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1. Anàlisi del context

Alumnat

L’alumnat matriculat el curs 2018-19 es divideix equilibradament en un 50% de nois i un
50%  de  noies,  distribuïts  en  17  nacionalitats  diferents  (Algèria,  Argentina,  Bòsnia  i
Hercegovina,  Brasil,  Colòmbia,  Geòrgia,  Guinea  Equatorial,  Itàlia,  Marroc,  Paquistan,
Portugal, República Dominicana, Ucraïna, Xile i Xina), amb un marcat predomini del Nord
d’Àfrica seguits dels alumnes d’origen europeu.

L’entorn sociolingüístic del centre és divers, ja que hi conviuen el català i el castellà com a
llengües d'arrelament tradicional i també llengües procedents de la immigració dels darrers
anys  (bereber,  àrab,  romanès...).  Les llengües familiars  majoritàries de l'alumnat  són el
castellà  i  el  català,  a  les  quals  segueixen  l’àrab  i/o  el  bereber.  La  llengua  que  utilitza
prioritàriament l'alumnat per comunicar-se mútuament és el castellà. L’alumnat que acaba
l'etapa d'ESO assoleix un bon nivell de competència lingüística, tant en català i castellà com
en llengua estrangera, ja que és capaç de produir  missatges orals i  escrits de tipologia
diversa adequats a la situació comunicativa, aspecte que queda plasmat en la millora dels
resultats de les proves de competències bàsiques que realitzen els alumnes.

 Llengües maternes de l’alumnat el 2018

Professorat

La competència lingüística del professorat queda recollida en les següents acreditacions i
tipologies de places amb perfils concrets:

- 15 professors amb nivell B2 d’anglès

- 8 professors amb nivell C1 de llengua anglesa

- 9 professors formats en metodologia AICLE 1 i 2

- 15 professors amb nivell C2 de Llengua catalana

- Professorat amb perfils d’àmbit lingüístic:



- 3  professors  amb  Perfil  Lingüístic  en  llengua  estrangera
(Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera)

- 4 professores amb Perfil de biblioteca escolar
- 3 professores amb Perfil d’Immersió i suport lingüístic

2. Oferta de llengües estrangeres

L’alumnat,  en  acabar  l'etapa,  ha  de  conèixer  com a mínim una  llengua  estrangera.  La
primera llengua estrangera al nostre centre és l'anglès tot i que hi ha la possibilitat d'estudiar
una segona llengua estrangera, el francès, que es comença a cursar a partir de 2n d'ESO. 

A part de l’horari lectiu ordinari, en horari extraescolar es realitzen classes d’anglès a càrrec
de  professores  del  centre  (punt  4)  i  també  classes  d’anglès  dos  dies  a  la  setmana
organitzades per l’AMPA.

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües
D’acord amb la normativa vigent, s’estableixen els següents objectius:

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini de les llengües oficials (B2 al
final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).
2. Garantir un grau de competència suficient en la llengua anglesa (B1 al final de
l’ESO i B2 al final del batxillerat) i en la llengua francesa aquell alumnat que la cursi com a
optativa (B1).
3. Reconèixer  i  fer  presents  a  les  aules  i  al  centre  les  llengües  familiars  dels
alumnes.
4. Reforçar  el  paper  de  la  llengua  catalana  com a llengua  vehicular  del  sistema
educatiu i del centre, tot potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat, amb l’objectiu d’afavorir-
ne la seva integració a la societat.
5. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració
a l’aula ordinària (i per tant a la societat).

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

Primera llengua estrangera

- Des  del  curs  2015-2016  aplicació  del  Projecte  Grup  d’Experimentació  del
Plurilingüisme (GEP), el qual té per objectiu desenvolupar en llengua anglesa part de
la programació de les matèries de Ciències experimentals i Visual i Plàstica, amb la
finalitat de potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa de manera instrumental i
transversal. 

- Desdoblaments a 1r i  2n d’ESO, fet que permet treballar  amb un nombre menor
d'alumnes, per tal de potenciar el treball de la llengua oral.

- Immersió lingüística a l’aula d’anglès, ja que aquesta metodologia és l'adequada per
oferir oportunitats d'ús real i de contacte amb la llengua meta. El professorat utilitza
habitualment aquesta llengua en les interaccions amb els/les alumnes de batxillerat i
la majoria de grups d’ESO. L’anglès també és present en altres suports comunicatius
(blog, cartells…), a la vegada que s’han inclòs cançons en anglès al musical del
Projecte de Teatre.



- Classes extraescolars de llengua anglesa, a càrrec de professores del centre, per
poder examinar-se dels nivells B1 i B2 a l’EOI a través del Programa Experimental
de Suport a la Certificació de Llengües estrangeres. 

Ensenyament del català i el castellà

- Augment d’una hora lectiva setmanal en català i castellà en alguns cursos d'ESO. 
- Desdoblaments a 1r i 2n d’ESO, cosa que permet treballar amb un nombre menor

d'alumnes, i per tant fer una atenció més personalitzada de l’aprenentatge. 
- Distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana i catalana al

llarg  de  l'etapa  i  establiment  de  criteris  que  permetin  reforçar  i  no  repetir  els
continguts comuns.

- Ús prioritari de la llengua oral en qualsevol de les àrees lingüístiques; concretament
des d’aquestes àrees es treballa la competència oral d'acord amb les indicacions
que dóna el currículum. Es treballa principalment la variant estàndard del català i el
castellà, però també es tenen en compte les altres. Es treballen també els diferents
tipus de textos orals així com l'adequació al context, en què pren una rellevància
especial la noció de registre lingüístic.

- Tractament de la llengua escrita: enfocament metodològic que indica el currículum
amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents. Planificació d’activitats de
lectura i escriptura que tenen en compte la diversitat de necessitats comunicatives i
acadèmiques de l’alumnat. 

- Activitats d’ús de les llengües curricular: realització d'activitats fora de l'aula com la
participació  al  Concurs  Literari  de  Sant  Jordi  o  l’assistència  a  la  representació
d’obres teatrals, on els alumnes fan servir la llengua catalana, llengua castellana i
llengua anglesa.  Presència del  recursos TIC i  audiovisuals  en l'aprenentatge,  els
quals  permeten atendre  diferents  estils  i  ritmes d'aprenentatge,  i  són útils  en el
desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió
dels resultats de les tasques d’aprenentatge.

- Alumnat nouvingut: com que la majoria d’alumnat nouvingut ja té competència en
llengua castellana,  gràcies a l'aula d'acollida  l'alumnat  estranger  aprèn la  llengua
vehicular del centre amb l’objectiu de poder seguir les classes amb un cert grau de
comprensió  i  poder  integrar-se  a  la  societat.  Al  mateix  temps,  es  garanteix
l’aprenentatge del castellà a l'aula ordinària, de manera adequada i progressiva.

Alumnat nouvingut

Amb l’alumnat  nouvingut  s’utilitza  el  català per  tal  de facilitar-ne la  integració.  El  centre
garanteix una atenció individualitzada i intensiva de la llengua vehicular, desenvolupada a
l'aula  d'acollida,  on s’utilitza  la  metodologia  d’ensenyament  de llengua estrangera (L2 o
llengua nova) i des d’un enfocament comunicatiu. 

Coordinació professorat àrees de llengües
Coordinació de criteris i metodologies entre els departaments de català i castellà, mitjançant
reunions periòdiques. 

També  hi  ha  trobades  trimestrals  de  les  diferents  àrees  lingüístiques  (català,  castellà,
anglès, francès) per consensuar instruments i metodologies d’aprenentatge.



5. Recursos i accions complementàries
5.1.Recursoscomplementaris

- Dotació  de  mitja  plaça  d’aula  d’acollida  per  atendre  l’alumnat  nouvingut.    Als
alumnes
nouvinguts se’ls aplica un PI (programa individualitzat), en el qual s’estableixen els
objectius, els continguts, els recursos i els criteris d’avaluació que hauran de regir el
seu ensenyament-aprenentatge tant a l'aula d'acollida com a l'aula ordinària. En els
PI es prioritza l'ensenyament de la llengua vehicular del centre, per tal que l'alumnat
de l'aula d’acollida pugui incorporar-se al més aviat possible a l'aula ordinària i que
sigui capaç de seguir les explicacions del professorat.

- Auxiliars de conversa per a les matèries d’anglès i francès, incloses en el programa
Smile (conveni entre la URV i el Departament d’Educació).

5.2. Accions complementàries:

- Participació en el programa LECXIT, que té per objectiu la col·laboració d’alumnat
voluntari amb infants d’una de les escoles adscrites al centre, als quals s’acompanya en la
lectura, mitjançant una tutoria individual per setmana. 

- Participació en el Projecte de la UE ERASMUS+ per dur a terme el projecte KA1
anomenat:  “Working  with  CLIL  together”.  És  un  projecte  de  formació  del  professorat,
docència i pràctica docent amb una durada de 24 mesos (del 2018-2020).

KA1 2018-2020:
El  projecte  consta  de  2  mobilitats  europees  i  3  job-shadowings  a
països europeus.

CURS 2018-2019:
– Mobilitat 1: Finlàndia, gener 2019
– Mobilitat 2: UK, febrer 2019

- Estades lingüístiques adreçades a tot l’alumnat del centre, d’una setmana de durada,
en països de parla anglesa.

6. Comunicacions internes i relació amb l’entorn

Retolació i documentació interna
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general del centre són en català. Els documents
de centre, amb els continguts i referents de la llengua catalana, es revisen i s’actualitzen
periòdicament.  Tot  el  professorat  pot  accedir  fàcilment  a aquesta  documentació tant  en
format paper com en digital.



Comunicacions externes
El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats,
informes...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb
les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i
les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents a l’àmbit lingüístic
català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho
demanen. 

Comunicació amb les famílies
El centre vetlla perquè les comunicacions amb les famílies siguin en català. Ara bé, això
no sempre és possible perquè algunes famílies sol·liciten explícitament ser ateses en
castellà, i per tant són ateses en aquesta llengua .

Serveis d’educació no formal i activitats extraescolars
El centre preveu de manera efectiva que, en l’organització i la realització de serveis
d’educació  no  formal  al  centre  (la  cantina  per  exemple)  els  adults  responsables
s’adrecin en català a l’alumnat.

Així  mateix,  es  preveu que en l’organització  i  la  realització  d’activitats  extraescolars
(tallers d’estudi  assistit,  activitats d’educació no formal de l’AMPA,  esport  a l’escola,
etc.) els seus responsables s’adrecin en català a l’alumnat.

El plurilingüisme i la diversitat cultural que es dóna al centre fa que l’institut es preocupi
per afavorir  aquelles activitats que fomenten el respecte per tots els membres de la
comunitat educativa, sigui quin sigui el seu origen o llengua.

7. Formació i acreditació lingüística del professorat
Com a centre, recentment s’ha participat en les següents formacions:

- Participació  en  el  programa  Ara  escric,  l’aprenentatge  de  l’escriptura  a
secundària.

- Participació en la formació sobre biblioteques escolars.

- Formació AICLE nivell 1 i 2

- Formació GEP nivell 1 i 2

- Formació KA1 lligada a mobilitats geogràfiques


