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Introducció 

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument  que ens ha de permetre assolir els 
objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent.  

OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu:   

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 
al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).  

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final 
de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes 
d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.  

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.   

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i 
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 
ordinària.  

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i és 
l’instrument que possibilita l’organització sobre l’ús de les llengües al centre tenint en compte   
la realitat sociolingüística de l’entorn. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació́, en el seu article 11 estableix en el punt primer que 
el català̀, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.  

L’objectiu d’aquest projecte educatiu és plurilingüe i on la llengua catalana serveix per vertebrar 
l’objectiu que tot l’alumnat assoleixi una competència comunicativa sòlida tant en català com en 
castellà havent acabat l’Educació Secundaria Obligatòria i, també, de l’anglès com a tercera 
llengua i el francès i l’alemany. 

El PLC té en compte, a banda de l’espai acadèmic, l’entorn social de l’institut i que aquest és un 
espai de comunicació on es garanteix el dret dels alumnes de poder fer servir el català i el castellà 
per altres finalitats, de manera oral i escrita. Tot plegat ha d’ajudar al desenvolupament d’una 
competència plurilingüe que permeti fer servir textos de tota mena i de diferent procedència 
lingüística i cultural de manera més eficaç.  

El PLC recollirà els acords sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües i la comunicació de la comunitat educativa.  
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El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE ha de contenir la informació següent:   

1. Anàlisi del context (extret del PEC en revisió aquest curs) 

El nostre institut amb aproximadament 570 alumnes està ubicat al barri de La Granja –Torreforta-
, juntament amb l’escola Torreforta i limita amb l’autovia T-11, al nord, i la urbanització L’Albada 
i, al sud, amb la N-340. A l'est, el barri de Riu Clar  i, a l'oest, els barris de La Granja, Campclar i El 
Pilar. També limita amb el barri de "Los Naranjos" i el Nou Eixample.  

El  barri de Campclar té un institut de secundària, l’institut-escola Mediterrani, les escoles 
Campclar, Ponent i el centre concertat Joan XXIII. El barri de La Granja té el CEIP Els Àngels i la La 
Salle de Torreforta com institució concertada. Els barris de La Floresta i Riuclar amb un CEIP 
cadascun. 

Per proximitat l’Institut Torreforta reb l’alumnat de Torreforta i Riuclar, principalment, i en 
nombre menor d’altres escoles.  

1.1. Tipologia de família i alumnat 

Torreforta deu el seu nom a la torre de guaita anomenada La Torre Forta construïda en el s. XVII 
als terrenys de l’actual barri. En el 1926 es va fer el primer intent de crear una barriada, però va 
ser el 1940 quan en un Plenari Municipal els terrenys actuals van passar a ser un  barri amb el 
nom de Torreforta1.   

El barri de Torreforta  actualment té una població superior als 15.000 habitants2,  i es 
desenvolupa a partir de la construcció de les Cases Baixes de 1950-53. Torreforta és el barri més 
antic de Ponent3 (1954) inicialment es va poblar per persones nouvingudes d’Andalusia4 
(Cuadrada, C., 2013) que motivades per les circumstàncies de l’època al camp andalús van marxar 
dels seus pobles. Tarragona va patir una explosió demogràfica immigratòria entre els anys 1960 
i 1965 5 amb més de 13.000 persones nouvingudes, però és del 1965 al 1975 que l’augment de 
la població encara va ser més gran, ja que el nombre d’immigrants va ser d’aproximadament 
40.000. Evidentment, si Tarragona industrialment comptava, entre d’altres, amb La Tabacalera6 
(1923-2007), CAMPSA i els treballadors d’Entrevies, a partir de 1965 la proliferació de la indústria 
química (CEPSA; BUTANO, IQA, DOW, etc.) va ser un pol d’atracció per les ofertes de treball 
generades, afegint l’increment a les comarques de Tarragona del turisme (Piqué & Virgili, 2000). 

El creixement industrial va anar acompanyat de la creació de nous barris a banda, però per 
proximitat a les indústries a Torreforta va comportar el creixement demogràfic que en l’actualitat 
segueix existint a causa de canvis migratoris i a l’increment del treball en la construcció. Això ens 
ha de servir per entendre la multiculturalitat de la zona i els canvis que s’hi succeeixen. Si durant 
els anys seixanta Andalusia era la font majoritària de nouvinguts, ara  ho és la zona del Magreb 
(principalment), d’Amèrica del Sud, de l’UE, etc. Per tant, cal considerar actualment que bona 
part de l’alumnat del nostre institut és immigrant o de mares i pares immigrants, sobretot 
magrebins, amb una cultura molt contrastada amb la nostra. Només cal revisar els llistats de 
matriculacions.   

No podem oblidar, després de més 10 anys, la situació actual de crisi que passem des de 2007-
08 i que moltes  famílies, econòmicament han perdut poder adquisitiu. Si el ventall cultural de  
l’alumnat és  molt ampli, l’econòmic també ho és, però, amb predomini mitjà-baix en ambdós 
                                                        
1 http://webfacil.tinet.cat/st.josep/12449 
2 https://www.tarragona.cat/la-ciutat/poblacio 
3 https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/exposicions/torreforta-50-anys-de-vida-al-barri 
4 https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/54275/Pages%20from%20congresoAUDEM-8.pdf?sequence=1 
5 TARRAGONA, 1950 – 2000: ITINERARI VISUAL, Jordi Piqué Padró i M. Elena Virgili Bertran 
6 https://ca.wikipedia.org/wiki/Fàbrica_de_Tabacs_(Tarragona) 
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casos. Pensem, que la cultura de l’esforç ha de ser un nexe d’unió i de superació en aquestes 
situacions i context i l’aprenentatge adquirit ens ha de portar a no caure en errors del passat i de 
la cultura hedonista, d’allò que només produeix plaer, d’allò que no significa sacrifici.  

Això ens du actualment a les consideracions següents : 

• Tenim un percentatge al voltant del 40% d’alumnat d’origen magrebí com a conseqüència 
d’una concentració desmesurada en una zona propera a l’institut, (carrer Francolí i 
rotonda T-11). 

• L’escola Torreforta adscrita al nostre institut té grups-classe amb un major percentatge 
d’alumnat magrebí que arriba a doblar el que tenim a l’institut.   

• Una gran part de l’alumnat immigrant segueix trobant en la nostra societat un contrast 
cultural i educacional que no assumeix i que la seva capacitat d’adaptació és qüestionable, 
tot i els esforços que hi dediquem. Famílies que no parlen gens el català i amb moltes 
dificultats el castellà i, en el cas de les dones, després de molts anys vivint al barri,  ens 
trobem amb mares que no parlen cap de les dues llengües oficials. 

• L’alumnat autòcton manté reticències a matricular-se al nostre institut, sobretot, per 
alguna situació aïllades, però significativa, al barri amb alumnes magrebins que han 
estereotipat aquest col·lectiu . No obstant això, per a una gran part del barri som el seu 
referent. 

• L’absentisme que patim, tot i haver-lo reduït, es continua donant en l’alumnat que té, 
sobretot, problemes familiars i no hi ha un control parental. Per algunes noies i per alguns 
nois anar a l’institut no és important ni necessari perquè no tenen aquest 
acompanyament familiar.  

• Constatem l’existència de discriminació per raó de sexe. L’educació d’una part de 
l’alumnat és sexista en l’entorn familiar. 

• La socialització pròpia de l’ensenyament escolar segueix sent feixuga atesa la manca 
d’educació rebuda per les noies i pels nois en certs contextos familiars.  Aquests contexts 
contemplen des de la família monoparental fins a les famílies nombroses, des de la de 
nois i noies que no els falta res (o fins i tot tenen més del que els convé), i noies i nois que 
no disposen d’un espai més o menys propi a casa seva per estudiar o tenir certa intimitat. 

• Seguim patint massa la manca d’hàbits socials familiars que ens dificulten la tasca 
educativa com a ensenyants i que ens fan dedicar energies per suplir aquests dèficits que, 
massa vegades, no es veuen compensats per part de les famílies. 

• Les famílies segueixen sense implicar-se en l’AMPA del centre tot i aproximar-nos al 50 % 
de famílies associades. 

• Potser no hi és tot, però, sí que és prou significatiu per entendre, d’una banda, la 
convivència dins i fora del nostre centre  i, d’una altra, les dificultats del professorat per 
poder realitzar la nostra tasca educativa. 

• D’aquests punts, n’extraiem de nou la necessitat de la cultura de l’esforç, del reforçament 
dels hàbits familiars i socials i de la inclusió de tot l’alumnat: autòcton, immigrant, amb 
necessitats específiques, etc., i de la necessitat d’implicar més les famílies. 
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1.2. Resultats acadèmics. Proves externes i internes 

COMPARATIVA DE RESULTATS D’INDICADORS DE MILLORA 2017-18 
INDICADORS PROPOSATS PER L’ADMINISTRACIÓ I PEL CENTRE I ACORDS DE CORESPONSABILITAT (ACDE) 

INDICADORS 

Situació 
inicial* 

Curs 2011-
12 

Curs 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Taxa d’alumnes 
que superen les 
proves d’avaluació 
diagnòstica*  

Llengua Catalana 25,81 35,16 40.5 34.15 43.75 54 69.9 

Llengua 
Castellana 21 27,66 64.5 59.76 -- 22.5 68.0 

Matemàtiques 25 32,98 33.7 51.22 48.4 33 45.6 

Competències 
bàsiques 
Mitjà-alt + Alt 

Llengua catalana 25,6 53,9 43.8 35.8 54 41.3 21.7 

Llengua castellana 30,3 55,7 48.8 33.8 45 39.5 17.1 

Matemàtiques 37,7 27 26 21.3 31.6 41.3 34.0 

Anglès 18 27,8 19 23 24 22.4 22.3 

Els indicadors de les Competències bàsiques o d’Avaluació Diagnòstica (interna) ens permeten 
tenir coneixement del nivell lingüístic del nostre alumnat i la necessitat que cal millorar. No és 
fàcil atesa la diversificació cultural i la manca de motivació. 

Conscients d’aquesta situació estem actuant i promovent canvis metodològics que esperem 
millorin els coneixements lingüístics de l’alumnat. 

1.3. Competència lingüística del professorat 

El professorat ha d’acreditar el nivell C de coneixement del català per exercir de professor/a al 
SE i en particular el nivell B2 o C1 i formació AICLE per impartir en altres llengües estrangeres una 
part de la seva matèria. Així, com a proposta de millora, les matèries de Biologia, Música, Física i 
Química, Tecnologia i Visual i Plàstica s’imparteixen parcialment en llengua anglesa.   

1.4. Places docents amb perfil professional (nombre i tipologia de les places amb perfil)  

Al centre, d’un total de 55 professors/es de plantilla, hi ha 17 places amb perfil professional per 
al curs 2018-19 que són: 

• 6 places d’atenció a la diversitat -DIV- 

• 4 places de gestió de projectes –EDP- 

• 3 places del perfil lingüístic en llengua anglesa  -IAN- 

• 2 places de metodologies –EGI- 

• 2 places de lectura i biblioteca escolar –LBI- 

Aquestes places estan  justificades per ser un centre de màxima complexitat amb necessitat del 
tractament de la diversitat, la millora de la llengua anglesa vinculada a projectes Erasmus i, 
juntament amb les places de metodologies i projectes, als canvis impulsats els curs 2017-18 
motivats per la reflexió interna i l’aprofitament de l’auditoria pedagògica al centre el curs 2016-
17. Les places de lectura i biblioteca es justifiquen pel servei de biblioteca i per la implementació 
el curs 2017-18 de la franja horària diària de Temps de Lectura a tots els cursos i del Club de 
Lectura en horari extraescolar a la biblioteca. 
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2. Oferta de llengües estrangeres  

La realitat sociolingüística de l’alumnat és un condicionant en l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres al nostre centre. No obstant, el centre, a més a més de l’anglès, oferta el francès i 
l’alemany com a segona i tercera llengua.  

L’anglès a l’ESO és matèria comuna de 3 hores setmanals. A 1r i 2n d’ESO dues hores es fan amb 
el grup-classe i la tercera el grup es desdobla, segons el nivell de domini de la llengua, per atendre 
la diversitat. A 3r d’ESO també es fan desdoblaments, però amb altres matèries. I a 4t d’ESO no 
hi ha desdoblament. A Batxillerat, com que és normatiu, es fan 3 hores setmanals sense 
desdoblaments. 

El francès s’ofereix com a taller una hora setmanal des de 1r d’ESO i a partir de 2n d’ESO s’ofereix 
com a optativa de 2 hores setmanals, de manera que tot l’alumnat adquireixi una base de llengua 
francesa. L’alemany s’ofereix a partir de 4t d’ESO com a tercera llengua estrangera, i al Batxillerat 
se’n fan dues hores setmanals. 

L’AMPA ofereix en horari extraescolar sempre que es compti amb un mínim d’alumnat repàs 
d’anglès i/o ampliació.  

2.1. El Projecte Curricular 

El Projecte Curricular de Centre i les diferents programacions de les matèries garanteixen la 
continuïtat i coherència entre cursos de l’aprenentatge de les llengües.  

 

ASSIGNACIÓ HORÀRIA ESO 
 

 CURS 2018-19 
 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 
Llengua estrangera 3 4 3 3 
Matemàtiques 4 3 4 4 
Ciències de la naturalesa 3 3 4 - 
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3 
Educació física 2 2 2 2 
Tecnologies 2 2 2 - 
Educació visual i plàstica 1 2 1 - 
Música 2 1 1 - 
Religió / CIVE 1 1 1 1 
Matèries optatives 2 2 2 - 
Matèries específiques - - - 10 
Tutoria 1 1 1 1 
Projecte de recerca - - - X 
TOTAL 30 30 30 30 
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MATÈRIES OPTATIVES 1r, 2n i 3r ESO. CURS: 2018-2019 
1r ESO 2n ESO 3r ESO 
4 grups 4 grups 4 o 5  grups 

RELIGIÓ /cultura i valors ètics 
1 h/setmanal 

RELIGIÓ /cultura i valors ètics 
1 h/setmanal 

RELIGIÓ /cultura i valors ètics 
1 h/setmanal 

Matèries Optatives 
(No hi ha franges) 

Reforç d’1 h/setmana a les 
matèries de llengües catalana i 

castellana 
LC: Lectura i tècniques i hàbits 

d’estudi 
LS: Palabras en juego 

(Comprensión lectora) 

Matèries Optatives 
2 h/setmana 
EF: Dýnamis 
IF: Francès 

TEC: Informàtica G1 G2 
CS: Eines per a les ciències 

socials 
CN: L’energia, font de vida/G1 
CN: L’energia, font de vida/G2 

CC: Cultura Clàssica 

Matèries Optatives 
2 h/setmanals 
EF: Dýnamis 
IF: Francès 

MU: Conjunt instrumental G1 
MU: Conjunt instrumental G2 

EMP: Emprenedoria 
CN1: Petites investigacions G1 
CN1: Petites investigacions G1 

TECNO- ROBOTICA 
 

ITINERARIS 4t ESO. CURS: 2018-2019 
Matèries Optatives 

Grups A-B-C Grups D-E 

Cientificotècnic. Mixt Humanitats i Ciències Socials. 
Acadèmic Aplicada 

Física i Química 
(3 h/setmana) 

Economia 
(3 h/setmana) 

Tecnologia 
(3 h/setmana) 

Biologia i geologia 
(3 h/setmana) 

Llatí (3 h/setmana) Ciències aplicades 
(2 h/setmana) 

Tecnologia 
(2 h/setmana) 

Visual i Plàstica 
 Música 
Filosofia 

(2 h/setmana) 

Emprenedoria 
Visual i Plàstica 
 (2 h/setmana) 

Francès 
Alemany 

 TIC 
(2 h/setmana) 

Francès 
Alemany 

 TIC 
(2 h/setmana) 

TIC 
(2 h/setmana) 

Orientació: BAT o Cicles Orientació: BAT Orientació: Cicles 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües   

D’acord amb els objectius del SE, 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 
al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).  

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final 
de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

D’acord amb les competències bàsiques de cada matèria, al final de l’ESO: 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
1 Dimensió comunicativa 

CO
M

PE
TÈ

N
CI

ES
 

I. COMPRENSIÓ LECTORA 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 
Nivell 1  
1.1. Obtenir informació 
literal i interpretar el propòsit principal 
dels textos escrits. 

Nivell 2 
1.2.Interpretar informació explícita i 
implícita, i valorar el propòsit dels textos 
escrits. 

Nivell 3 
1.3. Valorar de manera raonada i crítica 
els continguts i el propòsit dels textos 
escrits tot posant en funcionament 
coneixements externs del text i previs. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 15, 19, 21, 23 // CCD10, CCD12, , CCD13. CCD16, CCD17 

Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura  i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics 
i morfosintàctics per comprendre’l 
Nivell 1  
2.1.  Reconèixer els tipus de text i format, 
i interpretar els trets lèxics i 
morfosintàctics senzills. 

Nivell 2  
2.2. Reconèixer l’estructura del text i 
interpretar el significat dels mots segons 
el context i els trets morfosintàctics. 

Nivell 3 
2.3.  Reconèixer les estructures textuals 
complexes i interpretar el significat de 
paraules noves fent servir el context i els 
trets morfosintàctics complexos. 

Continguts clau: 1, 2, 19, 21, 22, 23 // CCD10. 

Competència 3. Desenvolupar  estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 
Nivell 1  
3.1.  Localitzar, seleccionar i organitzar la 
informació de fonts de caràcter general 
(diccionaris, enciclopèdies, cercadors, 
webs...). 

Nivell 2 
3.2. Organitzar i valorar la informació de 
fonts diversificades (bibliografia 
especialitzada, cerca selectiva d’Internet, 
etc.). 

Nivell 3 
3.3. Sintetitzar la informació de tot tipus 
de fonts i valorar-la amb sentit crític. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 23 // CCD10, CCD12, CCD16, CCD17. 

II. EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir 
de la generació d’idees i la seva organització 
Nivell 1  
4.1.  Planificar l’escrit amb generació 
d’idees bàsiques i organització senzilla, 
tenint en compte la intenció i el 
receptor/a. 
 

Nivell 2 
4.2. Planificar l’escrit amb generació 
d’idees, selecció de les més rellevants i 
organització clara d’acord amb la situació 
comunicativa. 
 

Nivell 3 
4.3. Planificar l’escrit amb generació 
d’idees, selecció de les més adients a 
l’objectiu i el context, amb organització 
de les idees i conscienciació de tot el 
procés. 

Continguts clau: 4, 19, 23 // CCD10, CCD12, CCD16, CCD17. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia  diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística   
Nivell 1  
5.1.  Escriure textos suficientment 
organitzats i enllaçats, amb un registre 
adequat, construccions 
morfosintàctiques simples i lèxic i 
ortografia bàsics. 

Nivell 2 
5.2. Escriure textos ben organitzats i 
enllaçats, amb un registre i lèxic 
adequats, i amb morfosintaxi i ortografia 
correctes. 

Nivell 3 
5.3. Escriure textos molt ben organitzats i 
enllaçats, en registre adequat i amb plena 
correcció lèxica, morfosintàctica o 
ortogràfica. 

Continguts clau: 4, 5, 15, 19, 21, 22, 23 // CCD1,  CCD2, CCD10, CCD18, CCD19,CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal  
Nivell 1  
6.1.  Revisar, corregir i reescriure aspectes 
formals i conceptuals bàsics del text, i 
presentar-lo amb claredat. 
 

Nivell 2  
6.2. Revisar, corregir i reescriure 
significativament aspectes formals i 
conceptuals del text, i presentar-lo amb 
claredat i amb elements estètics. 

Nivell 3 
6.3. Revisar, corregir i reescriure en 
profunditat  aspectes formals i 
conceptuals del text, i presentar-lo amb 
claredat i amb elements estètics. 

Continguts clau: 4, 5, 15, 19, 21, 22, 23 // CCD1,  CCD2, CCD10, CCD18, CCD19,CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

III.  COMUNICACIÓ ORAL 
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Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals 
Nivell 1  
7.1.  Obtenir informació literal i 
interpretar el propòsit principal dels 
textos orals. 

Nivell 2  
7.2. Interpretar informació explícita i 
implícita, i valorar el propòsit dels textos 
orals. 

Nivell 3 
7.3. Valorar de manera crítica i raonada 
els continguts i el propòsit dels textos 
orals. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23 // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

Competència 8. Produir textos orals de tipologia  diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents 
Nivell 1  
8.1.  Produir textos orals organitzats i 
enllaçats, amb registre, lèxic, morfosintaxi 
o prosòdia suficient- ment acceptables. 
 

Nivell 2  
8.2. Produir textos orals ben organitzats i 
enllaçats, amb registre, lèxic, 
morfosintaxi,  prosòdia i elements no 
verbals correctes. 

Nivell 3 
8.3. Produir textos orals molt ben 
organitzats i enllaçats, amb registre 
adequat, amb correcció lèxica, 
morfosintàctica i prosòdica, i amb bon ús 
dels elements no verbals. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23 // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
Nivell 1  
9.1.  Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de 
paraula i les convencions establertes 
d’acord amb la situació comunicativa. 

Nivell 2  
9.2. Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de 
paraula i les convencions establertes 
d’acord amb la situació comunicativa, i 
cooperar amb l’interlocutor/a per tal de 
facilitar el diàleg. 

Nivell 3 
9.3. Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de 
paraula i les convencions establertes 
d’acord amb la situació comunicativa, 
cooperar amb l’interlocutor/a per tal de 
facilitar el diàleg, i oferir i demanar 
aclariments. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23  // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

 
2 Dimensió literària 

CO
M

PE
TÈ

N
CI

ES
 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura 
catalana, castellana i universal 
Nivell 1  
10.1. Llegir obres literàries amb guiatge, i 
conèixer autors/ores i períodes literaris 
significatius. 
 

Nivell 2 
10.2. Llegir obres amb guiatge o de 
manera autònoma i conèixer autors/ores 
tot relacionant-los amb el seu període 
literari i la seva època. 

Nivell 3 
10.3. Llegir obres de manera autònoma i 
conèixer au- tors/es tot contextualitzant-
los en el seu període històric, social, 
literari i estètic. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. 

Competència 11. Expressar, oralment  o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant  gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos 
Nivell 1  
11.1. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant gèneres, 
tòpics i temes principals, i interpretant 
suficientment recursos literaris. 
 

Nivell 2  
11.2. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant alguns 
subgèneres, subtemes, tòpics, i trets 
estètics, i interpretant recursos literaris. 
 

Nivell 3 
11.3. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant  
subgèneres, eixos temàtics i tòpics i trets 
estètics en relació amb altres obres, 
temes i motius, i interpretant i valorant 
recursos literaris. 

Continguts clau: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23.  

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 
Nivell 1  
12.1. Reescriure textos literaris i escriure 
versions literàries, a partir de models, 
fent ús de recursos estilístics bàsics. 
 

Nivell 2 
12.2. Escriure textos i versions literàries, 
a partir de models, fent ús de recursos 
estilístics més complexos. 
 

Nivell 3 
12.3. Escriure textos literaris de manera 
autònoma, amb models explícits o 
implícits, fent ple ús d’una àmplia gamma 
de recursos estilístics. 

Continguts clau: 4, 5, 12 13, 15, 19, 21, 22, 23. 

 

3 Dimensió actitudinal i plurilingüe (No es presenta una gradació perquè les actituds es manifesten d’una manera contínua.) 

CO
M

PE
T

ÈN
CI

ES
 Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per 

al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb 
els altres 

 

  



INSTITUT TORREFORTA, TARRAGONA: PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 2018-19  (En revisió)  11 

LLENGUA CATALANA 
1 Dimensió comunicativa 

CO
M

PE
TÈ

N
CI

ES
 

I. COMPRENSIÓ LECTORA 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 
Nivell 1  
1.1. Obtenir informació 
literal i interpretar el propòsit principal 
dels textos escrits. 

Nivell 2 
1.2.Interpretar informació explícita i 
implícita, i valorar el propòsit dels textos 
escrits. 

Nivell 3 
1.3. Valorar de manera raonada i crítica els 
continguts i el propòsit dels textos escrits 
tot posant en funcionament coneixements 
externs del text i previs. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 15, 19, 21, 23 // CCD10, CCD12, , CCD13. CCD16, CCD17 

Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura  i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 
morfosintàctics per comprendre’l 
Nivell 1  
2.1.  Reconèixer els tipus de text i format, i 
interpretar els trets lèxics i morfosintàctics 
senzills. 

Nivell 2  
2.2. Reconèixer l’estructura del text i 
interpretar el significat dels mots segons 
el context i els trets morfosintàctics. 

Nivell 3 
2.3.  Reconèixer les estructures textuals 
complexes i interpretar el significat de 
paraules noves fent servir el context i els 
trets morfosintàctics complexos. 

Continguts clau: 1, 2, 19, 21, 22, 23 // CCD10. 

Competència 3. Desenvolupar  estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 
Nivell 1  
3.1.  Localitzar, seleccionar i organitzar la 
informació de fonts de caràcter general 
(diccionaris, enciclopèdies, cercadors, 
webs...). 

Nivell 2 
3.2. Organitzar i valorar la informació de 
fonts diversificades (bibliografia 
especialitzada, cerca selectiva 
d’Internet, etc.). 
 

Nivell 3 
3.3. Sintetitzar la informació de tot tipus de 
fonts i valorar-la amb sentit crític. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 23 // CCD10, CCD12, CCD16, CCD17. 

II. EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir 
de la generació d’idees i la seva organització 
Nivell 1  
4.1.  Planificar l’escrit amb generació 
d’idees bàsiques i organització senzilla, 
tenint en compte la intenció i el receptor/a. 

Nivell 2 
4.2. Planificar l’escrit amb generació 
d’idees, selecció de les més rellevants i 
organització clara d’acord amb la 
situació comunicativa. 

Nivell 3 
4.3. Planificar l’escrit amb generació 
d’idees, selecció de les més adients a 
l’objectiu i el context, amb organització de 
les idees i conscienciació de tot el procés. 

Continguts clau: 4, 19, 23 // CCD10, CCD12, CCD16, CCD17. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia  diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística   
Nivell 1  
5.1.  Escriure textos suficientment 
organitzats i enllaçats, amb un registre 
adequat, construccions morfosintàctiques 
simples i lèxic i ortografia bàsics. 

Nivell 2 
5.2. Escriure textos ben organitzats i 
enllaçats, amb un registre i lèxic 
adequats, i amb morfosintaxi i ortografia 
correctes. 

Nivell 3 
5.3. Escriure textos molt ben organitzats i 
enllaçats, en registre adequat i amb plena 
correcció lèxica, morfosintàctica o 
ortogràfica. 

Continguts clau: 4, 5, 15, 19, 21, 22, 23 // CCD1,  CCD2, CCD10, CCD18, CCD19,CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal  
Nivell 1  
6.1.  Revisar, corregir i reescriure aspectes 
formals i conceptuals bàsics del text, i 
presentar-lo amb claredat. 
 

Nivell 2  
6.2. Revisar, corregir i reescriure 
significativament aspectes formals i 
conceptuals del text, i presentar-lo amb 
claredat i amb elements estètics. 

Nivell 3 
6.3. Revisar, corregir i reescriure en 
profunditat  aspectes formals i conceptuals 
del text, i presentar-lo amb claredat i amb 
elements estètics. 

Continguts clau: 4, 5, 15, 19, 21, 22, 23 // CCD1,  CCD2, CCD10, CCD18, CCD19,CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

III.  COMUNICACIÓ ORAL 

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals 
Nivell 1  
7.1.  Obtenir informació literal i interpretar 
el propòsit principal dels textos orals. 

Nivell 2  
7.2. Interpretar informació explícita i 
implícita, i valorar el propòsit dels textos 
orals. 

Nivell 3 
7.3. Valorar de manera crítica i raonada els 
continguts i el propòsit dels textos orals. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23 // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

Competència 8. Produir textos orals de tipologia  diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents 
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Nivell 1  
8.1.  Produir textos orals organitzats i 
enllaçats, amb registre, lèxic, morfosintaxi 
o prosòdia suficient- ment acceptables. 
 

Nivell 2  
8.2. Produir textos orals ben organitzats 
i enllaçats, amb registre, lèxic, 
morfosintaxi,  prosòdia i elements no 
verbals correctes. 

Nivell 3 
8.3. Produir textos orals molt ben 
organitzats i enllaçats, amb registre 
adequat, amb correcció lèxica, 
morfosintàctica i prosòdica, i amb bon ús 
dels elements no verbals. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23 // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
Nivell 1  
9.1.  Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de paraula 
i les convencions establertes d’acord amb 
la situació comunicativa. 
 
 

Nivell 2  
9.2. Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de 
paraula i les convencions establertes 
d’acord amb la situació comunicativa, i 
cooperar amb l’interlocutor/a per tal de 
facilitar el diàleg. 

Nivell 3 
9.3. Iniciar, mantenir i acabar el discurs; 
saber escoltar i respectar el torn de 
paraula i les convencions establertes 
d’acord amb la situació comunicativa, 
cooperar amb l’interlocutor/a per tal de 
facilitar el diàleg, i oferir i demanar 
aclariments. 

Continguts clau: 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23  // CCD1, CCD10,  CCD20, CCD21, CCD22, CCD24 

 
2 Dimensió literària 

CO
M

PE
TÈ

N
CI

ES
 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura 
catalana, castellana i universal 
Nivell 1  
10.1. Llegir obres literàries amb guiatge, i 
conèixer autors/ores i períodes literaris 
significatius. 
 

Nivell 2 
10.2. Llegir obres amb guiatge o de 
manera autònoma i conèixer 
autors/ores tot relacionant-los amb el 
seu període literari i la seva època. 

Nivell 3 
10.3. Llegir obres de manera autònoma i 
conèixer au- tors/es tot contextualitzant-
los en el seu període històric, social, literari 
i estètic. 

Continguts clau: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. 

Competència 11. Expressar, oralment  o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant  gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos 
Nivell 1  
11.1. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant gèneres, 
tòpics i temes principals, i interpretant 
suficientment recursos literaris. 
 

Nivell 2  
11.2. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant alguns 
subgèneres, subtemes, tòpics, i trets 
estètics, i interpretant recursos literaris. 
 

Nivell 3 
11.3. Expressar opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant  
subgèneres, eixos temàtics i tòpics i trets 
estètics en relació amb altres obres, temes 
i motius, i interpretant i valorant recursos 
literaris. 

Continguts clau: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23.  

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 
Nivell 1  
12.1. Reescriure textos literaris i escriure 
versions literàries, a partir de models, fent 
ús de recursos estilístics bàsics. 
 

Nivell 2 
12.2. Escriure textos i versions literàries, 
a partir de models, fent ús de recursos 
estilístics més complexos. 
 

Nivell 3 
12.3. Escriure textos literaris de manera 
autònoma, amb models explícits o 
implícits, fent ple ús d’una àmplia gamma 
de recursos estilístics. 

Continguts clau: 4, 5, 12 13, 15, 19, 21, 22, 23. 

 

3 Dimensió actitudinal i plurilingüe (No es presenta una gradació perquè les actituds es manifesten d’una manera contínua.) 

CO
M

PE
TÈ

N
CI

ES
 

Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al 
gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els 
altres 
Afecta les competències de lectura i escriptura, tant de textos de la vida quotidiana com d’altres tipus de textos més tècnics, 
administratius,  acadèmics o fins i tot literaris. 
Continguts clau: 15  // CCD2  

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta 
Es relaciona amb les competències de comunicació  oral, especialment en les situacions d’interacció en què sigui important la 
participació voluntària. 
Continguts clau: 16 // CCD1, CCD2, CCD18, CCD19, CCD20, CCD21, CCD22,  CCD24. 

Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn 
pròxim i d’arreu 
Ha de ser present en tot el conjunt d’activitats, tant orals com escrites, acadèmiques i quotidianes de totes les matèries i àmbits. 
Continguts clau: 17, 18.     
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LLENGÜES ESTRANGERES
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües   

4.1. Temps de Lectura 

Com a recurs i des del curs 2017-18, l’horari escolar contempla una franja diària fixa de lectura 
en tots els cursos tant d’ESO com de Batxillerat. 

4.2. FIC 



INSTITUT TORREFORTA, TARRAGONA: PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 2018-19  (En revisió)  16 

4.2.1. Escrivim des de les matèries. 

Formació de caràcter transversal vinculada a l’AraEscric (programa del Departament 
d’Ensenyament iniciat el curs 2016-17) que implica la participació de totes les matèries iniciant 
les actuacions a 1r d’ESO fins a 4t d’ESO. Inicialment es treballaran els textos descriptius a 1r, a 
2n es treballarà la definició i l’explicació i a 3r, l’argumentació. Finalment a 4t l’alumne ha de ser 
capaç d’escriure textos creatius. La implementació d’aquest projecte s’ha planificat en 4 cursos.  

4.3. La Biblioteca 

La Biblioteca és un recurs en horari escolar i extraescolar tres dies a la setmana. 

4.3.1. Club de lectura  a la Biblioteca una tarda a la setmana. Trobades setmanals en 
petit grup atenent el curs educatiu on es generen debats a l’entorn de lectures 
proposades per la dinamitzadora. 

4.4. Les TIC  

4.4.1. Presentació de treballs orals i escrits en tots els cursos i matèries 

4.4.2. Blocs  

4.5. La Comissió Lingüística des del curs 2012-13 

4.6. Reunions d’Equip Docent (RED) i d’Acció Tutorial (RAT) 

La Programació General Anual (PGA) contempla diferents reunions de nivell docent per tractar 
qualsevol tema pedagògic vinculat a l’aprenentatge de l’alumnat. De fet, són les precursores de 
les FIC o, actualment, ens permeten tenir espais de reflexió i treball de cara a realitzar canvis 
metodològics per implementar des d’aquest curs com a prova pilot el treball per projectes al 
centre.   

4.7. AICLE (abans GEP), en anglès 

4.7.1. Tecnologia i Música, 1r ESO 

4.7.2. Música, 2n d’ESO 

4.7.3. Física i Química, 3r ESO 

4.7.4. Biologia i Música, 4t ESO 

4.7.5. Història de la Música, BAT 

5. Recursos i accions complementèries   

5.1. Els recursos complementaris:  

5.1.1. Aula d’acollida  

5.1.2. Auxiliar o assistents de conversa curs 2016-17  

5.1.3. Voluntariat, professor jubilat que col·labora en l’organització de la Biblioteca   

5.1.4. Suport lingüístic i social: PEE 

5.2. Les accions complementàries:  

5.2.1. Llengua escrita 

El perfeccionament de la mecànica, de la comprensió lectora i de l’expressió escrita es 
treballa des de diverses àrees a més de la de llengua, dins de les activitats normals de la 
classe (lectura comprensiva de textos, comentaris de textos, redaccions, etc.). 
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Incentivar el gust per l’escriptura amb certament literaris que s’organitza des del PEE per  
Sant Jordi. 

5.2.2. Llenguatge oral i escrit 

Plantejament integrat de les habilitats lingüístiques amb activitats que relacionen la 
llengua oral i la llengua escrita (lectura expressiva, recitació de poemes, etc.). També es 
planifiquen activitats des de altres àrees. 

5.2.3. Participació de l’alumnat de 3r d’ESO al concurs PICALLETRES. 

Des de l’àrea de llengua entenen que la participació en concursos lingüístics els motiva a 
esforçar-se i preocupar-se per qüestions lingüístiques d’una manera molt més lúdica. Sa 

5.2.4. Participació de l’alumnat d’ESO i Aula d’Acollida al Certamen de Lectura en Veu 
Alta 

Des de l’àrea de llengua i Coordinació Pedagògica s’insisteix que la lectura sigui en totes 
les àrees el punt de partida per arribar a una bona comprensió que facilitaria la 
interpretació dels textos i, de retruc, l’execució de les instruccions en qualsevol activitat. 

5.3. Projecte ERASMUS+ i L’eTwininnig. Mobilitats i intercanvis 

La importància del Projecte Erasmus+ rau en la seva dimensió internacional a nivell europeu 
que es contradiu amb el no reconeixement per si sol com a projecte d’innovació. 

Els cursos 2016-18 i actualment 2018-20 l’Institut Torreforta és centre coordinador i aquest 
projecte suposa ampliar el bagatge personal de l’alumnat i professorat i un gran pas en el 
coneixement cultural d’altres països mitjançant la llengua anglesa. És important remarcar que 
la intencionalitat d’aquest projectes és, també, la mobilitat de l’alumnat dels diferents països 
participants.   

Els programes eTwinning representen a la vegada intercanvis que en el nostre cas han estat 
presencials i virtuals. Tot plegat genera una difusió del projecte i el coneixement del nostre 
centre.  

5.3.1. Difusió 

• Project Website https://sites.google.com/view/hungry4healthfit4future/home 

• Blog de centre 
http://agora.xtec.cat/instorreforta/categoria/general/projectes/erasmus-projectes/ 

• Coordinator’s Facebook https://www.facebook.com/ins.torreforta 

• Project Facebook de centre https://www.facebook.com/Erasmus--
237148423405154/?ref=page_internal 

• Common project Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014292467946) 

• YouTube cannel https://www.youtube.com/channel/UCiRVkPRsB5vBQSl_GxvmuUw 

• Platform of results http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/2016-1-ES01-KA219-025553 

• Revista Àgora, la revista de l’institut 

• Ressenyes de les diferents activitats a la premsa local 

• ../.. 
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6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn  

Tenint en compte el Projecte Educatiu i de Direcció el centre prioritza, entre d’altres: 

“2.1.3. Treballar per implicar les famílies en 

• l’aprenentatge de les seves filles i dels seus fills. 

• els hàbits i la disciplina. 

• les activitats del centre. 

• la millora de la imatge. 

2.1.5. Projecció exterior 

• Participar en les activitats del PEE i del barri 

• Participar en programes europeus 

• Facilitar l’ús de les instal·lacions del centre a entitats del barri 

2.2.1. Mantenir la TIS. Objectiu associat a un pla estratègic vinculat a l’absentisme i a la 
relació i comunicació amb les famílies”. 

6.1. Acollida d’alumnat nouvingut 

L’alumne/a nouvingut i la seva família són rebuts, en general, per la Coordinadora Pedagògica 
per donar la benvinguda i rebre la informació inicial perquè l’alumne/a assisteixi amb 
normalitat a les classes. En el cas de l’alumnat nouvingut desconeixedor de la llengua 
vehicular del centre s’estableixen juntament amb la seva família unes pautes d’adaptació 
curricular perquè l’alumne/a assisteixi a l’aula d’acollida dins de l’horari escolar i se l’informa 
del procediment d’avaluació en el seu cas.     

És important destacar la total coordinació entre el/la professor/a de l’aula d’acollida i els 
tutors/es de grup, el professorat de les matèries a les quals l’alumne/a no participa per 
assistir a l’aula d’acollida i definitivament l’equip docent. 

6.2. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

La tutora de l’aula d’acollida col·labora amb la resta de professors per facilitar la comprensió 
dels continguts de les diverses àrees per part de l’alumne i orientar sobre les adaptacions 
necessàries, assessora i dóna estratègies per atendre l’alumnat nouvingut fins i tot a l’aula 
ordinària amb materials especials. 

6.3. Alumnat sud-americà de parla hispana 

L’organització dels grups de l’aula d’acollida es prioritzen en funció de la llengua materna, 
utilitzant estratègies que permeten agilitzar els aprenentatges i l’ús del català com a llengua 
vehicular aprofitant el lligam lingüístic existent amb el castellà. 

6.4. Atenció a la diversitat 

Entenem d’una banda els desconeixement de les llengües oficials i de l’altra les dificultats 
lingüístiques. El primer cas és per alumnat d’aula d’acollida i el segon d’atencions 
individualitzades d’altre tipus com: 

• Els agrupaments flexibles en les àrees instrumentals. 
• El suport del Departament d’Orientació, sobretot durant els primers cursos de l’ESO, 

per corregir problemes de retard en l’aprenentatge, fonètics i de tot tipus. 
• Atencions individualitzades 
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6.5. La cotutoria com a projecte d’innovació 

No tindria sentit parlar de comunicació amb les famílies ni del seguiment de l’alumnat si no 
es posa èmfasi en la tutoria.  

Cada grup-classe té un/a tutor/a i cotutor/a. Són el vincle entre l’alumnat i les seves famílies 
ja que fan el seguiment dels nois i noies rebent informació de l‘equip docent i de la família. 
Inicialment, les famílies són convocades a l’inici de curs i informades del funcionament del 
centre, horaris, ús de l’agenda com a mitjà de comunicació més efectiu ja que contactar amb 
un percentatge elevat de famílies per telèfon sovint és complicat. Les famílies saben l’horari 
d’atenció de tutoria i en cas de no adaptar-se tutor i família acorden un altre horari factible. 

A banda, les famílies són informades per la TIS de l’absència i retard continuats dels seus filles 
i fills pràcticament diàriament i a primeres hores. 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat  

Actualment el claustre està immers en canvis metodològics necessaris per implementar el treball 
per projectes com a mesura de millora en els aprenentatges. Això implica participar en: 

7.1. La Xarxa de Competències Bàsiques 

7.2. Programes de formació com l’Araescric 

7.3. FIC: Escrivim des de les matèries 

7.4. L’Erasmus+ (Tot i que actualment no es considera innovació) 

7.5. AICLE 

8. Concreció d’objectius i indicadors 

OBJECTIUS ACTIVITATS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Millorar la 
Competència 
lingüística 

Controlar la 
correcció de 
l’expressió i 
l’ortografia des 
de totes les 
matèries 

Professorat 

 
Tot el curs 

Proves de 
Competències 
Bàsiques 

 
FIC: Ara Escric 

Elaboració de 
materials 

Coordinador/a 
FIC 

Comissió 
Lingüística 

Tot el curs 

Grau de 
Satisfacció dels 
participants 

Grau 
d’assoliment de 
l’elaboració del 
documents 
proposats 

Grau de 
participació de 
les diferents 
matèries 

 


