrat de llengües estrangeres (PILE 2012-2014), en
marc d’un projecte lingüístic.
Aquest projecte inclou, per tan, gran part dels compromisos que van anar-hi lligats, així
com les petites modificacions que han vingut donades per les necessitats de l’alumnat
i recursos de professorat disponibles.
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Com a part del Projecte Educatiu de Centre, té una vigència llarga i tracta de recollir
globalment tots els aspectes del centre. Ha de promoure entre tot l’alumnat:
•

El respecte envers totes les llengües.

•

La valoració positiva de la diversitat lingüística.

•

La desaparició dels prejudicis lingüístics.

•

La importància de l’aprenentatge de noves llengües.

•

Desenvolupament i millora la competència comunicativa general de l’alumnat.

De tota manera, serà revisat anualment per tal de fer efectius els objectius de millora
que seran recollits al Pla Anual de Centre i avaluats en la memòria anual.

3.ANÀLISI DEL CONTEXT
3.1

Dades sociolingüístiques

L’Institut Ramon de la Torre es va crear el curs 1996-1997 ocupant provisionalment
uns espais municipals. L’edifici nou es va inaugurar l’abril de 1999; és un edifici de
tres plantes compactes construït en forma de pinta que compta amb un menjador
(antigament utilitzat com a tal i actualment com a sala polivalent) i un gimnàs situats a
l´exterior, entre l´edifici i les pistes. La superfície aproximada depassa els tres mil
metres quadrats. El curs 2007-08 s’hi van instal·lar dues aules prefabricades, que ara
s’utilitzen com a aules polivalents.
Actualment, hi estudien cinc-cents seixanta-quatre alumnes

(ESO, BTX i CF) i hi

treballen seixanta-vuit professores i professors, a més del personal no docent: dues
persones administratives i dues a consergeria.
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No podem obviar també que al centre tenim un PFI-PTT, que oferta dues especialitats:
“Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas” i “Auxiliar en vendes,
oficina i atenció al públic”. En total hi ha trenta alumnes. També enguany s’ha iniciat un
PFI-PIP “Auxiliar de Manteniment d’Embarcacions esportives i d’esbarjo”
Una dada a destacar del nostre centre és la interculturalitat de l’alumnat, procedent de
quatre continents (Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica), fet que aporta una gran riquesa
cultural i lingüística que no podem deixar d’aprofitar. El percentatge d’alumnes d’altres
cultures es manté des de fa anys al voltant del 20%.
Els alumnes que provenen de l’Àfrica són principalment del Marroc. De l’ Àsia tenim
alumnes procedents de la Xina i de Filipines. Els d’Amèrica central i del Sud venen
d’Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Perú, Rep. Dominicana i Veneçuela.
Quant als alumnes procedents d’algun país europeu, principalment són de Romania,
Rússia, França,Geòrgia, Letònia, Itàlia.
Pel que fa a la parla habitual de l´alumnat, en aquests moments són presents en la
nostra comunitat educativa, a més de la llengua catalana i la castellana, l’àrab, berber,
l’amazic, el francès, l’italià, el letó, el rus, l’alemany, el xinès, el georgià i el tagal.
Tant el PEC com el Pla d’Acollida recullen els mecanismes emprats per al tractament
de la diversitat de llengües i per a garantir que el català s’introdueixi com a llengua
vehicular i d’ús social entre aquest alumnat.
Tot i que el català és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge, s’observa que
la llengua castellana esdevé la llengua d’integració social d’alguns alumnes nouvinguts
i d’altres que, tot i que han nascut aquí, provenen d’àrees on la llengua dominant és la
castellana. Per aquest fet, la llengua de relació entre alumnes és sovint la castellana.

3.2

Entorn

L´Institut Ramon de la Torre està situat a la banda nord de Torredembarra, al barri de
Clarà. L´àrea en la qual es troba és ocupada majoritàriament per urbanitzacions de
cases unifamiliars i xalets, i està bastant mancada de serveis. És una zona que s´ha
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anat poblant densament durant els darrers anys i continua aquest procés d´expansió
urbanística i demogràfica.
Segons dades extretes d’IDESCAT (2001), s’extreu que la població de 10 a 19 anys de
la nostra àrea d’influència (La Pobla de Montornès, Creixell i Torredembarra):

POBLACIÓ

ENTÈN
CATALÀ

EL
SAP EL
SAP EL
SAP NO
PARLAR
LLEGIR
ESCRIURE
L’ENTÉN

10-19 anys
La Pobla de 130
Montornès
(82%)
(158)

124

120

106

8

(78’5%)

(76%)

(67%)

(5%)

Creixell (181)

176

155

158

145

5

(97%)

(85%)

(87%)

(80%)

(3%)

1122

1009

902

33

(90%)

(81%)

(73%)

(3%)

Torredembarra 1200
(1233)
(97%)

Podem constatar una certa normalització -a nivell oral més que no pas escrit- entre la
població originària del barri de Clarà i 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.
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La majoria dels alumnes del Centre no són únicament de Torredembarra sinó que
també provenen de Creixell, La Pobla de Montornès i, cada vegada menys, de Roda
de Berà. De tota manera, el nostre centre pot acollir alumnat d’altres poblacions en els
estudis post obligatoris. En general, corresponen a una franja social de tipus mitjà i
baix. Donada la situació costanera d’aquestes poblacions, que han crescut molt
ràpidament els últims anys, trobem que molts alumnes s’han traslladat a viure aquí
procedents de la perifèria de Barcelona, en molts casos per desestructuració familiar, i
majoritàriament de parla castellana.

3.3

Bagatge sociolingüístic de l’alumnat i les seves necessitats
individuals vinculades al seu rendiment acadèmic.

La llengua catalana no pot ser únicament la llengua curricular, sinó que ens ha
d'ajudar a comunicar-nos fent un eix comú a tots, donada la diversitat lingüística i
cultural que tenim al centre.
Aquesta riquesa cultural i lingüística que ens aporta la procedència tan diversa del
nostre alumnat dóna més importància encara a la necessitat de coneixement de la
llengua catalana perquè és el fil que ens uneix i el seu coneixement pot ajudar a
assolir per a tot l’alumnat la igualtat d’oportunitats en acabar l’escolarització.
La llengua catalana ha de ser el vehicle d´expressió oral i escrita, interna i externa de
l’institut. Si bé la llengua dins de l’aula és la catalana per a les activitats d’aprenentatge
i ensenyament, no sempre és la llengua emprada pels alumnes fora de l’aula, en
converses informals. En aquests contextos, es dóna el cas d’alumnes catalanoparlants
que s’adrecen en castellà als companys/es nouvinguts/des de manera sistemàtica.
D’altra banda, detectem que fora del centre molts dels nostres alumnes utilitzen
únicament la llengua castellana en l’àmbit familiar i de convivència al lloc on viuen
(barri, poble, nucli d’amics...), de manera que en aquests contextos es dóna el cas de
11

molts alumnes que a l’AA han après la llengua catalana, després de les vacances,
deixen d’utilitzar-la. En aquest sentit, s’observa que l’alumnat nouvingut realitza un
aprenentatge de la llengua catalana que després no es correspon amb les necessitats
lingüístiques de l’entorn social en què viu i es comunica. En aquest àmbit, és molt
difícil incidir.
A la nostra comarca es parla el català central, però degut a la proximitat del Sud de
Tarragona i del País Valencià, molt professorat procedeix d'aquests llocs i també de la
zona de Lleida i per tant els alumnes entren en contacte amb diverses variants
dialectals de la llengua.
La llengua oral es treballa en totes les àrees, donat que les classes són interactives i
l'alumne sempre hi ha d'intervenir. En aquestes situacions, és important l’ús de la
llengua oral tot i que no s’avaluï. Recordem però, que aquest curs també s’utilitzarà la
llengua anglesa com a llengua vehicular en algunes àrees no lingüístiques.
A l’Aula d’Acollida es té cura especialment en l’expressió oral, i en moltes hores es
treballa aquesta part de la llengua.
A les matèries de Llengua Catalana, la llengua oral està inclosa en la programació de
cada curs i expressament en la de Departament, concretada en l’assoliment de la
competència lingüística. S’incideix en les diferents tipologies de texts orals (entrevista,
conversa, dramatització...). Des de totes les àrees s'apliquen metodologies que
estimulen l'expressió oral amb suports didàctics en català.
Quant a la llengua escrita,

tot el professorat de l'Institut la treballa directa o

indirectament en les activitats de treball diàries. És acord de centre el fet de valorar
errors gramaticals i ortogràfics en qualsevol text escrit presentat per l'alumne, sigui de
la matèria que sigui, des de fa ja uns cursos. Existeixen per tant uns acords
pedagògics entre departaments que inclou la valoració ortogràfica en tots els textos i
exàmens.
De tota manera, és evident que sempre recau més en el professorat de llengües la
tasca de corregir i treballar específicament la llengua escrita. La realitat del centre ens
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demostra que les dificultats que presenten els alumnes a l’hora d’expressar-se per
escrit són evidents.
Les habilitats lingüístiques oral, escrita i audiovisual es treballen des de tots els
Departaments didàctics. L'habilitat literària és més directament treballada des de les
àrees de llengua. Les altres habilitats, en canvi, es treballen com a transmissió de
coneixements i reproducció dels mateixos. Es fa lectura expressiva des de totes les
àrees, i la llengua oral és un mitjà de comunicació bàsic a totes les classes i relacions
entre el professorat i l'alumnat i a l’inrevés. D'altra banda, la competència escrita en
totes les seves dimensions (receptiva

i productiva), de comunicació i creació, es

relacionen amb les interaccions orals per afavorir l'aprenentatge eficaç.
L'aprenentatge de la llengua oral i escrita és competència de totes les àrees del
currículum. El professorat n´és conscient. De tota manera, no hi ha un plantejament
global de treball. Per tot això, veiem que cal implicar tot el professorat en l’actualització
d’una metodologia que faci de la llengua catalana un codi de comunicació funcional.
En aquest sentit, tots ens hem de considerar professors/res de llengua, ja que l’èxit
escolar en totes les matèries depèn en gran mesura de la competència lingüística de
l’alumnat.
Es procura que hi hagi continuïtat i coherència entre cicles i nivells en relació als
usos lingüístics i al seu ensenyament. L'Equip Docent és l'òrgan encarregat de vetllar
els aspectes didàctics i organitzatius dels alumnes. El protocol que se segueix per a la
continuïtat no només queda en l’àmbit de llengua, sinó que es fa en totes les matèries.
Els Departaments de llengües han elaborat conjuntament els continguts comuns de
català i

castellà, per a cada curs de l’ ESO, contemplats a nivell curricular (Vegi’s

l’Annex 3). L’última versió ja és antiga i durant aquest curs, des de l’arrencada de
l’equip de treball de coordinació lingüística es portarà a terme la seva renovació.
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PROVES COMPETENCIALS CATALÀ
A l’inici de cada curs escolar es realitzen proves inicials de nivell, a les matèries
lingüístiques a primer cicle de l’ESO i a tot l’alumnat nouvingut per a poder realitzar els
agrupaments per nivell.
A 3r d’ESO es realitza una prova interna al centre (prova diagnòstica) per comprovar
l’assoliment de les competències del nostre alumnat.
A 4t d’ESO es realitzen les proves de competències bàsiques a nivell de Catalunya.
Al marc horari dels alumnes de 4t d’ESO disposen d’una hora setmanal per a treballar
les competècnies bàsiques tant en l’ambit lingüístic, matemàtic i científic-tecnològic.
Pel que fa a l’acollida d’alumnat nouvingut, l’Aula d’Acollida funciona des del curs
97/98 i tot i que hi ha menys alumnes que en altres èpoques,. L'experiència i el treball
de tants anys ens han portat a establir un protocol en l'acollida de tot l'alumnat
nouvingut des d’un començament.
Cada any el protocol d’acollida es va revisant i adaptant a les noves necessitats del
centre. Després d'una avaluació inicial prèvia, es fa un horari específic per a cada
alumne i s'elabora el PI i les adaptacions curriculars necessàries, que es fa extensiu a
tot el professorat implicat. Trimestralment, es fa una avaluació del pla fet a l'alumne i
s'introdueixen les modificacions necessàries. A l'aula ordinària es vetlla de fer les
adaptacions perquè l'alumne pugui seguir la classe. Cada professor ha de fer la part
de PI corresponent a la seva matèria, amb el suport de l’ Orientadora i la tutora de
l'AA.
L'organització de l'AA està pensada en l'aprenentatge de la llengua catalana com a
suport de l'aprenentatge de la resta d’àrees.
Davant l’arribada d’alumnat que desconeix les dues llengües oficials, i segons el
que s'observa a l'avaluació inicial, es determina l'horari específic per a cada cas
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concret. Depenent del seu nivell de competència en la llengua pròpia, es decideix
quines àrees pot cursar amb garanties a l’aula ordinària.
En la primera introducció a l’aula ordinària, es facilita l'aprenentatge amb suport visual
o adreçant-nos en el seu idioma en un primer moment, sempre que el professor el
sàpiga. També ens valem de companys-guia que ajudin els alumnes recent nouvinguts
a integrar-se en la comunitat i a prendre el primer contacte amb la nostra llengua.
Evidentment, aquesta és una solució de “xoc” ja que l’experiència ens ha demostrat
que l’alumne amb bona disposició comença a entendre la llengua bàsica en poc
temps. Partim de la base però que cal fer immersió, i per tant, des del primer dia
procurem que la nostra llengua de comunicació sigui el català. A l' AA es treballa molt
el vocabulari bàsic els primers dies d’arribar.
Sovint es dóna el cas que l'alumne no té competència escrita ni en la seva llengua, per
manca d'escolarització. En aquest cas, roman la major part de l'horari a l'AA fent un
aprenentatge intensiu de la lectoescriptura, ja que a banda d'entendre'ns i comunicarnos amb ell, li hem de donar les eines de la base en la comunicació escrita per poder
integrar-se a altres àrees. Tot i així, cada vegada n’hi arriben menys amb aquestes
característiques.
El Departament d'Orientació funciona al centre des de fa anys amb la finalitat d'atendre
tota l'atenció a la diversitat. A més de fer les adaptacions curriculars dels alumnes,
es treballa conjuntament amb els Departaments i la CAD per planificar i organitzar
materials multinivells i s'estableixen sistemes de control d’aquests materials, que
d'altra banda, han de quedar reflectits al seu PI. Sempre que sigui possible, s’opta per
la utilització d’un llibre adaptat al nivell de competències de l’alumne.
En matèria de llengua, com a àrea instrumental, està encara més acurada la seva
planificació. Els Departaments disposen d’unes carpetes amb els materials adaptats
graduats i unes graelles amb els alumnes i el material que utilitzen.
Tot i que el centre potencia l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida
escolar, veiem que encara queda molt camí per recórrer per la raó esmentada
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anteriorment de la llengua d’ús de molts alumnes fora del centre, on el contacte amb el
català és mínim o inexistent.
Amb l'afegit que, en molts dels alumnes procedents de països de parla castellana, hi
ha un clar rebuig vers el català i el seu ús, cosa que en dificulta en gran manera
l’aprenentatge.
L'avaluació de l'alumnat en les àrees de llengua és continuada. Sempre va
referenciada a l'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit de les llengües: la
competència comunicativa oral i escrita, la comunicativa audiovisual i la literària.
Els Departaments han confegit les programacions atenent els nous currículums i han
establert uns criteris d'avaluació continuada per a la matèria.
A inici de curs es fa una avaluació inicial, amb la qual es detecten possibles dificultats i
es comença a treballar.
Els materials didàctics es trien als Departaments de forma interna, amb
l’assessorament del Departament d’Orientació per a l’atenció dels alumnes amb més
dificultats.
Pel que fa a la dimensió literària, hi ha un Pla Lector ben definit lligat a la matèria de
cultura i valors, que ve determinat pels Departaments Lingüístics i la Comissió de
Biblioteca, recollint les directrius per l’ESO i el postobligatori, tot atenent els criteris de
nivell de dificultat, varietat de gèneres i educació en valors.
La Biblioteca proporciona la possibilitat de préstec de totes les obres literàries i facilita
els recursos necessaris per realitzar les activitats proposades en aquest Pla.
En l’àmbit de la Informació multimèdia, tots els ordinadors del centre tenen instal·lat
el programari en llengua catalana, en la mesura que és possible i que aquest està al
nostre abast. Els suports digitals que produeix el centre també són en aquesta llengua.
El centre disposa d’un Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement.
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El Pla recull les característiques actuals del centre en relació a les TAC. En aquest es
defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa
als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars.
A través de la comissió TAC s’han consensuat propostes organitzatives i de
repartiment de continguts TIC al llarg de l’etapa de l’ESO, les quals es van actualitzant
periòdicament , per tal de que els nostres alumnes assoleixin la competència digital.
Tant el professorat com l’alumnat disposa del correu de l’institut @insrdt.cat. El
professorat pot utilitzar drive, editor web i calendari, a més ha d’aplicar a l’aula els
acords presos en la comissió TAC.
Quant als usos lingüístics, l’Equip Docent se sent implicat en la potenciació de la
llengua catalana en qualsevol tipus de situació lingüística de l'alumnat. Durant aquest
curs, també es vol continuar impulsant l’ús de la llengua anglesa com a primera
llengua estrangera, tot utilitzant-la en algunes àrees no lingüístiques, que veurem en
l’apartat de llengües estrangeres. Com s’ha exposat anteriorment, el català és la
llengua de totes les classes (excepte les de llengua castellana, llengua estrangera i les
àrees impartides en llengua anglesa pel PILE).
La diversitat lingüística s’aprofita des de fa anys per motivar en l'aprenentatge de la
llengua catalana, des del respecte i l'enriquiment cultural que aporta el fet de conèixer
vàries llengües. És molt útil per introduir activitats relacionades amb el currículum:
estudiar els països d'on venen els alumnes, fer murals conjunts en diferents idiomes,
exposicions, participar al concurs literari amb textos bilingües... per així afavorir el
coneixement de les diverses llengües i cultures per una banda i el respecte cap als
altres, i aprofitar per donar a conèixer de forma positiva la nostra, tot fent èmfasi en la
importància de saber correctament tant el català com el castellà per assolir una bona
integració social i cultural a la nostra societat.
Des de fa anys al centre tenim informació de les llengües d'origen dels alumnes.
Sobretot es té en compte a l'aula d'acollida i als departaments de llengües, ja que és
on té lloc un primer contacte amb la llengua catalana i on l'alumne s'inicia en el seu
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aprenentatge. Aquesta informació s'aprofita per explicar millor les semblances i
diferències entre la llengua d'origen i la catalana i castellana, perquè l'aprenentatge
sigui més eficaç. De vegades s’han portat iniciatives de coneixement de les llengües
d’origen des de les tutories, a nivell de centre.
Donat que al centre hi ha molts alumnes d'altres països i llengües d'origen diversos,
altres amb dificultats d'aprenentatge força importants, es té una gradació de materials
adaptats als diferents nivells de competències dels alumnes perquè cadascun, segons
les seves necessitats i possibilitats, pugui avançar gradualment en l'aprenentatge de la
llengua des del seu propi nivell de competència inicial.

PROVES COMPETENCIALS CASTELLÀ
A l’inici de cada curs escolar es realitzen proves inicials de nivell, a les matèries
lingüístiques a primer cicle de l’ESO i a tot l’alumnat nouvingut per a poder realitzar els
agrupaments per nivell.
A 3r d’ESO es realitza una prova interna al centre (prova diagnòstica) per comprovar
l’assoliment de les competències del nostre alumnat.
A 4t d’ESO es realitzen les proves de competències bàsiques a nivell de Catalunya.
Al marc horari dels alumnes de 4t d’ESO disposen d’una hora setmanal per a treballar
les competècnies bàsiques tant en l’ambit lingüístic, matemàtic i científic-tecnològic.
La llengua oral es treballa, igual com es fa amb la catalana, a tots els cicles i igualment
les

diverses

tipologies

de textos

orals: entrevista,

conversa, dramatització,

argumentació... en aquest cas, però, només des de l’ àrea de llengua castellana ja que
la resta de matèries curriculars es fan en català.
El Departament de Llengua Castellana té programades activitats per assolir a cada
curs i a cada nivell la competència en llengua oral tot treballant diferents textos orals
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en relació a les diverses situacions comunicatives, la informació que contenen i els
coneixements propis de l'alumne.
En l'aprenentatge de la llengua escrita se segueix l'enfoc metodològic que dóna el
currículum. Hi ha un plantejament global de la lectura i l'escriptura i s'han elaborat
materials adequats al nivell de competència de cada alumne.
Hi ha un treball conjunt de Departaments tant de Català com de Castellà i també
d'Orientació, com s’ha apuntat anteriorment, i es prenen decisions per actuar en cada
cas concret a l'Equip Docent i a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
Igualment com hem vist en la competència en llengua catalana, la competència en
llengua castellana, tot i que lleugerament superior, demostra mancances entre
l’alumnat en els resultats de l’avaluació diagnòstica. Per això, en el treball de
comprensió s’incidirà en ambdues llengües.
El centre té programades activitats d'ús en llengua castellana per tal de reforçar els
resultats del treball curricular. Es fan activitats amb ús de les TIC de forma regular,
visites d’escriptors, cantant de poemes, sortides a teatre... En funció de les possibilitats
i recursos disponibles.
A la Memòria anual d’activitats hi ha recollides aquestes activitats.
D’altra banda, el Departament de Llengua Castellana , Catalana i Anglesa organitzen
cada any per Sant Jordi el concurs literari .
Els alumnes nouvinguts que ja tenen com a llengua pròpia la castellana, cursen la
matèria de llengua castellana des del primer moment. Aquests alumnes tenen un
tractament diferencial en la confecció del seu currículum personalitzat. Romanen a
l'aula d'acollida en les hores de Llengua Catalana i de les matèries que exigeixen un
nivell de comprensió més alt, com poden ser les Ciències Socials, Ciències Naturals,
... per la dificultat que comporta entendre les classes i sobretot els llibres de text en
aquestes àrees sense la plena competència lingüística en català.
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Els alumnes que no coneixen cap de les dues llengües, ni catalana ni castellana, fan
immersió en llengua catalana a l'Aula d'Acollida. Val a dir que, tot i que al centre
només aprenen els primers temps la llengua catalana, a nivell d´ús la llengua
castellana té un clar domini, com hem vist anteriorment, cosa que també passa al
mateix institut en les relacions entre companys, de passadissos, patis. Ens trobem que
el castellà l'aprenen sols, com a mínim a nivell oral. A nivell escrit, els introduïm en
l'aprenentatge del castellà una vegada ja tenen un bagatge mínim en català. El temps
que es tarda depèn únicament de la maduresa i el ritme d'aprenentatge de cada noi/a.

4.OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES
La llengua anglesa és la primera llengua estrangera, que s'introdueix a 1r de l’ESO.
Els nois i les noies ja la cursaven a Primària; excepte els alumnes nouvinguts que no
en tenen coneixement i se'ls introdueix més tard..
El francès i l’alemany tenen continuïtat de 2n ESO fins a Batxillerat, i s’ofereixen com
a segona llengua estrangera en la franja optativa.
El centre continua l’experiència d’impuls de la llengua anglesa en altres àrees no
lingüístiques del currículum per desenvolupar el projecte “A plural world”.
És per això que, s’imparteixen

parcialment o totalment en anglès matèries no

lingüístiques (dades recollides a la PGA de centre).
Pel que fa al desplegament del currículum, el centre n’assegura una distribució
coherent i progressiva al llarg de les etapes, amb un tractament cíclic dels conceptes i
ofereix oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula així
com preveu mesures organitzatives per atendre els diferents ritmes i nivells
d’aprenentatge dels alumnes. Aquests continguts són traspassats al professorat
implicat en el PILE.
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A nivell de 1r i 2n d’ESO els alumnes treballen totes les hores en grups per nivell i a 3r
d’ESO els alumnes desdoblen una hora setmanal per afavorir l’aprenentatge amb una
ràtio més baixa.
El Departament de Llengües estrangeres intenta aprofitar l'espai de l'aula d'idiomes i
els desdoblaments que s'hi realitzen per aprofundir en les competències oral i
escrita. Hi ha consens en aquest Departament que l’aula de llengua estrangera és un
espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge.
A 3r d’ESO aquest curs la matèria de cultura i valors l’assumeix el departament
d’anglès perquè es realitza parcial o totalment en anglès en funció del nivell de
l’alumnat.
Es preveuen lectures a tots els cursos i nivells i també s'organitzen activitats més
participatives en les quals s'hagi d'utilitzar la llengua estrangera de forma oral, en petits
grups, individualment o per parelles. Malgrat que durant el tercer trimestre s'avalua de
forma explícita la competència oral, és cert que encara no es treballa prou, i és
l'apartat en què els alumnes tenen més mancances.
El Departament conserva els materials didàctics per a cada curs, els llibres de text i
altres materials audiovisuals. També s'organitza per tal de donar un material adequat
per aquell alumnat amb necessitats educatives especials. Pel que fa a materials
d'ampliació de coneixements, es deixa a la lliure organització de cada professor, amb
suport de tot el fons material de què disposa el departament i sempre acordant-ho de
manera consensuada.
S’aprofita també l'avantatge de l'ús de la pissarra digital i de cinc ordinadors a l'aula
d'idiomes per introduir recursos TIC i TAC, a més d'utilitzar les dues aules
d'informàtica, ja que es treballa amb les noves tecnologies, un dels acords del
departament és avaluar l'alumnat en l'ús de les TIC durant tots els cursos, per això es
fan activitats d'ús i aprenentatge i d’ avaluació de les noves tecnologies.
S'intenta potenciar l'ús de la llengua estrangera en totes les interaccions. Es participa
en activitats de teatre, assistència a representacions al llarg del curs, participació en
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concursos: The Fonix (anglès),

traducció (francès), i literari de Sant Jordi; i en

activitats organitzades per la Biblioteca del centre, exposicions de treballs, sortides a
Londres, a vegades a l'IMAX a veure un documental en V.O.

És important ressaltar la participació en el projecte d’intercanvi E-Twinning amb un
institut alemany pels alumnes a 3r i 1r Batxillerat del qual en parlarem més endavant.
Les llengües complementàries procedents de la nova immigració, es valoren de forma
especial. Al centre tenim molt clar que la valoració de la llengua i la cultura catalanes
per part de l'alumnat nouvingut és molt més favorable si hi ha un apropament de
cultures i una valoració per part nostra des de la seva cultura. Cada curs es projecten
actuacions on es treballen les llengües no curriculars pròpies dels nostres alumnes,
amb l’objectiu de sensibilitzar-los en l’educació plurilingüe. Es fan sovint tasques i
col·laboracions en les activitats de centre en diverses llengües: murals, marató de
lectura, pensaments... en diversos idiomes.

5.OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE
LES LLENGÜES

En el nostre context, aquest model d’educació plurilingüe i intercultural es concreta en
els següents objectius:
• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en
acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà i
un grau de competència suficient en una o dues llengües addicionals, i la capacitat de
conviure en una societat multilingüe i multicultural.
• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema
educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.
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• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual per al
gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través del llenguatge, i
per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància local o global.
• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe per
processar informació vehiculada en diferents llengües amb l’objectiu de construir
coneixement nou.
• Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger,
afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i promoure’n la
integració educativa.
• Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, proporcionar-los
coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva autonomia per
aprendre-les al llarg de tota la vida.
Tenint en compte aquests objectius i d’acord amb el marc normatiu vigent, el model
català d’educació lingüística es desenvolupa a partir dels elements constitutius
següents:
1. La llengua catalana és la llengua de referència i la llengua normalment emprades en
els àmbits docent, administratiu i de comunicació, i constitueixen l’eix vertebrador d’un
projecte educatiu plurilingüe.
2. Les llengües curriculars (català, castellà i estrangeres) es tracten com a llengües
d’aprenentatge i com a vehiculars de continguts durant el temps lectiu i el temps
escolar d’acord amb els projectes lingüístics de cada centre.
3. Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i de les
famílies d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a través de la
sensibilització, el respecte, el reconeixement i l’obertura cap a l’aprenentatge de totes
les llengües. Igualment, el seu ensenyament formal, com a matèria optativa dins del
currículum o com a activitat extraescolar, contribueix a augmentar el nombre de

23

llengües estrangeres que els alumnes poden aprendre i acreditar i incrementa la
riquesa cultural i la competitivitat de la nostra societat.
4. L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es desenvolupa en
llengua catalana d’acord amb les mesures específiques següents: pla d’acollida, aula
d’acollida i suport lingüístic i social. Aquests alumnes disposen d’un pla individualitzat
que adapta el currículum a les seves necessitats immediates d’aprenentatge i que
avalua els seus processos d’aprenentatge amb relació als objectius del seu pla
individualitzat i a les adaptacions del currículum.
5. Per a la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es planifiquen
les mesures i suports i es determina en el pla individualitzat quins seran els criteris
mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la competència lingüística i
comunicativa.

6.CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES
6.1

Configuració dels grups d’ESO

Per tal d’afavorir l’educació inclusiva i millorar la cohesió social, la configuració dels
grups d’alumnat a l’ESO es realitzarà, preferentment, atenent criteris d’heterogeneïtat,
que permetin la integració de l’alumnat en el grup, sobretot en els primers cursos.
D’altra banda, el projecte educatiu del centre contempla l’atenció a la diversitat de
l’alumnat en totes les seves variants, tant a alumnat amb altes capacitats, com a
alumnat amb necessitats educatives específiques. D’acord amb aquest criteri, la
distribució d’alumnat als diferents grups-classe també es realitzarà, en funció de la
tipologia i ritmes de treball i estudi de l’alumnat, potenciant l’excel·lència o diversitat a
l’alça, i també recolzant aquells alumnes que necessiten un reforç i ajuda més
específica.
La configuració dels grups d’ESO per al curs 2019-2020 es descriu a continuació:
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1r i 2n ESO: Grups heterogenis on es treballarà per nivells en les matèries
instrumentals de català, castellà, matemàtiques i també la matèria d’anglès.
3r i 4t ESO: Grups B i D alumnat amb un nivell d’aprenentatge mitjà i A i C alumnat
amb un nivell d’aprenentatge mitjà – alt, per tal de potenciar l’excel·lència, la diversitat
a l’alça i afavorir la progressió de l’alumnat.
També s’ha de tenir en compte que aquests tipus d’agrupaments es realitzen de
manera flexible i que en qualsevol grup hi pot haver alumnes que requereixin plans
individualitzats, adaptacions de material, metodològiques o conductuals.
La composició de cada agrupament d’alumnes serà revisable pel centre durant el curs,
en funció de les necessitats de l’alumnat i dels resultats de l’avaluació contínua.

6.2

Atenció a la diversitat

6.2.1. Alumnat amb necessitats educatives especials o específiques (NESE)
S’entén per alumnat amb necessitats educatives especials o específiques:
a) Alumnat que té necessitats educatives especials, com ara els afectats per
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de
personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. Mesures
universals, addicionals i/o intensives (si els cal).
b) Alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació
tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment
desfavorides. Mesures universals i/o addicionals (si els cal).
c) Alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar
l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de comportament. Mesures
universals i/o addicional (si els cal).
d) Alumnat amb altes capacitats. Mesures universals, addicionals i/o intensives (si els
cal).
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L’alumnat amb necessitats de suport educatiu és avaluat inicialment per l’orientadora
del centre i/o professional de l’EAP. També, hi ha alumnat que, encara que no tingui
un informe o valoració sobre NEE, pot necessitar al llarg del curs suport, ja que es
detecten mancances en una matèria o més, per tant se li aplicaran les mesures
d’atenció a la diversitat necessàries (canvis metodològics o curriculars) per al bon
desenvolupament del seu aprenentatge i rendiment escolar.

6.2.2. Mesures d’atenció a la diversitat
Atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària
A part de l’alumnat qualificat amb NEE, qualsevol alumne/a en algun moment de la
seva etapa educativa pot presentar dificultats en alguna matèria (alumnes NESE). Així
doncs, les primeres mesures d’atenció a la diversitat s’han d’aplicar a l’aula (suports
universals), per part del professorat de les diferents matèries, ajustant la programació
a les necessitats de l’alumnat, diversificant els procediments i les activitats d’avaluació
per facilitar l’avaluació contínua, d’acord amb els objectius programats i l’objectiu
d’assolir les competències bàsiques i regular el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Les mesures poden ser de reforç o d’ampliació dels aprenentatges segons les
necessitats individuals.
Les mesures de reforç són activitats addicionals d’ensenyament i aprenentatge dels
coneixements de les diferents matèries del currículum quan es detecti que les
estratègies emprades en la programació de l’aula ordinària són insuficients per a
determinats alumnes.
Les mesures d’ampliació d’aprenentatge consisteixen en estratègies i activitats
dissenyades per l’alumnat amb més capacitat i/o més facilitat en determinades
matèries. Aquestes mesures poden concretar-se en activitats d’ampliació del
currículum, i prioritzar la connexió entre diferents disciplines o el tractament de temes
no inclosos en la programació o bé introduint continguts i objectius de cursos
superiors.

Aquestes

mesures

poden

incloure

també

activitats

d’enriquiment
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instrumental o entrenament metacognitiu, per a ensenyar a gestionar millor els
recursos cognitius.
Programa Intensiu de Millora (PIM)
El Programa Intensiu de Millora (PIM) és una mesura específica i temporal d’atenció a
la diversitat, adreçada a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, per tal de promoure la millora i el
reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic, tot intensificant la
dedicació horària lectiva dels alumnes i mitjançant l’aplicació de metodologies que
afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats.
L’organització del PIM es fa mitjançant grups flexibles de les matèries instrumentals,
així com des de la matèria de Cultura i valors i les matèries optatives de 1r i 2n d’ESO.
Agrupaments flexibles
S’organitzen agrupaments flexibles en les matèries instrumentals (Llengua catalana,
Llengua castellana i Matemàtiques). S’agrupen per nivell acadèmic per tal de reduir els
alumnes que configuren cada grup i millorar l’ensenyament-aprenentatge d’aquells
alumnes que més ho necessiten o potenciar el rendiment d’aquells alumnes que tenen
un bon nivell. Aquests agrupaments flexibles són grups oberts que, durant curs i en
funció de l’evolució de l’alumne/a, poden ser modificats.
Desdoblaments de matèries
El grup classe es divideix en dos i s’ofereix una atenció més directa amb la meitat del
grup. L’opció metodològica dels desdoblaments permet oferir una millor atenció, i no
exclou altres organitzacions possibles que el centre pugui dissenyar per facilitar
l’aprenentatge de matèries.
Atencions individualitzades
L’orientadora i el mestre de pedagogia terapèutica duen a terme aquestes atencions
individualitzades, si bé hi haurà també altres responsables d’aquest tipus d’atencions,
en funció de la configuració horària. A més, si els recursos de plantilla ho permeten, es
realitzaran atencions individualitzades dins de l’aula ordinària.
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Intervenció de dos professors a l’aula (atenció de suport)
La intervenció de més d’un professor o professora a l’aula, si les disponibilitats
d’organització horària ho permeten, faciliten una atenció més personalitzada a tot
l’alumnat del grup.
Servei de vetllador/a
L’orientadora del centre, juntament amb Direcció, programarà la distribució horària del
vetllador/a.
Aquest professional entrarà a la classe de l’alumnat corresponent. Les tasques
generals a desenvolupar seran: ajudar a les tasques encomanades pel professorat,
acompanyar a l’alumne en hàbits i estudi; ajudar l’alumne en els seus desplaçaments
dins del centre, a l’exterior i al pati; potenciar la relació afectiva amb els seus
companys/es; donar suport a la higiene personal i col·laborar en les tasques que
determini la Direcció del centre.
Estratègies de treball cooperatiu
Es poden utilitzar estratègies col·laboratives on l’alumnat es distribueix en parelles o
petits grups per tal de potenciar el treball cooperatiu entre l’alumnat i l’intercanvi
d’habilitats i compensar els ritmes de treball d’uns i altres.
Atenció domiciliària educativa (mesura intensiva de suport)
Els alumnes en edat d’escolaritat obligatòria que per patir malalties prolongades no
puguin assistir al centre docent durant un període superior a 30 dies, podran rebre
atenció educativa al domicili familiar durant el període en què no puguin assistir a
classe.
Unitats d'escolarització compartida – UEC (mesura intensiva de suport)
Són programes de diversificació curricular específics per a alumnes amb inadaptació al
medi escolar i risc d'exclusió social (unitats d'escolarització compartida — UEC). La
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UEC assignada al nostre centre és la UEC El Taller Torredembarra, ubicada al carrer
Montferri del polígon Roques Planes.

6.2.3. Aula d’acollida i suport lingüístic
L‘aula d’acollida és un recurs per a l’atenció de l’alumnat nouvingut d’ESO. Es
considera alumnat nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera cop al sistema
educatiu de Catalunya en els darrers 24 mesos o, excepcionalment quan procedeix
d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, quan s’hi ha incorporat en els
darrers 36 mesos. Per altra banda, aquell alumnat que ja no pot romandre més temps
a l’aula d’acollida, està en procés de transició o bé l’alumnat que no té un nivell
adequat de llengua catalana a causa del seu lloc d’origen o circumstàncies personals,
pot requerir certes hores de suport lingüístic.
Aquests alumnes seran atesos tant a l’aula d’acollida com a l’aula ordinària, per evitar
risc d’exclusió; en cap cas un alumne/a estarà totes les hores lectives a l’aula
d’acollida. Atès el caràcter obert de l’aula d’acollida, el nombre d’hores que l’alumnat hi
assisteix varia en funció del nivell d’integració i del coneixement que aquest té de la
llengua catalana.
Per promoure el plurilingüisme dels alumnes i valorar les llengües pròpies dels
alumnes, es projecten en el centre diferents actuacions.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut s’ha de dur a terme
amb relació als objectius del seu pla individualitzat i a les adaptacions realitzades del
currículum. Trimestralment es proporciona un informe des de l’AA amb la informació
necessària sobre l’evolució de l’alumne/a i que està destinat a les famílies de
l’alumnat. Tot i així, les matèries que es cursen a l’aula ordinària requereixen una
qualificació final del professorat implicat.
El nombre de professors que intervé a l’aula d’acollida, si és possible, ha de ser reduït,
així com també el nombre d’alumnat que s’atén simultàniament, que no hauria de ser
superior a 12. El tutor/a de l’aula d’acollida es coordinarà amb el tutor/a del grup classe
ordinari especialment pel que fa a l’acció tutorial de l’alumnat. Pel que fa a les
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relacions amb la família, el tutor/a de l’aula d’acollida coordinarà les actuacions amb el
tutor/a del grup classe ordinari.

6.2.4.Elaboració de Plans Individualitzats (PI) i adaptacions curriculars
El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a
pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.
S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que, per al
seu progrés, són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i
les mesures de reforç o ampliació previstes.
Per a tenir constància de l’adaptació curricular de cada alumne/a, es compartirà amb
tot el professorat un googleDrive amb una graella on cal marcar amb una X el tipus
d’adaptacions que es realitzen a l’alumnat. En el cas que el currículum d’aquests
alumnes sigui totalment diferenciat a l’ordinari, s’haurà de completar una fitxa facilitada
pel Departament d’Orientació on es detalli la programació anual que es seguirà amb
aquest alumne/a, on ha de constar la informació següent sobre el PI: objectius,
continguts, material utilitzat, criteris d’avaluació i observacions.
Aquesta fitxa ha de ser entregada al Departament d’Orientació abans de finalitzar el
primer trimestre i el departament didàctic se n’ha de quedar una còpia. L’elaboració
d’un pla individualitzat és competència del professor/a, del cap de departament i del
professorat d’orientació educativa.
Per altra banda, en els estudis postobligatoris es poden donar les circumstàncies que
comportin

modificacions

i

adaptacions

curriculars

mitjançant

exempcions

i

convalidacions de matèries i mòduls.
Alumnat amb altes capacitats
En cas d’alumnes amb altes capacitats, el pla individualitzat recollirà els elements
metodològics i organitzatius necessaris per a atendre aquest alumnat.
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6.3

Pla de recuperació de cursos anteriors

El curs 19-20 es continua amb el pla de recuperació de matèries pendents de cursos
anteriors destinat a aquell alumnat que passa de curs, però no ho aprova tot. Aquest
pla pretén donar suport a l’alumnat que s’ha de presentar a les proves de recuperació
de matèries pendents en horari de matins.
D’acord amb el que preveu la normativa s’han d’oferir oportunitats diverses de
recuperació a l’alumnat amb matèries pendents. A més, també s’han d’oferir activitats
de tarda per a l’alumnat, una de les quals serà preparar aquestes recuperacions.

6.4

Pla de millora

El curs 14-15 es va crear la comissió del Pla de millora de centre i partir del curs 15-16
es va començar a treballar a primer d’ESO el Pla de millora. De manera progressiva i
consensuada pel professorat el pla s’ha estès a tota l’ESO.
Els objectius del Pla de Millora són, entre altres:
•

Assolir i aplicar acords unitaris.

•

Establir un pla d’acció tutorial efectiu.

•

Establir criteris de comunicació amb les famílies i l’alumnat.

•

Establir criteris per treballar l'escriptura i la lectura

•

Establir acords per treballar la competència matemàtica

•

Establir acords per treballar competencialment a l’aula.

•

Arribar a acords sobre altres aspectes com el material, els deures, els
exàmens, la distribució del temps a l’aula, la disciplina…

31

6.5

Pla de Lectura del Centre

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a
objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l’alumnat, 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.
Concebre dins el currículum un temps específic per a la lectura és assumir que l’afició
per llegir i la creació d’aquest hàbit és quelcom que s’aprèn, no és fortuït. És
imprescindible, per tant, que existeixi una intencionalitat a l’ensenyar-lo.
És prioritari treballar la lectura des de totes les matèries i no només des de les
matèries lingüístiques per tal d’aconseguir millorar la competència lectora i lingüística
del nostre alumnat.
En el nostre cas, existeix una adaptació de la matèria de Cultura i valors ètics
dissenyada per fomentar específicament la lectura. Es realitza durant una hora
setmanal. L’alumnat llegirà en aquestes hores tant llibres en llengua catalana,
castellana o llengua estrangera, com articles de diaris o textos interessants. Des de
l’inici del Pla lector, existeix en el centre un recull de material per aquesta matèria, que
s’anirà ampliant durant el curs actual.
D’acord amb aquestes consideracions, l’objectiu principal d’aquesta matèria ha de ser
el de fomentar i consolidar l’hàbit lector de l’alumnat. Llegir habitualment és l’activitat
que millor pot incidir en el rendiment i en la formació del nostre alumnat.
A 1r d’ESO disposem d’una matèria optativa de centre d’una hora setmanal, on es
treballa la comprensió lectora que s’imparteix des del departament de català.
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6.6

Comissió lingüística

Els membres de la comissió lingüística es reuneixen setmanalment

per prendre

decisions que tenen com a objectiu la millores de les competències lingüístiques de
l’alumnat. Una vegada traspassada aquesta informació al professorat del centre, cal
que tothom apliqui a l’aula els acords presos.
La comissió lingüística la formen: Cap d’Estudis, coordinador ESO/BAT i membres des
departaments lingüístics (català, anglès i castellà) i tenen com a indicadors:
coordinació entre departaments lingüístics (distribució de continguts, nomenclatura
igual, planificació, continguts mínims per nivell, actuacions de millora dels resultats),
arribar a nous acords documentals (recull d’acords), participació en Programes
lingüístics, realització d’activitats culturals (Sant Jordi, dia internacional de les llengües
maternes....), participació en concursos (lectura en veu alta, araescric), dinamització al
centre d’activitats (paraula amagada).

6.7

La Biblioteca i el Projecte Biblionautes

Els Biblionautes són alumnat del nostre centre que, de forma voluntària, cooperen en
les tasques de la biblioteca a les hores del pati i en horari extraescolar. Són un grup
divers d'alumnat d'ESO que valoren els llibres, que aspiren a ser bons lectors/es i que
han volgut col·laborar directament en la dinamització de la biblioteca.
Els Biblionautes formen part del projecte ApS, Aprenentatge Servei, que neix amb la
voluntat que els estudiants aprenguin a l'hora que fan un servei a la comunitat.
D’aquesta manera, el Biblionauta:
•

Recorda millor i aprofundeix coneixements diversos perquè els aplica.

•

Practica habilitats comunicatives i supera la timidesa, perquè el servei el relaciona
amb moltes persones diferents.

•

Millora la capacitat organitzativa, perquè sense organització no es podria tirar
endavant el servei a realitzar.
33

•

Completa i millora la visió del món, perquè el servei l’enfronta a problemes de
persones reals.

•

I, sobretot, descobreix que és possible canviar les coses.

En els projectes solidaris tothom surt beneficiat, no solament les persones
destinatàries del servei sinó també els joves protagonistes que impulsen el servei.
Les principals tasques que duen a terme els Biblionautes són:
•

Atenció als usuaris i usuàries.

•

Fer el préstec dels llibres.

•

Portar el llibre de registre d’usuaris/es.

•

Segellar llibres nous i preparar-los pel registre.

•

Conèixer i practicar la CDU.

•

Distribuir, repassar i arreglar llibres.

•

Organització de prestatgeries.

•

Actualització de l'expositor de premsa.

•

Participar en l'organització de les campanyes de dinamització de lectura.

•

Difondre el programa e-pèrgam perquè els usuaris/es coneguin el fons de la
biblioteca.

•

Participar en el bloc de la biblioteca.
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7. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS
7.1

Recursos complementaris

Assoliment i acreditació de coneixement: els nivells de competència de les llengües

7.1.1. Programa de certificacions oficials d’anglès, alemany i francès
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ OFICIAL D’ANGLÈS I ALEMANY DE L’EOI
El nostre centre es va presentar a la convocatòria pública, a l’octubre de 2017, en la
que es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de
llengües estrangeres en determinats ensenyaments i es selecciona als centres
interessats en formar-ne part.

L’Institut Ramon de la Torre va ser seleccionat com a centre per oferir aquest servei de
certificació oficial dels coneixements d’Anglès i Alemany en els nivells B1 i B2, a través
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de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona, a partir del curs 2017-2018. Aquest
programa permet que els nostres alumnes tinguin una plaça reservada per realitzar les
proves d’anglès o alemany de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i obtenir la
certificació oficial.
EXÀMENS OFICIALS DEL CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
L’Institut Ramon de la Torre i l’organització internacional Cambridge English Language
Assessment

(per mitjà del centre autoritzat European College)

tenen signat un

conveni de col·laboració pel qual l’Institut és seu dels exàmens oficials d’anglès KET
(Key

English test), PET (Preliminary) i FCE (First Certificate in English), que

equivalen, respectivament als nivells A2, B1 i B2 del marc comú europeu.
L’Institut Ramon de la Torre, en la línea de donar el màxim servei a la zona, ofereix la
possibilitat de realitzar aquests exàmens en el nostre propi centre, tant als seus
alumnes com a candidats externs. D’aquesta manera els estudiants d’anglès de
Torredembarra i la zona no s’han de desplaçar. Els nostres alumnes i els candidats
externs que provinguin d’un altre centre educatiu que hagi signat també un conveni, es
beneficiaran d’un preu reduït gràcies al National Schools Project. La data prevista per a la
realització d’aquestes proves és el dissabte 6 de juny de 2020.
DELF, DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
El DELF, Diplôme d'études en langue française (Diploma d'Estudis en Llengua
Francesa), consta de 4 diplomes oficials internacionals expedits pel Ministeri
d'Educació Nacional de França, per acreditar les competències en francès dels
candidats.

Els nostres alumnes es poden matricular a través del nostre centre d’algun dels nivells
oferts: A1, A2, B1 i B2. En tot moment, els assessorem sobre la realització d’aquestes
proves.
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7.2

Les accions complementàries

7.2.1. Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra
El Pla Educatiu d’Entorn és un complement i reforç de l’acció educativa dels centres
docents que es concreta en la construcció d’una xarxa estable de suport amb la
col·laboració dels diferents serveis, recursos municipals i agents socials.
Els objectius generals del Pla d’Entorn són:
1. Incrementar l’èxit acadèmic.
2. Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.
3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència en un marc d’educació
inclusiva.
4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
6. Potenciar l’educació en el lleure.
7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius del territori.
8. Promoure la sostenibilitat en les actuacions.

Des del Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra s’organitzen una sèrie d’actuacions
per dur a terme als col·legis i instituts del poble. Aquestes tenen un tema comú que
cohesiona totes les activitats.
Les actuacions previstes per aquest curs es concretaran a inici de curs i, en principi, es
continuarà amb el Taller d’Estudi Assistit, Roda de contes a les llars d’infants i/o
escoles, Sortides per la natura i el Pla Català de l’Esport.
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L’actuació d’estudi assistit és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat unes
condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits
d’organització i d’estudi i a planificar el treball escolar. La participació en l’activitat és
voluntària i gratuïta.
El Pla Català de l’Esport vol incrementar la participació dels infants i joves en activitats
físiques i esportives en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques
per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.
Per altra banda, i dins del Projecte ApS Explica’t, el nostre alumnat explicarà contes a
les llars d’infants i/o escoles de primària de Torredembarra i també donarà un servei a
la llar d’avis Fundació Pere Badia, entre d’altres activitats.

7.2.2 Erasmus+: “Bringing up new eco-scientists”
El juliol de 2017 es va publicar la resolució dels diferents projectes Erasmus+, KA2Associacions Estratègiques d’Escoles. Entre les 263 sol·licituds presentades només
126 han estat escollides. El nostre projecte amb el nom “Bringing up new ecoscientists” ha estat un dels projectes escollits. Aquest projecte és una associació
entre cinc escoles de diferents països (Grècia, Bulgària, Itàlia, França) i nosaltres. El
nostre institut és el coordinador del projecte.

Els principals objectius del nostre projecte són:
- L’intercanvi de diferents bones pràctiques en el reciclatge i la reducció del consum
d’energia.
- Aconseguir que els nostres alumnes siguin conscients de la importància del
reciclatge i quina és la seva petjada en el seu entorn.
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- Intercanviar bones pràctiques que es fan a classe dels diferents països per millorar la
qualitat dels nostres ensenyaments. I després poder fer guies per tal que en tots els
instituts es puguin realitzar/reproduir les pràctiques fetes durant aquest projecte.
- Millorar les competències TAC dels nostres alumnes i també millorar la seva
competència en llengua anglesa i millorar la competència científica fruit de les diferents
experiències que es realitzaran durant el projecte. En aquest projecte es realitzaran
estades d’una setmana en els diferents països.
Aquest projecte que implica a tot l'institut, té dos anys de durada i es faran activitats al
centre relacionades amb aquests temes on tothom podrà participar (xerrades,
concursos per definir el logotip del projecte...) i a més a l’entrada de l'institut hi haurà
un panell per informar de les activitats que es facin per a què tothom se’n pugui
assabentar.

7.2.3 Erasmus+: “To know and to control the impact of our digital identity”
Iniciat el curs 2018-19 es tracta d’un programa d’intercanvi d’una durada de dos cursos
acadèmics. El projecte està coordinat per una escola de Nantes (França) i hi
col·laboren un institut de la ciutat de Parma (Itàlia) i el nostre centre.

El projecte porta per títol To know and to control the impact of our digital identity i els
objectius són prendre consciència de la nostra empremta a internet i la utilització de
noves tecnologies i noves aplicacions per aprendre a classe. A més la pràctica de
l'anglès i el coneixement de noves cultures.
Aquest projecte planteja diferents mobilitats on els alumnes del centre visitaran França
i els alumnes italians visitaran Torredembarra. A més de reunions transnacionals on
els professors podran aprendre sobre temes relacionats amb la identitat digital.
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7.2.4 Erasmus+: ¨Silent Word of Refugees Do¨
El nostre institut, Ramon de la Torre has estat seleccionat per participar en un
programa Erasmus+ Acció 2 (KA201) Accions Estratègiques a l’Àmbit de l’Educació
Escolar. Convocatòria 2019-2021. El projecte abarca

alguns del 17 objectius pel

desenvolupament sostenible de l’agenda 2030 de les nacions unides. El membre
coordinador és ¨Halit Özpirinç Anatolian High School¨de la ciutat de Izmir a Turquia i el
programa es desenvoluparà durant 24 mesos.
El títol del projecte és ¨Silent Word of Refugees Do¨ Les silencioses paraules dels
refugiats actuen. I tracta bàsicament sobre la recerca sociològica i psicològica
relacionada amb la integració dels refugiats i les polítiques d’educació a tots els
països, la cerca de solucions a problemes globals com el dels refugiats, la immigració i
el lloc dels refugiats en l’ordre social; i orientació, recerca climàtica i idees per
desenvolupar. Entre els objectius del projecte es troben determinar les vulnerabilitats
de les escoles i comunitats on existeix convivència amb refugiats o estrangers i crear
un full de ruta per arribar a unes condicions òptimes de convivència plena.
A cada reunió s’ abordaran qüestions socials específiques com "Comprendre en lloc
de preocupar-se"; "Ajudar en lloc d'exclusió social"; "Integració! No assimilació". "Igual
dignitat i respecte mutu", "Creació d'identitat en un entorn multicultural", "Discriminació,
pluralisme i tolerància" es basarà en "Els conceptes de produir solucions sostenibles
sense danys". El procés i els resultats d'aquests estudis es prepararan i es
compartiran amb diferents eines web.
El projecte està integrat per 6 membres, els coordinadors turcs treballaran
conjuntament amb:
•

"Inspectoratul Scolar Judetean Braila" de la ciutat de Braila a Rumania

•

"Agrupamento de Escolas de São João da Talha", de la ciutat de São João da
Talha a Portugal.

•

"Liceo Scientifico Galileo " de la ciutat de Potenza a Itàlia
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•

“GO! atheneum Centrum Oostende High School" afiliat a la universitad de
Ghent, de la ciutat de Ostend a Bèlgica.

•

Institut Ramon de la Torre, de Torredembarra.

Altres participants interesants en el projecte que hi participen de manera activa.
•

Bayraklı district national education directorate Ege University Faculty of
Education Department of Sociology.

•

Belgium Ghent University Sociology and Cultural Department.

•

Italy European Refugee and Exile Network Council (ECRE).

•

Barcelona STK Open Arms surveillance lifeboat.

7.2.5 Projecte A Plural World. Pla Integrat de Llengües Estrangeres
El Projecte A Plural World de l’Institut Ramon de la Torre va ser seleccionat per
participar en el Pla Integrat de Llengües estrangeres (PILE 2012-2014), en el marc
d’un projecte lingüístic plurilingüe.
El Departament d’Ensenyament va seleccionar centres amb projectes que incidien
favorablement en el tractament integral de les llengües des de diferents accions. Els
projectes seleccionats van tenir com a objectiu impulsar el plurilingüisme actiu de
l’alumnat almenys en tres llengües. Donat els aspectes positius recollits en aquesta
experiència el centre continua desenvolupant aquest projecte.
Els objectius i els continguts del projecte estan adreçats a la millora de la competència
lingüística general de l'alumnat. Volem incrementar el contacte de l’alumnat amb les
llengües estrangeres, especialment l’anglès, i valorar la necessitat d'utilitzar-les per tal
de formar persones amb esperit crític i obertes a la interculturalitat.
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L'objectiu és que l'alumnat, en acabar l'educació obligatòria, tingui un domini
comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i com a mínim una llengua
estrangera que el capaciti per a la gestió dels seus aprenentatges futurs en un món
plural.
El projecte s’encapçala amb el nom de A Plural World, ja que mostra que
l’aprenentatge de les llengües ens apropa a la diversitat cultural i lingüística d’altres
realitats properes i allunyades. L’anglès serà un instrument més perquè l’alumnat
accedeixi a altres àrees de coneixement i l’ajudi a entendre aquest món divers.
El projecte està adreçat a tot l’alumnat del centre, amb diferents nivells de participació.
Els límits els marquen la disponibilitat de professorat amb capacitació per impartir
classes en anglès; i les capacitats i les motivacions dels mateixos alumnes i les seves
famílies.
L’alumnat d’ESO participa en el projecte a través de les diferents matèries
lingüístiques, de l’ensenyament i l’aprenentatge de tots o alguns del continguts d’una
àrea no lingüística en anglès i des de les diverses accions tranversals de centre.
L’alumnat d’estudis postobligatoris també participarà en aquest projecte a través
d’accions transversals d’impuls a la lectura i l’oralitat que es desenvolupin des de les
diferents àrees lingüístiques del currículum.
Per tal de reforçar aquest projecte i donar continuïtat en els ensenyaments
postobligatoris, s’oferta l’optativa de centre “Preparació d’exàmens oficials d’anglès”,
per a l’alumnat de 2n de batxillerat.
Les llengües curriculars al nostre centre són la llengua catalana, castellana i anglesa,
com a obligatòries per a tot l’alumnat, a més de la francesa i l’alemanya, que
s’ofereixen en la franja optativa. Per tal de potenciar l’ús de la llengua i

les

competències lingüístiques de l’alumnat es programaran una sèrie d’actuacions, a
banda dels continguts curriculars de cada una de les llengües, com per exemple:
concursos literaris, lectures dramatitzades, tallers culturals, visites d’escriptors, recitals
poètics, obres de teatre, sortides culturals, etc. Per altra banda, també es projectaran

42

actuacions on es treballin les llengües no curriculars pròpies dels nostres alumnes,
amb l’objectiu de sensibilitzar-los en l’educació plurilingüe.
Tot el professorat pot participar en aquest projecte de manera directa o transversal.

7.2.6 Intercanvi cultural amb Gymnasium Überlingen (Alemanya)
Els intercanvis escolars internacionals s’inicien l’any 2007, llavors es va encetar un
intercanvi amb una escola dels Estats Units anomenada Edward-Knox Central School
de l’estat de Nova York, que es va repetir al cap de dos anys, al 2009. El següent curs,
coincidint amb l’augment d’alumnes interessats en aprendre alemany, es van cercar
escoles alemanyes amb un alt nivell d’anglès, per tal satisfer la necessitat de practicar
totes dues llengües. D’aquesta forma va arrancar l’intercanvi amb l’institut alemany
Gesamtschule Bahrenfeld d’Hamburg.
Després de l’èxit de les dues edicions amb Estats Units i cinc amb Alemanya, a l’any
2015 un altre institut alemany va prendre el relleu. Aquest va ser el Gymnasium
Überlingen, ubicat al sud del país, a la població de Überlingen am Bodensee, a la vora
del Llac Constança. Aquest present intercanvi serà la cinquena edició amb aquesta
escola.
Amb aquest intercanvi, els alumnes tenen l'oportunitat de gaudir de l'experiència de
conèixer una zona molt maca d'Alemanya, el llac Constança i els seus pobles
riberencs plens d'encant, tals com Constança, Meersburg, Pfahlbauten i fins i tot la
ciutat suïssa de Zuric. D’altra banda, conviuen amb alumnes alemanys, reben
l'hospitalitat de les seves famílies; assisteixen a classe i tenen l'ocasió de descobrir
una altra cultura, els seus costums i de practicar idiomes.
L’èxit d’aquest projecte està fonamentat en tres factors principals: l’interès del nostre
alumnat per comunicar-se en llengua anglesa i alemanya, l’enriquiment personal que
els suposa conèixer i conviure amb gent d’una altra cultura i la superació de possibles
prejudicis.
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8. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN
Comunicacions entre professorat i família
El centre disposa d’un programa de gestió de faltes i observacions via telemàtica
anomenat DINANTIA, gràcies al qual les famílies poden veure, no tan sols les faltes
d’assistència comeses per l’alumnat, sinó les observacions que el professorat creu
oportunes comunicar a les famílies, tals com: no fer els deures, no portar el material,
notes d’exàmens, donar l’enhorabona per una bona tasca...
És recomanable fer un mínim d’una anotació al trimestre a cada un dels alumnes, amb
l’objectiu de millorar el rendiment escolar de l’alumne/a, així com valorar positivament
a aquell alumnat que mostra interès en la matèria. En tot cas, la Direcció podrà marcar
uns terminis.
El professorat tindrà a la seva disposició, si ho desitja, un correu personal @insrdt.cat
per comunicar-se amb l’alumnat i les famílies
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9. ANNEXOS PLC
ANNEX 1: Relació PLC i PGA i Revisió dels objectius cursos anteriors.
ANNEX 2:. Assignació horària de les matèries de l’àrea de Llengua .
ANNEX 3: Categories gramaticals, Funcions oracionals i Oracions. Acords entre
departaments lingüístics.
ANNEX 4: Competències generals en l’àmbit lingüístic
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NECESSITAT DE CENTRE

OBJECTIU

CURT
Proper curs

TERMINI
MIG
En 2 -3
cursos

LLARG

ÀMBIT PEDAGÒGIC
A. CURS 19-20:
Millorar la definició d’activitats relacionades amb l’escriptura per nivells /
matèries.
L’acord és:
•
•
COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA

•
•

MATÈRIES LINGÜÍSTIQUES: 3 activitats/trimestre (TIPOLOGIES
TEXTUALS i ALTRES)
MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES DE 1 o 2 H/SET: 1
activitats/trimestre
MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES DE 3 H/SET: 2 activitats/trimestre
MATÈRIA CiV: Pla lector + suport a tipologies textuals

Cal millorar els indicadors que mesurin les activitats d’escriptura treballades a
l’aula.
Es concretarà el PORTFOLI de l’alumnat.

AULA ACOLLIDA

Iniciar el repartiment de les taules de l’ANNEX 2 als diferents nivells.
Incrementar el nombre d’hores de l’AA. Obrir l’aula amb regularitat i seguiment
tutorial.

ALTRES PROJECTES INNOVADORS AL CENTRE

Erasmus + : presentació / execució

APS – EXPLICA’T – COMUNICACIÓ ORAL.

Valorar com donar un nou impuls al projecte. Cal millorar l’abast.

SEGUIMENT CCBB

Millorar el control de les proves passades.
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B. RECORDATORI CURS 18-19:

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA

S’establiran reunions periòdiques per arribar a acords conjunt en matèria de
llengües. Hi haurà representació del professorat de català, castellà i anglesa.
Així com de la Cap d’estudis.
PROPOSTES A TREBALLAR: Programar continguts curriculars comuns i
unificar criteris de redacció.

ARA ESCRIC

Partint de la formació en el programa Ara escric organitzada des del
Departament per tal de millorar el treball proposat des de la Coordinació
lingüística, es farà la transmissió al Claustre i es determinarà l’aplicació a tots
els nivells i llengües.

C. CONTINUITAT I MILLORA:

SUPORT LINGÜÍSTIC

Iniciar l’organització de centre lligada a l’estructura actual que tenim de l’AA.

realitzat
(valoració
juny
2019)
Planificació a mig termini en funció de les
Coordinació lingüística. S’ha de continuar
treballant en els acords per treballar l’escriptura
en tots els àmbits.
Inici al
setembre

Cal millorar els indicadors que mesurin les
activitats d’escriptura treballades a l’aula.
Cal revisar
l’organització
de l’AA pel
curs 19/20.
Augmentar
número
hores aula
acollida.

Continuar emetent amb projectes lingüístics, especialment de: ERAMUS+
ALTRES PROJECTES INNOVADORS AL CENTRE

GRUP DE MILLORA A 1r i 2n d’ESO

PROPOSTES: reforçar i activar la coordinació de relacions internacionals amb
la incorporació d’un nou professor.
Establir directrius conjuntes a l’ED de 1r i 2n d’ESO per millorar resultats i
organització d’aula i centre. Certes propostes poden incidir directament amb la
competència lingüística.

Fet curs
16/17
17/18

Cal
continuar
treballant.
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L’alumnat no utilitza el català en les seves relacions

Continuar cercant estratègies per augmentar la relació en llengua catalana

fora de les classes /al pati.

entre els alumnes.

PROPOSTES: projecte APs Explica’t, Biblionautes, propostes des de
Coordinació lingüística .

Revisió de les normatives, documents editats pel
departament,
bàsiques.

exemples...

sobre

Tots els departaments s’han d’implicar en la millora de les proves externes.

Durant tot el curs.

competències
Per aquest curs s’ha d’iniciar sobretot el treball de les proves científictècniques. Cal millorar la comprensió lectora (per millorar a la vegada els
exercicis competencials) en aquest àmbit.

PROPOSTES: Coordinació cap d’estudis amb departament de ciències (2
professorat faran recerca d’activitats que es compartiran).
Des de Direcció s’enviarà correus electrònics als departaments implicats
(edició de materials i formació específica)
Continuar passant les proves de CB a 3r tot i no venir des del Departament.
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Revisió dels currículums i estructures lingüístiques

Revisar i unificar, tant com sigui possible, la metodologia morfològica i els

comunes.

sistemes d’anàlisi sintàctica de les diferents llengües que s’ensenyen a

Durant tot el curs.

l’institut.
Unificació

del

mètode

d’ensenyament

de

la

morfosintaxi de cada llengua.
Elaborar un esquema de continguts de Llengua Catalana i Castellana al llarg
Coordinació dels continguts de llengües per cursos.

de l’etapa d’ESO i de Batxillerat , per tal d’unificar-los.

PROPOSTES: Des de coordinació lingüística.

Continuar

la

participació

a

específiques

projectes/activitats

Mantenir i millorar els projectes de centre relacionats amb la competència

Per sempre fins a nou canvi.

lingüística.
Projecte APs, Plural World, Pla català de l’esport.
Concurs de lectura en veu alta.

Continuar amb el pla lector al centre.

Incorporació de la matèria Cultura i valors ètics al pla lectors.

Per sempre fins a nou canvi.
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REVISIÓ DELS OBJECTIUS CURSOS ANTERIORS
AVALUACIÓ
S’ha portat a terme?
OBJECTIU

ACTUACIÓ

RESPONSABLE

TEMPORITZACIÓ
Sí

Cercar estratègies perquè els alumnes es

Introduir activitats en català al pati, via

relacionin més en català.

PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola),
tallers dels PEE (pla educatiu d’entorn),

Continua sent vigent.

-Responsable PCEE del centre

A partir de 2014-

No

X

15
-Cord. LIC

activitats del projecte APs.
-Responsable APs

Consolidar el Pla Lector del Centre

- Dedicar 1h a la lectura.

- Professorat Cultura i valors

A partir de 2014-

ètics.

15

X

- Organitzar el Concurs de Lectura en Veu
alta.

- Professorat responsable del
Concurs de Lectura en Veu alta

Continua sent vigent.

- Coordinació de Biblioteca.

Augmentar els nivells de competència
lingüística

en

Llengua

- Introduir la pràctica diària de lectura, a

-Professorat Cultura i valors

A partir de 2014-

X

Castellana,
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Catalana i Anglesa.

partir de la matèria Cultura i valors ètics.

ètics.

Continua sent vigent.

- Fer proves tipus de CCBB amb l’alumnat

-

de forma més regular.

instrumentals.

Desenvolupar i consolidar el Projecte “A

- Programació d’àrees no lingüístiques dins

- Professorat PILE

Plural world” (PILE 2012-14)

el Projecte PILE.

15
Professorat

matèries

X

A partir de 2014-

X

15
- Coordinació PILE

Necessitat de millorar RH.

Continua sent vigent.

Introduir

interdepartamentals

Acordar la valoració, a totes les matèries, de

-Comissió

d’avaluació quant a ortografia i expressió

criteris

l’ortografia a tots els textos produïts per

Pedagògica

escrita a les proves escrites, deures i

l’alumnat.

de

Coordinació

A partir de 2014-

X

15

treballs presentats per l’alumnat.
Confecció

de

pautes

Continua sent vigent.

presentació de treballs.

Augmentar el nivell de competència oral

Introduir

en l’alumnat.

l’avaluació

i/o consolidar
oral

comunes

la

pràctica

d’exàmens

i

de

de

treballs

X

-Caps

de

departaments

Llengües

de

A partir de 2014-

X

15

individuals i/o en grup a totes les matèries,
especialment en les de llengües.

- Professorat en general.

Participació des de tots els departaments al
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Continua sent vigent.

projecte APs Explica’t.
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ANNEX 2:. Assignació horària de les matèries de l’àrea de Llengua (veure PGA)
Organització de l’etapa de l’ESO

ASSIGNACIÓ

HORÀRIA

DE

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

Nomb.

MATÈRIES

QUART CURS

Nomb.

Hores

Hores

1-2
(LOMCE)

Hores/Setm.

N.

Hores/Setm.

MATÈRIES

Hores

1T

2T

3T

3

3

1

1

3-4

(LOMCE)

(LOMCE)

N.

Hores/Setm.

N.

Hores

Curs

1T

2T

3T

Curs

3

105h

3

3

3

105h

1

35h

(LOMCE)

Hores/Setm.

Hores

1T

245h

3

2T

3

3T

3

Curs

105h

N.
Hores

1T

2T

3T

3

3

3

Curs

105h

210h

L. CATALANA I LITERATURA
Franja optativa*
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3

3

3

105h

3

3

3

105h

210h

3

3

3

105h

3

3

3

105h

210h

3

3

3

105h

4

4

4

140h

270h

3

3

3

105h

3

3

3

105h

245h

1

1

1

35h

1

1

1

35h

L. CASTELLANA I LITERATURA
Franja optativa**

LLENGUA
ESTRANGERA
Franja optativa

•

OPTATIVES LLENGUA CATALANA:
1r ESO: Comprensió lectora
2n ESO: Fem de periodistes

● OPTATIVES DE LLENGUA CASTELLANA: 3
2n ESO: Taller de lectura y escritura
3r ESO: Cultura Clàssica
4t ESO: Llatí
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També és realitza l’optativa Aprenentatge competencial a 2n (CATALÀ, CASTELLÀ, matemàtiques) Saber estudiar a 3r (CATALÂ i altres)
● OPTATIVES DE LLENGUA ESTRANGERA:
2n ESO: Francès i Alemany

3r ESO: Francès i Alemany

4t ESO: Francès i Alemany

1r. Batx: Francès i Alemany

2n.

Batx:

Francès,

Alemany,

Anglè
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Organització

del

Batxillerat
Primer curs

Segon curs

Hores/setm.

Hores/setm.

2+1

2

2+1

2

3

3

Primer curs

Segon curs

Hores/setm.

Hores/setm.

assignació horària de matèries
MATÈRIES COMUNES

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LLENGUA CASTELLANA
I LITERAT.

LLENGUA
ESTRANGERA (Anglès)

MATÈRIES

MODALITAT

SOCIALS (LLENGUA)

HUMANITATS

I

C.

LITERATURA CASTELLANA

4

LLATÍ

4

4

GREC

4

4

LITERATURA UNIVERSAL*

4

LITERATURA CATALANA

4
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9.1. Organització dels Cicles Formatius
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS MÒDULS

Primer curs

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)
Hores/setm.

MÒDUL 9. LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS

3

9.2. Organització dels PQPI (PTT) i PIP
ASSIGNACIÓ HORÀRIA DE LLENGUA

COMUNICACIÓ
ORAL
I ESCRITA
(Llengua catalana)

Auxiliar de vendes,
oficina d’atenció al públic

Auxiliar en muntatges
d’instal·lacions elèctriques,
d’aigua i gas

Auxiliar de manteniment
d’embarcacions esportives i
d’esbarjo

Hores anuals

Hores anuals

Hores anuals

30 hores

30 hores

30h
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ANNEX 3: CATEGORIES GRAMATICALS, FUNCIONS ORACIONALS I ORACIONS.
ACORDS ENTRE DEPARTAMENTS LINGÜÍSTICS.

Totes aquestes fitxes es distribuiran a l’alumnat (segons nivells) al llarg de l’ESO en
les matèries de català i castellà. L’alumne ho enganxarà a la llibreta al llarg de l’etapa i
es treballarà sempre amb les fitxes de suport.

FITXA 1: CATEGORIES GRAMATICALS. CURS DE 1R A 4T
CATALÀ

CASTELLÀ

1.

COMÚ/COMÚN

nen

mesa

NOM/

PROPI/PROPIO

Lluís

Tajo

INDIVIDUAL/INDIVIDUAL

plàtan

oveja

COL·LECTIU/COLECTIVO

colomar

rebaño

CONCRET/CONCRETO

llapis

lámpara

ABSTRACTE/ABSTRACTO

imaginació

amor

jo, tu, ell, ella, vostè, nosaltres,
vosaltres, ells, elles, vostès, me, te,

yo, mí, nosotros/as, me, nos, tú, ti,
usted, vosotros/as, te, os, él, ella,

vos, lo, la, li...

ello...

NOMBR
E

PERSONALS/PERSONALES

DEMOSTRATIUS/DEMOSTRATIVOS

aquest, aquesta, aquell, aquella,

este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel,
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2.
PRONOM/

POSSESSIUS/POSESIVOS

INDEFINITS/INDEFINIDOS

PRONOMBRE
CARDINALS/
CARDINALES

(substitueix
el nom)

QUANTITA-

ORDINALS/

RALS/

ORDINALES

aquella, aquello, estos, estas, estos...

meu, teu, seu, nostre, vostre,

mío, mía, nuestro, nuestra, tuyo,

meva, teva, seva, nostra, vostra...

tuya, vuestro, vuestra, suyo, suya...

algú, cadascú, hom,
quelcom, res, tothom

ningú,

CUANTITA-

alguien, algo, nadie, nada, alguno,
ninguno, cualquiera, mucho...

un, dos, tres...

uno, dos, tres...

primer, primera, segon, segona

primero, primera, segundo,

NUME-

TIUS/

TIVOS

NUME-

això, allò, aquests, aquestes,
aquells, aquelles...

segunda...

RALES
MÚLTIPLES/

doble, triple...

doble, triple...

meitat...

mitad...

EXCLAMATIUS/EXCLAMATIVOS

qui...!

¡quién...!

INTERROGATIUS/INTERROGATIVOS

qui..? quin...?què...?com...?

¿quién...?¿qué...?¿cuál...?

RELATIUS/RELATIVOS

què, qui, on, que

que, el que, los que, las que, quien,

MÚLTIPLES
PARTITIUS/
PARTITIVOS

quienes...

ARTICLES/ARTÍCULOS

el, la, els, les, un, una, uns, unes

el, la, lo, los, las, un, una, unos, unas

DEMOSTRATIUS/DEMOSTRATIVOS

aquest, aquesta, aquell, aquella,
això, allò, aquests, aquestes,

este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel,
aquella, aquello, estos, estas, estos...

aquells, aquelles...

POSSESSIUS/POSESIVOS

3.
DETER

el meu, el teu, el seu, el nostre, el mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro,
vostre, la meva, la teva, la seva...
vuestra...
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MINANT
/

INDEFINITS/INDEFINIDOS

algun, alguna, un, una, cert, certa,
mateix, mateixa, tot, tota, altre,
altra, cadascun, cadascuna...

DETER

alguno, alguna, cualquiera,
cualquier, mucha, poca, mucho,
poco, bastantes...

MINANT
CARDINALS/

E

(acompany

QUANTITA-

NUME-

TIUS/

RALS/

CUANTITA-

NUME-

TIVOS

RALES

un, dos, tres...

una, uno, dos, tres...

Primer, primera, segon, segona...

primera, primero, segunda,

CARDINALES

ORDINALS/
ORDINALES

a

segundo...

el

nom)

MÚLTIPLES/

doble, triple...

doble, triple...

mig, desè...

media, medio...

EXCLAMATIUS/EXCLAMATIVOS

quin...! quina...! quant...!

¡qué...! ¡cuánto...!

INTERROGATIUS/INTERRROGATIVOS

quina...?quan...?quant...?

¿qué...? ¿cuánto...?

4. ADJECTIU/ADJETIVO

brut, bruta, fàcil...

azul, amabilísimo...

5.VERB/VERBO

cantes, vaig seure, hagués vingut...

buscábamos, he empezado, salte...

MÚLTIPLES

PARTITIUS/
PARTITIVOS

6. ADVERBI/ADVERBIO

aquí, ara, millor, molt, també, no,
potser...

aquí, ahora, menos, sí, nunca,
quizás...

(lloc, temps, mode, quantitat, afirmació, negació, dubte)
a, amb, de, en, per, cap a, contra,

7. PREPOSICIÓ/PREPOSICIÓN

COPULATIVA/COPULATIVA

a, ante, bajo, con, contra, de, desde,

des de, entre, envers, abans de, arran

durante, en, entre, hacia, hasta, para,

de, durant, mitjançant...

por, según, sin, sobre, tras, versus, vía

i, ni

y, e, ni
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DISJUNTIVA/DISYUNTIVA

o, o bé

o, u

ADVERSATIVA/ADVERSATIVA

però, sinó, sinó que

pero, mas, sino

CONDICIONAL/CONDICIONAL

si, si de cas

si

perquè, ja que, com que

porque

8.
CONJUNCIÓ
CAUSAL/CAUSAL

/
CONJUNCIÓN

CONCESSIVA/CONCESIVA

9. INTERJECCIÓ/INTERJECCIÓN

a pesar que, bé que, mal que,
encara que...

ah, ai, oh, vaja...

aunque, si bien

ah, ay, oh, vaya...
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FITXA 2: FUNCIONS ORACIONALS, CURS DE 2n A 4t

CATALÀ

CASTELLÀ

LA NOIA POSA LA
RENTADORA

EL CHICO HACE LOS
DEBERES

ELLA POSA LA
RENTADORA

ÉL HACE LOS DEBERES
(ÉL) HACE LOS DEBERES)

(ELLA) POSA LA
RENTADORA
SUBJECTE/SUJETO
CONCORDANÇA AMB
VERB
QUI?

COMPLEMENT DEL

EL MAR MEDITERRANI ES

NOM/COMPLEMENT

TROBA AL

O DEL NOMBRE

PLANETA TERRA

APOSICIÓ/APOSICIÓN

GAUDÍ, ARQUITECTE
GENIAL, ERA
DE REUS

LA NIÑA DEL PANTALÓN
ROSA ES MI
HERMANA

JUAN, EL VECINO DE
ENFRENTE, ES
PANADERO
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COMPLEMENT
DIRECTE/COMPLEMENTO

EL GOS ROSEGA UN OS

LAURA COME PATATAS

DIRECTO
QUÈ?/PASSAR A PASSIVA

COMPLEMENT

VAIG TELEFONAR A

INDIRECTE/COMPLEMENTO

L’ANDREU
LE DIJE A MARTÍN QUE

INDIRECTO

VENDRÍA

A QUI?
ATRIBUT/ATRIBUTO

EL CAVALL ESTÀ TRIST

AMB VERBS COPULATIUS

EL NIÑO PARECE CANSADO

QUALITAT ATRIBUÏDA AL SUBJECTE
COMPLEMENT
PREDICATIU/COMPLEM
ENTO PREDICATIVO

Del subjecte : EL PERE
ESTUDIA

Del subjecte: LOS CABALLOS

AMOÏNAT
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PREDICAT/PREDICADO

AMB VERBS PREDICATIUS

Del CD: EL DIRECTOR

QUALITAT ATRIBUÏDA AL

PASSAVA LA PATATA

SUBJECTE/CD

CALENTA

CORRÍAN
AGOTADOS

PREDICA DEL

Del CD: ENCONTRÉ A MARÍA

SUBJECTE

CONTENTA
COMPLEMENT

EL FOC VA SER

AGENT/COMPLEMENTO AGENTE

SUFOCAT PELS
BOMBERS DE LA

EN ORACIONS
PASIVES PER
QUI?
COMPLEMENT DE
RÈGIM/COMPLEMENTO DE
RÉGIMEN
AMB PREPOSICIÓ REGIDA PEL

GENERALITAT

LA CASA FUE
CONSTRUIDA
POR LOS
ALBAÑILES

ELS NUVIS ES
COMPLAÏEN EN LA
PREPARACIÓ DEL

SE ACORDABA MUCHO
DE SUS
PADRES

BANQUET

VERB

64

COMPLEMENT
CIRCUMSTANCIAL/COMPL
EMENTO
CIRCUNSTANCIAL

CADA TARDA L’AVI
PASSEJAV PEL PARC
DE LA CIUTADELLA

SIEMPRE VIENE LOS
MARTES A MI
CASA

ON? QUAN? COM?...
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CATALÀ

FITXA 3: ORACIONS

1.

JO SÒC GUAPO

COPULATIVES/COPULATIVAS

CASTELLÀ

LA HABITACIÓN ESTÁ FRÍA

(SER, ESTAR, SEMBLAR, PARÈIXER)/(SER, ESTAR,
A. SIMPLES/

PARECER)

SIMPLES (UN
VERB)
TRANSITIVES/TRANSITIVAS

ELS GOSSOS ESTIMEN ELS
AMOS

COMPRA DOS BARRAS DE PAN

(AMB CD)
2.

PREDICATIVES/
PREDICATIVAS
INTRANSITIVES/INTRANSITIVAS

ELS CORREDORS PUGEN PEL
CARRER

JOSÉ ENVEJECE DEPRISA

(SENSE CD)
ORACIÓ 1

+

ORACIÓ 2

ELS

ACTORS
MEMORITZEN,
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SENSE

INTERPRETEN, COMUNIQUEN

NEXE

VINO, VIO,
VENCIÓ

1. JUXTAPOSADES/YUXTAPUESTAS
(SENSE NEXE)
ORACIÓ 1

+

ORACIÓ 2

AMB
NEXE
2. COORDINADES/COORDINADAS
(AMB NEXE)

SUBSTANTIVES/SUSTANTIVAS

ADJECTIVES/ADJETIVAS

LA MARE POSAVA LA ROBA A

CHAPLIN FUE ACTOR, ESCRIBRIÓ GUIONES Y

LA RENTADORA I EL PARE

COMPUSO MÚSICA

L’ESTENIA
EL NOI DIU QUE VINDRÀ

ME GUSTA QUE VENGAS PRONTO

EL MÒBIL QUE VULL ÉS MASSA

EL LIBRO QUE ME PRESTASTE ES BUENO

CAR
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B.

LLOC/LUGAR

COMPOSTES/

EL MEU GERMÀ PUJARÀ ON LI

LO COLOQUÉ DONDE ME DIJISTE

DIGUIN

COMPUESTAS
(+ D’UN VERB)

ORACIÓ

PRÒPIES/

TEMPS/TIEMPO

VINO CUANDO LE PEDISTE

QUAN ES FEIA DE NIT

PROPIAS
MODUS/MODO

ORACIÓ

ELS PESCADORS SORTIEN A LA
MAR

SUBORDINAD

LA MIREIA FA ELS DEURES
COM LI

LO HIZO COMO SABÍA

HAN DIT

A
CAUSALS/CAUSALES

LA MESTRESSA EIXUGA LES
COPES

ABRIÓ EL PARAGUAS PORQUE LLOVÍA

PERQUÈ RELLUEIXIN MOLT
PRINCIPA
CONDICIONAL

L
ADVERBIAL
S/
ADVERBIALE

S/
CONDICIONAL

PUJA AL MAS SI VOLS

SI BEBES NO CONDUZCAS

ES
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S

CONCESSIVE

DEIXA LES COSES ENCARA QUE

S/

NO VULGUIS
NO IRÉ AUNQUE ME LO PIDAS

CONCESIVA
S
IMPRÒPIES/
IMPROPIAS
ESTUDIA MOLT A FI QUE
FINALS/
3.

APROVIS AL JUNY

FINALES

SUBORDINADES/
SUBORDINADAS

NO DIJO NADA PARA QUE NO LE RIÑESEN
CONSECUTIVE
S/
CONSECUTIVA
S

LA MARE FA EL DINAR, AIXÍ

LLUEVE TANTO QUE ME IRÉ A CASA

QUE POTS VENIR A CASA
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COMPARATIVE
S/
COMPARATIVA

ESTUDIO TANT COM PUC

COMPRÓ TANTAS PATATAS COMO CEBOLLAS

S

FITXA 4: ORACIONS COORDINADES

CATALÀ

NEXOS

CASTELLÀ

EXEMPLES

NEXOS

EJEMPLOS
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I, NI
COPULATIVES/COPULATIVAS
(ADDICIÓ)
DISJUNTIVES/DISYUNTIVAS

O, O BÉ

LA MARTA JUGAVA A
PILOTA I EL PERE
SALTAVA
APUNTA`T A UN LLOC O A
UN ALTRE

(ALTERNÀNÇA)
ADVERSATIVES/ADVERSATIVAS

PERÒ, SINÓ QUE

DONCS, PER TANT

(CONSEQÜÈNCIA)

COME Y HABLA A LA VEZ

(SUMA)
O, O BIEN

¿TE QUEDAS EN CASA O
VIENES CON NOSOTROS?

(ALTERNATIVA)
LI AGRADA PERÒ HO
DISSIMULA

(CONTRAST)
IL·LATIVES/ILATIVAS O
CONSECUTIVAS

Y, NI

PERO, SINO QUE

IRÍA CONTIGO, PERO
TENGO UN
COMPROMISO

(CONTRASTE)

FA SOL, DONCS
SORTIREM A LA PLATJA

ASÍ QUE

HAS ESTUDIADO
MUCHO, ASÍ QUE
APROBARÁS

(CONSECUENCIA)
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EXPLICATIVES/EXPLICATIVAS

ÉS A DIR, O SIGUI
(ACLARIMENT)

NEDA COM UN PEIX, ÉS A
DIR, ES MOU AMB
FACILITAT PER L’AIGUA

O…O, ARA…ARA
DISTRIBUTIVES/DISTRIBUTIVAS
(DISTRIBUCIÓ)

ARA CANTA, ARA
BALLA

(EXPLICACIÓN)

ES UN ACTOR JOVEN, ES
DECIR, NO TIENE
EXPERIENCIA

BIEN…BIEN, YA…YA
(DISTRIBUCIÓN)

YA RÍE, YA LLORA.

ES DECIR, O SEA

Totes aquestes fitxes es distribuiran a l’alumnat (segons nivells) al llarg de l’ESO en les matèries de català i castellà. L’alumne ho enganxarà a la llibreta al
llarg de l’etapa i es treballarà sempre amb les fitxes de suport.
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ANNEX 4: COMPETÈNCIES GENERALS EN L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
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