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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’INSTITUT DOMUS D'OLIVET 
 

0. Introducció 

Per al nostre centre educatiu, creat el curs 2011-2012, aquest és el segon projecte lingüístic de                

centre. S'adequa a la normativa vigent: 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del                
personal directiu professional docent. 

• Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària            
obligatòria. 

• Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un               
sistema educatiu inclusiu. 

 
i als canvis socials i tecnològics que s'han produït en els darrers temps. S’ha valorat que és un                  

document important i necessari pel tractament que donem a les llengües que s'aprenen al centre,               

ja que el procés d'incorporació de nois i noies procedents de països amb llengües i cultures molt                 

diferents de la nostra ha continuat, i també perquè el tractament global de la informació ha variat                 

sensiblement l'ús de la llengua en les activitats d'ensenyament-aprenentatge habituals dins i fora             

de l'aula. Són molts els recursos educatius més enllà del llibre de text i aquests s'ofereixen en                 

llengües diverses i diferents del català. 

Així a totes les matèries, a tots els nivells educatius i al llarg de tot el curs, fem ús de materials                     

didàctics, recursos educatius i activitats que no tenen el català exclusivament com a llengua              

vehicular i oferim i utilitzem significativament el castellà, així com l'anglès i l'alemany. 

Fent una aproximació percentual de l'ús que fem de les diferents llengües al llarg del curs podem                 

parlar d'un 74 % d'ús del català, d'un 16 % de llengües estrangeres (anglès i alemany) i d'un 10%                   

d'ús del castellà. 

Volem destacar que aquests percentatges mostren una situació contemporània i del tot real.             

Considerant, però, que les proves anuals de Competències Bàsiques, així com l'Avaluació            

Diagnòstica aporten els indicadors necessaris per tal d'ajustar l'ús de les llengües amb les              

necessitats pròpies del centre.  

A més, plantejar-se aquesta reflexió pot i hauria de comportar, una millora en l’ús que l’alumnat fa                 

de les llengües, tant a nivell personal com acadèmic. Si la llengua és el vehicle mitjançant el qual                  
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ens expressem i aprenem totes les àrees de coneixement, el plantejament de com les tractem a                

nivell curricular, metodològic i d’ús social, necessàriament haurà de revertir en l’aprofitament que             

en treguin els alumnes. D’altra banda, el PLC és un document que forma part del Projecte                

Educatiu de Centre i cal tenir-lo actualitzat i viu i que estigui consensuat i aprovat per tot el                  

claustre, d’acord amb les línies pedagògiques generals del centre. 

1. Context sociolingüístic 

1.1. Entorn 

L'Institut d'Ensenyament Secundari Domus d’Olivet es troba a la localitat de Canovelles, a uns 30               

km de Barcelona, a la comarca del Vallès Oriental i limítrof amb la capital d'aquesta, Granollers. El                 

centre rep també a alguns alumnes de poblacions adjacents com les Franqueses del Vallès,              

l'Ametlla del Vallès o el mateix Granollers. El municipi té 16145 habitants (Idescat 2017), amb una                

alta densitat de població (2424,2 hab./Km2 - Idescat 2017), i es tracta d'un poble principalment               

obrer. Canovelles ha tingut un creixement espectacular: en els últims quaranta anys ha duplicat la               

seva població; primer, en els anys 70-80, a causa de la immigració estatal, procedent sobretot               

d'Andalusia i Extremadura i, posteriorment, a partir de l'any 2000, amb l'arribada de nova població               

immigrant, aquesta vegada procedent principalment del Magrib, Àfrica subsahariana i Amèrica del            

Sud. 

Dels prop de 200 alumnes que cursen estudis en aquest centre, gairebé la totalitat procedeix de                

Canovelles. Un percentatge elevat d'aquests alumnes pertany a les classes econòmiques           

considerades baixa i mitjana-baixa. La taxa d'atur és alta (oscil·la entre el 14 i el 16 % - Idescat                   

2017), de manera que es perfila un entorn socioeconòmic desafavorit. De fet, són diversos els               

alumnes que reben algun tipus de beca (22,89 % al curs 2017/18 segons el Sistema d’Indicadors                

de Centre [SIC]). 

Pel que fa a la procedència, gairebé una tercera part són nascuts a l'estranger, principalment al                

nord d'Àfrica i en països sud-americans i centreamericans. Dels autòctons, la majoria pertanyen a              

la tercera generació d'immigrants que van arribar a Catalunya cap als anys 70/80 del segle passat                

procedents sobretot del sud d'Espanya. Per tant, és important destacar l'heterogeneïtat de            

l'alumnat i l'especial rellevància que adquirirà en el nostre centre l'atenció a la diversitat. 

1.2. Alumnat 

Al nostre centre comptem amb dos-cents alumnes aproximadament (varia segons els anys). Al             

curs 2018-19 el nombre total d’alumnes és de 193. 

Respecte a la procedència de l’alumnat, la majoria són nascuts aquí, tot i que tenim un                

percentatge molt important d’alumnes nascuts a l’estranger (22,89 % al curs 17/18 segons SIC),              

especialment al nord d’Àfrica i a països hispanoamericans. 
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Per analitzar aspectes com la procedència, el temps que fa que els alumnes viuen a Catalunya i                 

els aspectes lingüístics que se’n deriven, s’ha realitzat una enquesta sobre gairebé la totalitat de               

l’alumnat (192). Els resultats d’aquesta enquesta es mostren a continuació. 

Si ens centrem en l’alumnat matriculat enguany a Secundària, observem el següent repartiment             

segons els països de naixement i els cursos on es troben: 

Lloc de naixement 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 

Catalunya 28 31 49 33 141 
Resta d’Espanya 3 6 3 3 15 
Estranger 8 8 6 14 36 
Llatinoamèrica 2 3 1 6 12 
Marroc 1 2 3 2 8 
Senegal 3 2 1 2 8 
Altres 2 1 1 4 8 

 
Atenent al temps que fa que viuen a Catalunya, els resultats són els següents: 
 

Quant fa que vius a 
Catalunya? 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 

Més de 10 anys 33 33 53 33 152 
Entre 5-10 anys 2 4 1 8 15 
Entre 2-4 anys 1 5 3 2 11 
Menys de 2 anys 3 3 1 7 14 

 
A les anteriors taules podem observar que encara hi ha un alt percentatge d’alumnes nascuts a                

l’estranger (18,75 %) i d’alumnes que fa menys de 5 anys que viuen a Catalunya (13 %). Cal                  

esmentar però que aquestes dades han disminuït respecte del curs passat 2017/18 i refermen la               

tendència a la baixa dels darrers tres cursos. La taxa d’immigració és diferent al 2n cicle (3r i 4t                   

d’ESO), on hi ha 20 alumnes estrangers, mentre que al 1r cicle (1r i 2n d’ESO) n’hi ha 16. Aquesta                    

tendència decreixent no es manté si es té en compte la dada dels alumnes que viuen a Catalunya                  

fa menys de 2 anys: 6 del 1r cicle i 8 del 2n. I entre aquests hi ha els considerats de nova                      

incorporació al sistema educatiu (5,73 % del total) [al curs 2017/18 era de 1,99 % segons el SIC].                  

Aquesta dada és prou important perquè al curs actual no hi ha dotació d’Aula d’acollida al centre. 

Pel que fa a la llengua materna del nostre alumnat, majoritàriament són castellanoparlants (76 %),               

tot i que després de realitzar una enquesta sobre països de procedència i la llengua materna de                 

l’alumnat d’ESO, s’ha observat que hi ha una gran diversitat lingüística. S’ha analitzat l’ús de la                

llengua a casa (llengua materna), al carrer i a l’escola. El resultat del buidatge de l’enquesta és el                  

següent: 

 

 

 

DOCUMENT EN PROCÉS DE REVISIÓ: VERSIÓ DESEMBRE 2018 



 

Quina llengua utilitzes més a casa (llengua materna)?  

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 
Castellà 30 28 38 34 130 
Català 0 1 5 0 6 
Igual 
castellà-català 0 0 0 0 0 

Altres (en 
alguns casos 
compaginant 
amb castellà) 

9 16 14 16 55 

 
Quina llengua utilitzes més al carrer? 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 
Castellà 39 44 57 46 186 
Català 0 0 0 2 2 
Igual 
castellà-català 0 0 0 0 0 

Altres (en 
alguns casos 
compaginant 
amb castellà) 

0 1 0 2 3 

 
Quina llengua utilitzes més a l’escola? 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 
Castellà 34 32 54 48 168 
Català 5 13 3 2 23 
Igual 
castellà-català 0 0 0 0 0 

Altres (en 
alguns casos 
compaginant 
amb castellà) 

0 0 0 0 0 

 
De les anteriors taules podem observar que en el cas de l’escola els percentatges referents al                

castellà i català s’igualen més, tot i que és prou evident que hi ha una diferència d’ús abismal. Cal                   

dir que a la pregunta sobre l’ús de les llengües a l’escola no s’especificava si aquest ús es referia                   

a la relació amb els companys o a les activitats educatives, pel que s’ha d’interpretar la pregunta                 

de manera global. Aquesta diferència s’eixampla encara més en el cas de l’ús informal de la                

llengua al carrer. 

D’entre les llengües estrangeres, la principal és l'àrab. 

La conclusió, tal i com avançàvem més amunt, és que la majoria del nostre l’alumnat és                

castellanoparlant, que hi ha força diversitat lingüística i que el català és la llengua minoritària al                

centre. 
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2. Organització i gestió 

2.1. Organització dels usos lingüístics 

2.1.1. Llengua del centre 

Al centre es fa servir el català en totes les situacions de comunicació oral dins i fora de l’aula, tant                    

a nivell acadèmic com de gestió i organització del centre. 

2.1.2. Documents de centre 

Tota la documentació del centre està escrita en català, exceptuant aquella que s’adreça fora de               

Catalunya (diferents comunitats autònomes - excepte València i Balears - i tots els altres països). 

2.1.3. Comunicació externa 

Es fa sempre en català. Si cal es fa una excepció. 

2.1.4. Llengua de relació amb famílies 

La llengua de relació amb les famílies és el català, tot i que quan arriben famílies nouvingudes                 

procedents de països de parla hispana, es fa la primera acollida en la seva llengua. Per a la resta                   

d’alumnat, si cal, es demana que algun alumne faci de traductor i si és necessari es recorre al                  

servei de traductors extern. 

2.1.5. Activitats extraescolars 

El centre es preocupa perquè les persones que realitzen aquestes activitats facin ús del català. 

 

3. Biblioteca d'aula 

En el nostre centre hi ha un servei de biblioteca d'aula de reutilització de llibres de lectura. Cada                  

curs les famílies aporten una quantitat mínima de diners, el centre i l'AMPA també. Amb aquests                

recursos s'actualitzen les biblioteques dels diferents nivells, dos cops per curs, a l'inici i per Sant                

Jordi. La biblioteca d'aula és el recurs necessari per poder portar a terme el Pla d'impuls a la                  

lectura en les classes de català, castellà i anglès. Els alumnes l'últim quart d'hora de les classes                 

de les tres llengües fan lectura silenciosa a l'aula. Llegeixen simultàniament un llibre de català o                

castellà i un d'anglès, en total 2:45 h setmanals. El professorat de llengües en porten el control i                  

fan les propostes d'actualització de la biblioteca. 
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4. El català, llengua vertebradora d'un projecte plurilingüe 

4.1. Projecció del centre 

4.1.1.  Pàgina web del centre 

El centre disposa d’una pàgina web on la informació està escrita en català i en les altres llengües                  

que s'estudien al centre. La revista digital del centre també es publica a la pàgina web del centre                  

amb articles amb els diferents idiomes. A la nostra pàgina web es recull l’oferta formativa del                

centre així com totes les activitats que s’hi desenvolupen i és un dels principals actius de què                 

disposem per donar a conèixer el nostre Institut. 

4.1.2. Informació multimèdia - Revista 

La nostra revista D.O. (Domus d’Olivet), l’elaboren els alumnes en una assignatura optativa a 3r               

d’ESO. Es tracta d’una revista editada únicament en format digital i es publica al web del centre.                 

Promou la llengua i la cultura catalanes mitjançant la difusió de tot tipus d'informació, de dins i fora                  

del país, en català. Els professors de les altres llengües: castellà, català, anglès i alemany també                

hi poden fer les seves aportacions. Així mateix, els professors de la resta d'assignatures també hi                

poden participar sempre que ho considerin enriquidor. 

4.2.  Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

A més a més de les llengües que s'estudien en el centre es poden organitzar activitats culturals                 

(celebració del Nadal, jocs florals per Sant Jordi...) en d’altres idiomes: àrab, wòlof, amazic ... com                

a reconeixement de la cultura i la llengua familiar d'alguns alumnes del centre. 

4.3. Atenció a la diversitat 

La diversitat és un fet que caracteritza l'espècie humana i en conseqüència és una realitat               

indefugible que condiciona tot procés d'ensenyament-aprenentatge. En efecte, l’alumnat és          

diferent en el seu ritme de treball, estil d'aprenentatge, coneixements previs, experiències, etc. Tot              

això situa els docents en la necessitat d'educar en i per a la diversitat. Tot centre educatiu ha de                   

vetllar per avançar en l’objectiu de fer possible una educació per a tots en el marc d’un sistema                  

educatiu inclusiu. 

L'article 18 del Decret 187/2015 preveu la posada en pràctica de "mesures curriculars,             

metodològiques, organitzatives i / o psicopedagògiques que permeten personalitzar l'acció          

educativa per a tots els alumnes". I és el Decret 150/2017, referent a l'escola inclusiva, que detalla                 

aquestes mesures establint unes pautes per al Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) que              

es concreten en tres tipus de mesures i suports: 

- Mesures i suports universals. 

- Mesures i suports addicionals. 

- Mesures i suports intensius. 
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En aquest Projecte lingüístic no pot faltar, per tant, un apartat destacat que se centri en analitzar la                  

manera de tractar els diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes. Això es fa especialment             

necessari en un centre de màxima complexitat com el nostre on preval l'heterogeneïtat entre              

l'alumnat, amb un elevat percentatge d'alumnat immigrant que té un coneixement de la llengua              

catalana nul i del castellà, no en poques ocasions, també és exigu. 

La proves inicials que es realitzen al començament del primer trimestre més l'avaluació contínua              

de les primeres setmanes serviran per determinar, en una sessió d’avaluació inicial, quins alumnes              

requereixen una acció educativa personalitzada. També serviran a aquest efecte el traspàs            

d'informació entre primària i secundària, el traspàs d’informació entre tutors, els informes mèdics i              

psicològics de l’EAP o de les Orientadores del centre, etc. En aquesta avaluació inicial es dona                

resposta als diferents nivells d'aprenentatge dels alumnes amb plans de suport individualitzats            

(PI), plans adaptats (PA) i plans repte (PR). 

Els alumnes que necessiten una atenció personalitzada s’ajusten a les següents característiques            

(seguint la classificació del decret 150/2017): 

a) Alumnes de l'avaluació dels quals es desprèn que tenen dificultats en l'aprenentatge. 

b) Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: 

• Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques,           

intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus de conducta,           

trastorns mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries. 

• Els alumnes d'origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació            

tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i                

de l'escolaritat prèvia deficitària. 

• Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i           

socioculturals especialment desfavorides. 

• Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, com             

a trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. 

• Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents             

simples i complexos i la precocitat. 

• Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 

Així mateix, les mesures que podem prendre per atendre aquests alumnes poden referir-se a la               

metodologia d’ensenyament/aprenentatge, a l'organització, als continguts curriculars o a         

l'avaluació. 
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Per atendre la diversitat, els professors de totes les matèries han de concretar a les seves                

programacions les mesures adients que prendran a l'aula ordinària i programar activitats            

d'ensenyament/aprenentatge i d'avaluació per atendre els diferents ritmes d'aprenentatge. El          

Departament d’orientació realitza les atencions individualitzades pertinents i assessora el          

professorat per confegir les adaptacions curriculars. La integradora social fa un seguiment dels             

alumnes SCD (social i culturalment desafavorits) de tots els nivells de l'ESO. 

Enguany les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat s’agrupen en la següent classificació: 

• Ús de la docència compartida a tots els nivells. 

• Ús de la cotutoria, a tots els nivells, exercida per les orientadores educatives del Centre (a                 

3r i 4t ESO) o un docent (1r i 2n ESO) a les hores de tutoria. 

• Desdoblaments a les matèries de ciències de la naturalesa a 1r, 2n i 3r ESO (biologia i                  

física i química); anglès a 3r i a tecnologia a 1r, 2n i 3r ESO. Es fa una hora de                    

desdoblament amb cada grup classe amb l’objectiu de dur a terme la vessant pràctica de les                

matèries. 

• La implementació d’una metodologia activa globalitzadora, el Treball per projectes, als            

nivells de 1r i 2n de l’ESO amb grups cooperatius afavoreix una educació més inclusiva.               

Aquesta metodologia s’aplica durant 8 h setmanals. 

• Els alumnes, a partir de 3r ESO, poden entrar en un PDC (Programa de Diversificació                

Curricular):  

- Al segon cicle de l’ESO alguns alumnes, un grup reduït de 10 a 16, amb dificultats                

per seguir el currículumn ordinari, conformaran el grup D i seran atesos a les              

matèries instrumentals per un professor especialista: català, castellà i         

matemàtiques. L’objectiu és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques         

d’aquests àmbits curriculars. 

- AO (Aula Oberta) quan el programa es desenvolupa totalment al Centre. Aquesta            

AO s’anomena Aula Pràctica i hi participen alumnes de 3r i 4t.  

- PS (Projectes Singulars) quan una part del programa es desenvolupa al Centre i             

una altra part fora. Aquests projectes s’anomenen Aula tecnològica de fusteria en            

què hi participen alumnes de 3r i 4t i L’empresa educa, pels alumnes de 4t.  

• Els alumnes nouvinguts analfabets rebran el màxim d’hores permeses d’atenció d’aula            

d’acollida i se'ls elaborarà un PI (Pla Individualitzat)  que els permeti alfabetitzar-se. 

Als nouvinguts que entenen el català però encara no dominen la comprensió textual se'ls              

farà una adaptació a l'aula ordinària i si es creu oportú sortiran en algunes hores per rebre                 

atenció d’aula d’acollida amb grups reduïts. 
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• Elaboració de plans de suport individualitzat (PI): són la planificació de mesures,             

actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en             

tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. S’elaboraran en els casos              

següents: 

- Els alumnes que presenten necessitats educatives especials. 

- Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a          

Catalunya. 

- Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida però que reben suport lingüístic              

i social per seguir el currículum amb el seu grup classe. 

- Excepcionalment, aquells alumnes que per assolir les competències bàsiques         

requereixin mesures addicionals. 

- Els alumnes sobre els quals s'hagi pres la decisió d'avaluar-los amb criteris            

d'avaluació inferiors o superiors als del nivell que els correspon. 

L'avaluació dels alumnes amb PI es regirà d'acord amb l'article 18 (Atenció a la diversitat dels                

alumnes) del Decret 187/2015; l’article 14 (Contingut i avaluació del pla de suport individualitzat)              

del Decret 150/2017 i l’article 9 (Pla de suport individualitzat) de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de                

juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés                

d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

4.4. Acollida de l’alumnat nouvingut 

El protocol d'incorporació al Centre de l'alumnat nouvingut de la població estableix que quan hi               

hagi una demanda d'escolarització a la població d'alumnat nouvingut, i més si és SCD, passi pels                

Serveis Educatius abans de matricular-se a l'institut. No es fa així si l'alumne ja és dins del sistema                  

educatiu català i/o no és SCD. 

Si passa pels Serveis educatius, la demanda i la informació al centre vindrà d'aquest servei via                

direcció i serà direcció qui comuniqui la informació de noves arribades, als tutors i al conjunt del                 

claustre. 

L'equip directiu li assigna grup classe d'acord amb la informació proporcionada de l'avaluació i              

amb el criteri de poder estar millor atès pel professorat (grup reduït) i alumnat (que hi hagi algun                  

alumne del mateix país que parli la mateixa llengua). 

Un membre de l'equip directiu, o el tutor, incorpora l’alumne a l'aula ordinària i el presenta a la                  

classe. En tot cas s’elaborarà un pla de suport individualitzat per tal de donar resposta a aquesta                 

situació singular. 

L’atenció educativa a l’alumnat nouvingut ha de ser a nivell de tot el centre. És a dir, tot el personal                    

del centre (Equip Docent del grup classe al qual pertany, resta del professorat i personal PAS) ha                 

de contribuir, en la mesura que li correspon, a l’atenció educativa a aquests alumnes. 
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Els seus objectius són: 

• Facilitar l’acollida (inicial i al llarg de l’escolarització al centre) de l’alumnat nouvingut,              

tenint en compte el moment en què es faci efectiva la seva incorporació al centre. 

• Recollir i donar espai a la diversitat cultural i lingüística: donar a conèixer i valorar els                 

costums propis de cada cultura i les característiques més atraients, per als alumnes, de              

les diferents llengües presents a l’aula. 

• Atendre la situació de dol psicològic que viu l’alumne/a. Oferir suport. 

L'alumne d'AA aprèn el català i en català. Aprèn el català per usar-lo en diferents situacions                

comunicatives, especialment de l’entorn escolar més proper de l’alumne. I aprèn en català, perquè              

ha d’aprendre a aprendre en català, la llengua vehicular de totes les activitats comunicatives al               

centre. La programació li permet desenvolupar al màxim les seves competències; quan un alumne              

té dificultats, se li adapta al seu ritme d'aprenentatge.  

Aquest alumnat disposa d’un repositori digital a través de la plataforma moodle, amb un enllaç               

directe des de la pàgina web del centre, on es centralitza un conjunt de recursos digitals per a                  

l’aprenentatge de la llengua catalana. 

4.5. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

La revista del centre s’entén com a una eina de cohesió del centre i de motivació en l’ús de la                    

llengua catalana. També, aprofitant la celebració de Sant Jordi es potencia la creació literària en               

llengua catalana, castellana, anglesa i alemanya. Així mateix, els alumnes participen en diferents             

premis literaris externs al centre que potencien l’ús de la llengua catalana: el Certamen nacional               

infantil i juvenil de lectura en veu alta; el concurs de narrativa Premi Sambori Òmnium; els Jocs                 

florals escolars de Catalunya, etc. 

4.6.  Avaluació del coneixement de la llengua 

Aquest aspecte es troba recollit a la programació d’àrea. 

4.7. Materials didàctics 

Els alumnes fan servir llibres de text socialitzats. Ara bé, a banda dels llibres de text, el professorat                  

complementa lliurement el contingut curricular amb material d’elaboració pròpia, imprès o digital:            

elabora projectes, dossiers o exercicis complementaris, materials adaptats, etc.  

A més els alumnes disposen de tauletes i ordinadors que utilitzen per a la recerca d'informació,                

realització de treballs i com a eina de comunicació entre el mateix alumnat i entre el professorat i                  

els alumnes. Hi ha un ús intensiu de les eines digitals: els diccionaris en línia de català, castellà,                  

anglès i alemany, materials i aplicacions multimèdia, les pissarres digitals. 
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A través de la Suite de Google Apps for Education, els alumnes i el conjunt del professorat interactuen                  

digitalment amb diferents aplicacions informàtiques: google drive (documents), google sheets (fulls de            

càlcul), google presentations (crear i editar presentacions), google forms (per a la realització             

d’enquestes) i google classroom. Aquesta darrera aplicació permet crear aules virtuals dins del             

mateix centre i el professorat assigna tasques amb textos, fotografies, vídeos, etc., al mateix              

temps que pot posar avisos, crear enquestes, avaluar continguts o rebre respostes de l’alumnat.              

D’aquesta manera s’aconsegueix que els alumnes passin a ser els protagonistes del seu propi              

aprenentatge, siguin subjectes actius: adquireixen responsabilitat, interaccionen i participen. 

5. La llengua catalana i la llengua castellana 

5.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana i castellana 

5.1.1. Introducció de la llengua catalana i castellana 

Se segueix el llibre de text juntament amb d'altres materials elaborats pel propi professorat              

(projectes, fotocòpies, dossiers, diccionaris…) tal com s’ha detallat en l’apartat anterior. 

5.1.2. Llengua oral 

- Lectura en veu alta i preguntes orals. 

- Preparació per part dels alumnes d'exposicions i vídeos sobre temes diversos 

- Exposicions sobre els llibres de lectura.  

- Dramatització de fragments.  

- Jocs col·lectius. 

- Debats amb moderador. 

 

5.1.3.  Llengua escrita 

- Còpia obligatòria dels enunciats abans de contestar. 

- Dictats de textos preparats i analitzats anteriorment. 

- Exercicis de redaccions de diferent tipologia. 

- Resums. 

- Exercicis de competències bàsiques. 

- Realització de murals expositius. 

- Jocs col·lectius escrits. 

  

6. Les llengües estrangeres 

L’alumnat, en acabar l’etapa d’ESO, ha de conèixer com a mínim una llengua estrangera per tal                

d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn              

plurilingüe i pluricultural. 
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Les llengües estrangeres que es treballen al nostre centre són l’anglès (prescriptiva) i l'alemany              

(optativa). L’anglès s’imparteix des de 1r a 4t d’ESO. L'alemany, si es tria com a optativa, es cursa                  

des de 3r fins a 4t d’ESO. 

6.1.  Desplegament del currículum a la matèria d’anglès 

Pel que fa a l’àrea d’anglès, el professorat parla la llengua anglesa a l'aula . Es considera                 

fonamental establir vincles de comunicació en anglès amb l’alumnat des del primer dia. Per això,               

és molt important que els alumnes interactuïn entre ells i amb la professora fent servir la llengua                 

estrangera. Els alumnes tenen accés a material de suport per poder construir frases i              

comunicar-se. És fonamental que des del primer dia els alumnes s’acostumin a fer servir la llengua                

anglesa en les seves intervencions a l'aula. Per últim, hi ha una feina de repetició escrita. A base                  

de repetició, s’assoliran les estructures gramaticals bàsiques del currículum. Però, sobretot, el que             

s’ha de fer és parlar i escoltar en anglès tant com es pugui. Només així, l’alumnat entendrà que                  

l’aprenentatge de l’anglès fet en anglès és quelcom natural i necessari. I això s’ha de fer a 1r                  

d’ESO i des del primer dia.  

Es dissenyen situacions d’aprenentatge global on els alumnes apliquen estratègies lingüístiques i            

comunicatives que els permeten donar respostes a les seves necessitats específiques de manera             

fluïda i motivadora.  

6.1.1. Metodologia 

Entenem que el procés d’ensenyament-aprenentatge ha de complir els requisits següents: 

• Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat i dels seus aprenentatges previs. 

• Assegurar la construcció d’aprenentatges significatius a través de la mobilització dels            

seus coneixements previs i de la memorització comprensiva. 

• Possibilitar que l’alumnat dugui a terme aprenentatges significatius per ell mateix. 

• Afavorir situacions en què l’alumnat hagi d’actualitzar els seus coneixements. 

• Proporcionar situacions d’aprenentatge que tinguin sentit per a l’alumnat, per tal que             

resultin motivadors. 

En coherència amb el que s’ha exposat, els principis que orienten la nostra pràctica educativa són                

els següents: 

Metodologia activa 

Suposa atendre aspectes íntimament relacionats, referits al clima de participació i d’integració de             

l’alumnat en el procés d’aprenentatge: 

- Integració activa de l’alumnat en la dinàmica general de l’aula i en l’adquisició i               

configuració dels aprenentatges. 

- Participació en el disseny i desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge. 
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Motivació 

Considerem fonamental partir dels interessos, les demandes, les necessitats i les expectatives de             

l’alumnat. També serà important arbitrar dinàmiques que fomenten el treball en grup. 

Atenció a la diversitat de l’alumnat 

La nostra intervenció educativa amb l’alumnat adopta, com un dels seus principis bàsics, la              

consideració dels diferents ritmes d’aprenentatge, així com els interessos i les motivacions            

distintes: 

- Hi ha alumnes que tenen un nivell avançat i tenen un Pla Repte (PR). 

- Hi ha alumnes que tenen adaptació dels continguts a través d’un Pla Adaptat (PA). 

- Hi ha alumnes que tenen un Pla de suport Individualitzat (PI). 

Avaluació del procés educatiu 

L’avaluació analitza tots els aspectes del procés educatiu i permet l’aportació d’informacions            

precises que permeten reestructurar l’activitat en el seu conjunt. 

6.1.2. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Els criteris de selecció dels materials curriculars segueixen un conjunt de criteris homogenis.             

D'aquesta manera, s’estableixen vuit criteris o directrius generals: 

• Adequació al context educatiu del centre. 

• Coherència dels continguts proposats amb els objectius, presència dels diferents tipus de             

contingut i inclusió dels eixos transversals. 

• L’encertada progressió dels continguts i objectius, la seva correspondència amb el nivell i              

la fidelitat a la lògica interna de cada matèria. 

• L’adequació als criteris d’avaluació del centre. 

• La varietat de les activitats, la diferent tipologia i la seva potencialitat per a l’atenció a les                  

diferències individuals. 

• La claredat i l’amenitat gràfica i expositiva. 

• L’existència d’altres recursos que faciliten l’activitat educativa. 

6.1.3. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

S’utilitzen recursos TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de les llengües estrangeres per poder             

atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

6.1.4. L'ús de la llengua estrangera a l'aula 

El professorat utilitza dins l'aula l'anglès com a llengua habitual en les interaccions amb l'alumnat per                

tal de fomentar la comunicació oral en aquesta llengua. 
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6.1.5. Projectes i programes plurilingües 

El nostre centre participa en el projecte Generació Plurilingüe (GEP) amb la finalitat de millorar la                

competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i            

posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de               

manera crítica.  

El projecte, amb l’increment del temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres             

curriculars, podrà augmentar la seva motivació mitjançant l’aprenentatge integrat de llengua i            

continguts de matèries no lingüístiques, o sigui l’aprenentatge de llengües estrangeres a través de              

les matèries. 

El nostre alumnat podrà gaudir de més contacte amb la llengua estrangera (anglès) d'una manera               

motivadora, fet que despertarà el seu interès per l’aprenentatge. Es fan activitats adaptant, o bé               

recolzant, el nivell de llengua dels alumnes perquè puguin seguir l’activitat amb poques dificultats.              

El professorat es coordina durant les reunions d’equips docents, les reunions de departament i per               

correu electrònic, treballant amb el google drive. 

6.2. Desplegament del currículum a la matèria de llengua alemanya 

El professor parla gairebé sempre l’alemany i s’ajuda d’altres llengües estrangeres com ara             

l’anglès o el francès. Els conceptes gramaticals s’imparteixen en alemany i amb la llengua              

materna dels alumnes per a assegurar la comprensió i interiorització. Es considera fonamental             

establir vincles de comunicació en alemany amb l’alumnat des del primer dia. Per això, és molt                

important que els alumnes obeeixin una sèrie de normes de sentit comú. El més important és que                 

els alumnes en primer lloc escoltin i després parlin tant com puguin en alemany, no interessa tant                 

incidir en la vessant escrita o gramatical de l’idioma com potenciar la vessant auditiva i               

comunicativa.  

- Metodologia 

• Es treballa per tasques i s’adopta, per tant, una orientació comunicativa 

• Cada unitat didàctica té una finalitat comunicativa en si mateixa i al voltant d’aquesta es                

desenvolupen els altres aspectes: gramàtica, pronúncia, etc. 

• Es parteix dels coneixements previs d’altres llengües. 

• Considerem fonamental partir dels interessos, les demandes, les necessitats i les expec-             

tatives de l’alumnat. També serà important arbitrar dinàmiques que fomenten el treball en             

grup. 

- Materials didàctics 

Es treballa sense llibre i amb una diversitat molt àmplia de materials de diferents editorials. 
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- Recursos tecnològics 

Es treballa amb les eines Google, google + per a compartir vídeos, fotografies i xatejar o fer                 

consultes virtuals; google docs per a compartir documents en xarxa, blogger (4t ESO). Segons la               

disponibilitat d’ordinadors es treballarà amb el Symbaloo, lloc on estan organitzats i agrupats tots              

els recursos en línia que necessiten els alumnes.  

A l’aula es fan projeccions que apropen l’alumnat a la realitat alemanya. 
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