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PROJECTE LINGÜÍSTIC (PLC) 

1.Introducció El nostre punt de partida 

 

 Un cop feta la diagnosi seguint les indicacions  de l’aplicació:  Projecte lingüístic de 
la Catalunya del segle XXI), el Departament TIL veu la necessitat imperiosa d’ 

actuar coordinadament en la creació d’ un projecte lingüístic propi que doni 
resposta a les necessitats de la societat catalana actual i, en concret, del context en 
què es situa l’Institut Sunsi Móra. La particularitat quant  a la llengua és com es 

conjuga la impartició de 5 llengües (català, castellà, anglès, alemany i xinès) i com 
es produeix l’aprenentatge d’aquestes llengües amb les de l’entorn proper en el cas 

de l’alumnat que a casa parlen altres llengües (romanès, àrab o xinès). 
 
Aquest projecte està inclòs com una de les mesures de l’objectiu 2 del PdD: 

Apostar per l’èxit educatiu en els seus dos vessants: Equitat i Excel·lència, 
que inclou les següents estratègies i actuacions: 

 

Estratègia: 2.1. Implementar el treball competencial amb l’ajut de seqüències per a consolidar la 

visió horitzontal i holística 

 

 
 
 

Estratègia2.2. Millora contrastada de la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat  

 
 

 

2.Plantejament institucional  Què diu el marc legislatiu? 

 
La normativa preveu que els centres disposin d’un PLC que respongui a les noves  

necessitats de la societat. Per això, aposta per un projecte educatiu plurilingüe i pluricultural 
perquè l’ alumnat sigui capaç d’ utilitzar normalment les dues llengüess oficials al final de 
l’educació obligatòria els porti a  una sensibilització cap a l’ aprenentatge cap a noves  

llengües, fins i tot de les provinents de la nova immigració. Reflexionar  
sobre la importància de saber llengües, quantes més millor per fer  

ciutadans i ciutadanes competents a les necessitats de la societat  catalana  
del segle XXI, multilingüe i multicultural. 

L’ Administració aposta per potenciar projectes i programes plurilingües i això  
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implica, en quant als aprenentatges  curriculars i les llengües els següents punts: 

 obertura a altres llengües amb la sensibilització cap a l’  

aprenentatge lingüístic 

 introducció per aprendre llengües a través de les diferents àrees  

curriculars 

 treball sistemàtic amb materials en diferents llengües, de manera 

 que es generin actituds positives cap a la seva diversitat i  
curiositat per aprendre-les. Les diferents assignatures poden ser 

 espais de treball en altres llengües, sempre i quan hi hagi una  
proposta metodològica coordinada que permeti la  

transferència d’ aprenentatges i eviti la repetició. 

 
 
 
 
3.Objectius del PLC 

 

3.1. Millorar el nivell de competència lingüística de l’alumnat en totes les   
llengües del centre 
 

3.2.Crear  una comissió  d’ assessorament lingüístic format per un 
coordinador general del projecte i dos assessors més, com a mínim,  

representants de cada llengua (catalana, castellana i anglesa), que assessoraran 
des del punt de vista lingüística i comunicativa  i sempre que ho demanin als 

professors de les altres matèries lingüístiques o no. 
 
  3.3. Elaborar material aplicant el tractament integrat de llengües i AICLE  
 
  Aquestes actuacions queden recollides en la següent taula: 
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OBJECTIUS DE L’ADMINISTRACIO 1. TASQUES DE LA COMISSIÓ LI  LINGÜÍSTICA 3. TASQUES DEL COORDINADOR/A 

a)Percepció de la situació sobre la qual es vol incidir. En el cas del  
PLC, l’acord ha de partir d’una anàlisi acurada dels aspectes  
sociolingüístics i comunicatius del centre i el seu entorn, que consideri 
 les característiques concretes, personals i professionals, de l’equip 
 docent del centre. 

 
 

 
 

1.Observació i recollida d’ evidències  
 sobre la manera de treballar 
 la competència lingüística, l’ elaboració  
de seqüències didàctiques, la incorporació  
de les competències bàsiques, etc.  
d’ aquell professorat que estigui disposat a 
 fer aquest intercanvi d’ informació i rebre 
aquest tipus d’ assessorament.  
 

b) Definició  dels objectius lingüístics i comunicatius que es volen 
 aconseguir en el marc de la competència plurilingüe i pluricultural, 

considerant,  les activitats de totes les àrees curriculars, les lingüístiques i les 

no lingüístiques 
 

 Elaboració  i planificació dels 
objectius lingüístics i 
comunicatius per assolir al final de  
cada curs. 

 

 Confecció de SCOBAS sobre 
alguns continguts o 
competències, per aplicar en 
 diferents cursos i matèries 

2-Presa de les primeres decisions i acords, per 
exemple, orientar als professors de les  
àrees no lingüístiques  sobre la 
 redacció de textos  o facilitar-los criteris 
 de correccions de resums,  
mapes conceptuals,etc 
 
Introduir a la comissió en la nova 
 proposta metodològica basada en: 
a)Incorporació de  la interacció i la 
 mediació (l’ aprenentatge dialògic) 
b)Enfocament comunicatiu i actancial: la llengua  

s’ aprèn fent-la servir. 
 

 
c) Proposta de  formació permanent del professorat que caldrà  
demanar per fer possible la innovació necessària que doni respostes 
 educatives que articulin els diferents nivells educatius i les àrees  
curriculars i que tinguin en compte tot el centre i l’ entorn en què 
 s’ insereix, per resoldre les necessitats lingüístiques de l’ alumnat. 

-Assistir a cursos de formació  
permanent que ens permetrà  
fer possible aquest tasca 

 
-Coordinar-se amb primària sobre la 

-Assistir a cursos 
 

-Buscar i recomanar cursos necessaris  
per portar a terme el projecte, per  
exemple, el GEP 
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 tasca feta d’expressió escrita i oral 
-Participar en màsters i en  
explicacions d’experiències  
 

 
-Facilitar lectures als companys que  
busquin assessorament sobre algun 
 tema lingüístic o assessorar aquells  
altres que no vulguin  o no puguin  fer  
cursos de formació però sí que necessiten  
ajuda a l’ aula ( nivell micro) i ho demanin. 

 
 

c)Explicitació  dels continguts i  
 de les activitats concretes,  
seqüenciades en les diferents àrees  
curriculars, i les pautes per a la  
coordinació que ha de fer  
possible la transferència dels  
aprenentatges. 
 

-Reflexió sobre com aprenen la  
llengua: comparació de què 
 i com ensenyem i establir  
un marc comú o paraigües del  
qual partir i després afegir les 
 especificitats de cada llengua.  
-Creació d’ un espai de  
comunicació , reflexió i  
intercanvi d’ experiències  
lingüístiques. 

 

Guiar aquest reflexió , tutoritzar-la, 
 reconduir-la , quan s’ escaigui i facilitar lectures  
sobre el tema. Començar amb l’ ajuda a nivell micro 
dels professors que configuren 
 la comissió. 

e) Explicitació de  l’ organització  
que farà possible portar a la  
pràctica les accions concretes que 
 s’ hauran de realitzar i determinarà  
qui ho farà 

-Elaboració conjunta dels projectes, com a 
 basat en el treball integral de llengües a  
partir de les tres llengües curriculars: el català, el  
castellà i l’ anglès a 1ESO. 
-Reordenar tot allò que fem i  
Sistematitzar-lo 

-Facilitar i guiar el treball amb  
descriptors i la família de  
seqüències. Apropament a l’  
aprenentatge holístic i guiar l’  
elaboració conjunta de tasques  
globalitzadores amb petites activitats en  
les tres llengües. 

 
Apropament estratègic: dels SCOBA al TOC 

f) Finalment, cal proposar les formes de regulació de la realització del PLC que 
ajudaran a adaptar-lo a cada context i a cada moment del procés curriculars i 
que tinguin en compte tot el centre i l’entorn en què s’insereix, per resoldre les 
necessitats lingüístiques de l’alumnat. 

-Avaluació de l’ experiència  
-Anàlisis dels resultats de les  
proves de competències bàsiques. 
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4.SEGUIMENT, CONSOLIDACIÓ I SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE.EL NOSTRE PLA D’ACCIÓ: 

PLA D’ACCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜYE AL SEC CANET.L’aposta  per la metodologia TILC (projecte 2013-17) 
 

PLA DE SENSIBILITZACIÓ 
 

PLA DE SEGUIMENT 
 

PLA DE CONSOLIDACIÓ 
 

PLA DE SOSTENIBILITAT 
Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Curs 2013-14 Curs 2014/15 Curs 2015/6 Curs 2016/17 

Actuacions: 
 

Actuacions: 
 

Actuacions: 
 

Actuacions: 
 

 Implementació de la 
metodologia TIL. Presentació a 
les famílies Reunió inicial. 
 
 

 Seguiment metodologia TIL 
 Implementació de la metodologia 

CLIL 
 Formació GEP 
 A100961A10: Estratègies per 

enriquir la pràctica docent.       
 

 Inici de la FIC relacionada amb el 
GEP i la diversitat. 
 

 Consolidació metodologia TIL a primer , segon i tercer de 
l‟ESO 

 Seguiment de la metodologia CLIL dels professors 
assistents  als curos 

 Transferència de la Implementació de la metodologia CLIL 
a la resta de matèries .Fem una comunitat de pràctiques. 

 Formació GEP 2nany 
 FIC de segon any: A100330500 Com gestionar el nostre 

temps i recursos per atendre amb eficàcia els diferents 
ritmes d‟aprenentatges  

 Avaluació del projecte. 
Sostenibilitat de la 
metodologia TIL i CLIL. 
Anàlisis de les evidències i de 
la transferència al centre. 

 
 
 

 Anàlisis i recollida de dades 
per avaluar la transferència al 
centre. 

 Memòria final del projecte de 
Direcció (2013-17) 
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5.El tractament integrat de llengües  
5.1. Justificació d’aquesta aposta 

La nostra proposta no vol fixar-se en un model depenent de la quantitat, com 
l‟acumulació per exemple, de llengües o d‟hores sinó en la qualitat del temps de 
dedicació per assegurar-nos que qualli. Per això, hem triat quines llengües 
volem potenciar des del nostre centre i  ens hem fixat  quins objectius volem 
aconseguir., que són : 

 Assolir un bon nivell de llengua catalana i castellana tant a nivell  escrit com oral 

que estipula el currículum. 

 Assolir un B1 d‟anglès 

 Assolir un A1 d‟alemany de tot l‟alumnat i un A2 en els més avançats 

 Presa de contacte amb els fonaments de la llengua i cultura xinesa. 

5.2.Quines modificacions hem hagut de fer en el nostre pla d’estudis? 

Per arribar a aquest nivell, hem hagut de: 

 reduir l‟oferta d‟optatives i convertir-les en rotatives per fixar  el perfil 

d‟alumnat que volem potenciar. Això implica que durant tot un trimestre 

l‟alumnat farà xinès (relacionada en l‟àmbit emocional), alemany i una tercera 

matèria relacionada amb  l‟àmbit científic. 

 Incrementar les hores de contacte amb la llengua anglesa (AICLE) . Pensem que 

no és el mateix començar amb aquesta immersió des de primària que a 

secundària i que necessitem fer un gran esforç si volem garantir l‟adquisició 

d‟aquest B1.  Les primeres dificultats amb les que ens topem són: 

a)L‟alumnat no està acostumat a seguir matèries no lingüístiques en anglès. 
b)S‟ha de treballar i conscienciar a  l‟alumnat per què aprengui a  a discernir i 
reconèixer   les dificultats originades pel desconeixement de la llengua o per la 
dificultats dels continguts de la matèria.  Per mitigar aquest primer blocatge, els 
llibres de text estan en llengua catalana, els controls poden respondre en català 
o anglès i  impulsem des de totes les matèries tècniques o eines globals, que 
reconeixen ràpidament com són l‟ERIT, els mapes conceptuals i l‟avaluació 
compartida ( els mateixos instruments d‟avaluació, normes de presentació 
consensuades, etc) . Vam observar  a l‟inici del curs que  un dels grups no tenia 
tan clar les normes de funcionament del centre i vam arribar a la conclusió que 
la seva tutora els havia fet la presentació en  llengua anglesa   a diferencia dels 
altres cursos  que van  rebre aquesta mateixa informació en català. Això els va 
obligar a observar què passava al seu voltant per poder   adquirir els mateixos 
hàbits que la resta. 

 Augmentar el contacte amb l‟anglès des d‟altres matèries lingüístiques i no 

lingüístiques : 

El xinès 
Socials 

Matemàtiques ( informació rema) 

Estudis literaris : TIL2 
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5.3. La  filosofia  del Seminari TIL 

 
5.3.1.Desenvolupament del tractament.Un cas desenvolupat a 
l’Institut Sunsi Móra 

 Què entenem per TIL?  Són “estructures comunes” o és TIL ? 

 
Per a nosaltres la clau està en aquesta distinció del singular/ plural són/és que 
recull el títol. Per a nosaltres ,el concepte “d‟ estructures comunes” ens provoca certa 
sensació de “suma”, per tant, de “calaixets”i, quan es parla ens els departaments de 
llengua tendim a eliminar un calaixet per evitar la repetició d‟un mateix contingut,  
en detriment, creiem , de la progressió. En  canvi, sota la paraula TIL apreciem un 
caire holístic de la paraula, que busca la singularitat i, que per a nosaltres “és una 
singularitat consensuada des de les tres llengües , ancorada en el “scalfooding”. No 
repetim els mateixos aspectes però sí el mateix concepte que  l‟haurem esmicolat, 
seqüenciat i temporalitzat. Per tant, quan integrem, no sumem  sinó que  allargassem els 

diferents objectius i components que són universals en les tres llengües i ens aturem en les 

especifitats i particularitats de cada llengua per fer un tractament integrat diferenciat. Per 

exemple: 

Pas 1 

 
Figura 1 

Pas2 
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EL ADJETIVO                           ON ESTEM?    



 
Figura2 

 
Pas 3 

 
 

Figura 3. 
 
 
 
 

 Foment de la visió holística i integrada de les competències 
bàsiques 

Volem  entroncar amb la  visió de les CB de Le Boterf  y Tremblay que parlen  d‟ella 
com a”esquemes operatius u operacionals”i. Quant més complex, més ric, més accions 
a desenvolupar des d‟una matèria i, aquestes opcions es multipliquen quan intervenen 
vàries llengües. Volem fugir d‟aquella concepció que interpreta un projecte com l‟ inici 
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d‟un mateix tema però amb diferents àrees vinclades perquè no comparteixen 
l‟estructura profunda i pensem que continua sent coneixements fragmentaris i això fa 
que el nen no vegi el fil conductor. Pensem que el tema no pot ser un fil conductor 
perquè és una operació bàsica. Valorem les operacions complexes i descomposables i 
universals que faciliten el treball contextualitzat com són: 
-Tipologia textual 
-Registres de llengua 

-Lèxic i, fins I tot, la gramàtica 

 

 Per què TIL I no català, castellà,etc? 

L‟Institut Sunsi Móra no busca només  el domini d‟una llengua sinó  també el 
desenvolupament en el seu alumnat de la capacitat d‟enfrontar-se a l‟aprenentatge de  
qualsevol llengua, És evident que, en només 4 cursos de l‟ESO no sortiran amb un 
domini excel·lent de l‟anglès i l‟alemany però sí esperem  que tindran adquirides  unes 
facilitats i capacitats estratègiques que els permetin  progressar, seguir estudis 
autodidactes o guiats en aprenentatges on-line d‟una llengua o aprendre més 
ràpidament d‟altres perquè  seran capaços de  fer les transferències i tenir adquirit un 
metallenguatge que els  ajudarà a treballar amb les llengües. 
Qualsevol  centre pot oferir català, castellà  i anglès però una situació contextualitzada i 
real  , que afavoreixi l‟ aprendre fent transferències d‟una llengua a l‟altra. El Seminari  
TIL del centre SEC Canet vol que  l‟alumnat s‟acostumi a pensar en vàries llengües i  
que visqui aquesta experiència al més natural possible. Per exemple: 

 
 
 
 

 
 

Figura 4 

Pas 3 Què faríeu amb les següents fitxes ? (activitat de petit-
grup) 

Què és allò que primer heu observat? Quina primera 
classificació faríeu? 
(la resposta queda recollida en la figura 5)   
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Figura 5 

 
Per tant,creiem que   l‟alumnat comença a entendre que treballen TIL. En el seu 
horari o carpeta tenen el nom de la matèria  i hem pactat que en funció del títol o de 
la llengua en que m‟adreci indicarà la llengua de la classe. Per últim afegeixo una 
anècdota. L‟any passat impartia llengua castellana i l‟alumnat sempre es dirigia a mi 
en castellà. Aquest any l „alumnat encara no fa això i s‟adreça a mi en la llengua 
vehicular, el català. 

 Pensament plurilingüe 

Des del Seminari TIL volem impulsar també una consciència o mirada més global de 
les llengües  i fomentar l‟opinió que les llengües s són maneres de veure  i entendre 
el món . Hi ha situacions que per definir-les, només trobes un equivalent en una 
llengua i no una altra. També volem trencar amb certs tabús  que els impedeix 
millorar perquè , abans de parlar bé una llengua s‟ha de parlar , utilitzar .  Potser ens 
cal positivitzar els barbarismes quan no és per deixadesa o ignorància sinó com un 
intent per trobar la bona paraula i reconduir-los en  el seu bon ús. En aquesta 
conscienciació del multilingüisme, el centre aposta per aproximar a l‟alumnat a les 
llengües  i  guiar-lo  perquè pugui aprendre a pensar en aquella llengua. Això 
implica que l‟alumnat augmenti les situacions de contacte amb  l‟entorn  real de la 
llengua, pe exemple, que es configurin  la plataforma virtual en la versió anglesa o 
que s‟acostumin a veure  la televisió en la llengua original, etc 

Cal també trencar alguns prejudicis que sorgeixen entre les llengües a partir de 
l‟exercici  de  la traducció literal versus la contextualitzada. Quan més semblant són 
les dues paraules, més dubtes es generen si aquella paraula es diu o no en l‟altra 
llengua. Presentant-nos com un model però no infalible i que per això hi ha estris 
que ens  ajuden. Treballar a l‟aula amb els diccionaris on-line per consultar 
qualsevol dubte; enviar com a deures preguntes d‟investigació del tipus “Más  feo 
que Picio” té equivalent en català? L‟adjectiu en català i castellà té dues 
terminacions i en anglès ? ( un alumne va dir que no,  però llavors per què existien el 
cas de hansdome i pretty?) amb aquest dubtes , fem  pont entre les llengües  , 
enriquim el nostre llenguatge i, el que més important, parlem de la llengua i , 
sobretot de la gramàtica  com un ésser viu i no com allò dels llibres.  . 
Com evaluarem? 
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A l‟inici de cada bloc els facilitarem un full amb els objectius de la unitat TIL1/2 i al 
final del bloc els farem una única prova contextualitzada per avaluar tots els 
descriptors. Per la nota final, l‟alumne comptarà amb una carpeta d‟aprenentatge 
amb unes notes comunes ( les proves de seguiment , de vocabulari) però 
diferenciada per les  habilitats  d‟expressió escrita , expressió oral i competència 
lectora. 

 
 
5.3.2.Exemple de sessió integrada 

 
 

Exemple de famílies de seqüències: TIL1,2 

 
Seqüència1: TIL1-CAT Sessió1 

Activitat 1.1.Trieu una de les següents opcions:(1,30”) 

Nivell 1- Nivell 2- 

• 12 anys 

• Espavilat 
• Pepe López 

• Recuperarla  mida i la  promesa. 
• Va ser encongit per una organització 

secreta. 

PRESENTACIÓ 10

Activitat1.2.Feu el següent dictat en la bitàcola: (3‟) 

“En un mateix text es poden combinar fragments o seqüències que corresponen 
a diversos tipus de text, per exemple, en una novel·la es pot barrejar la narració 
amb la descripció i el diàleg. 

Activitat 1.3. Corregiu el text mirant la projecció i marqueu en verd les 
errades. Anoteu les faltes consensuades en el portafoli d‟ortografia i seguint 
l‟adaptació feta pel centre de l‟escala de colors d‟en Gabarró. 
Activitat 2.1. Encercla les següents paraules: 
TEXT-TIPUS DETEXT-SEQÜÈNCIES-DESCRIPCIÓ.DIÀLEG-NARRACIÓ-
NOVEL·LA 

Activitat 2.2.Reflexió final (DEURES): Les paraules anteriors, són 
un mapa conceptual? (exercici individual) 

 

Seqüència1: TIL1-CAS Sesión 2 

 
Activitat 1.1.Las palabras anteriores,¿son un mapa conceptual? Comparad 
vuestras respuestas en TIL1-CAT y por pequeños grupos consensuad una 
respuesta en lenguaTIL1-CAS. 
Activitat 1.2.Apuntamosnuestrasrespuestas (creencias sobre este 
tema)y marcamos sus palabras claves . 
Activitat 1.3.Transformad la lista de palabrasen mapa conceptual y lo 
anotáis en la bitácora.Acontinuación, comparad vuestras respuestas y elaborad 
un mapa consensuado del grupo. 
 

Activitat 4.1.Elaborar por grupos la teoria subyacente que se 
esconde  detras esta imagen: 
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Explicación 

 
 

 

SEQUENCE TIL2-ANSession3 

Activity 1.1. Point out which of the following 

images is a TEXT. 

Activity 1.2. Compare your answers with 

your classmates. Do you agree? Draw conclusion. 

Activity 1.3. At this stage, could you write the definition  

of TEXT? Use your own words and ideas. 

 
 

Seqüencia 2: TIL1-CAT Sessió 4 

Activitat 1.1.Observa el text de la pàgina 32 i 33 del llibre i contesta les 
següents preguntes: 

1. Quants paràgrafs té el text? 

2. Té títol?Quin és?On és? 

3. Hi ha alguna referència bibliogràfica?Quina? 

4. Hi ha alguna il·lustració? 

 Exemple d’avaluació integrada 

  
 
5.3.3.Model d’examen 

 
Anàlisi d’un cas pràctic: 

ÀMBIT:DESCOBRIM L’ART 

Tasca: 
Elaborar un tríptic per anunciar la inauguració de l‟exposició de la pintora Fridha Khalo 
que tindrà lloc en la sala d‟exposicions de Canet de Mar. 
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esenvolupament de l’activitat: 
Activitat 1:Tria el personatge que prefereixis dels dos que se t‟ofereixen i, després de 
llegir els dos textos, emplena la taula de planificació (amb els mots claus de la 
descripció física en llengua TIL1-CAT)  
Activitat 2: Dibuixa el retrat el més acurat possible, aplicant les pautes estudiades en 
VIP :coherència, composició, tècnica i aspectes formals per a representar el personatge 
de l‟exposició (columna central) 
Activitat 3. Ordeneu la següent informació i col·loqueu-la a la columna de la dreta un 
cop traduïda en llengua TIL1-CAS: 
Activitat 4.A la columna de l‟esquerra, elabora la “Presentació 10” en llengua TIL1-
CAS del personatge, respectant les parts estudiades d‟aquesta tipologia textual 

Pas 1.Lectura dels dos textos  en català i anglès 
Text 1. 

Artist Frida Kahlowas born Magdalena Carmen FriedaKahlo y Calderón on July 6, 1907, in 
Coyocoán, Mexico City, Mexico.  

Aroundtheage of 6, shecontractedpolio, whichcausedher to be in bed for ninemonths. 
Whileshedidrecoverfromtheillness, 
shelimpedwhenshewalkedbecausethediseasehaddamagedherrightlegandfoot. 
 In 1922, KahloenrolledattherenownedNationalPreparatorySchool.Shewasone of 
thefewfemalestudents to attendtheschool, andshebecameknown for her jovial spiritandherlove of 
traditionalandcolorfulclothesandjewelry 
 Whileatschool, Kahlohungoutwith a group of politicallyandintellectuallylike-mindedstudents. 
Shebecameromanticallyinvolvedwithone of them, Alejandro Gómez Arias. 
     On September 17, 1925, Kahloand Gómez Arias weretravelingtogether on a bus whenthe vehicle 
collidedwith a streetcar. As a result of thecollision, shesufferedseveralserious injuries including fractures in 
herspineand pelvis. 

Afterstayingatthe Red Cross Hospital in Mexico City for severalweeks, Kahloreturned home to 
recuperatefurther. Shebeganpaintingduringherrecoveryandfinishedherfirst self-portraitthefollowingyear.  

Kahlobecamemorepoliticallyactiveandjoinedthe Young 
CommunistLeagueandtheMexicanCommunistParty. 

In 1929, theMexicanmuralist Diego Rivera and Frida got married. 
Theirworkandfamewereacclaimednotonlythroughthe USA butalso Europe.  

Herhealthissues got worse in 1950. Afterbeingdiagnosedwithgangrene in herrightfoot, 
Kahlospentninemonths in the hospital andhadseveraloperationsduringthistime. Shecontinued to paint 
andsupportpolitical causes despitehavinglimitedmobility. 

Deeplydepressed, Kahlowashospitalizedagain in April 1954 .About a weekafterher 47th birthday, 
Kahlodied on July 13.  

Text 2. 

El 17 de setembre de  1925, un accident d‟autobús li va estar a punt de costar la vida a una jove mexicana de 

només 17 anys que es deia Frida Kahlo. No va morir, però les seqüeles  d‟aquell sinistre li deixarien 

profundes empremtes, tan físiques (32 operacions, incapacitat per tenir fills, utilització de cotilles i dolors 

crònics) com psicològiques, aquestes últimes s‟agreujaren per la turmentada relació que va mantenir amb, 

el també pintor, Diego Rivera. 

“La columna partida”, pintura a l‟oli realitzada per la pròpia Frida Kahlo, és un testimoni estremidor del 

patiment que va acompanyar l‟artista durant tota la seva vida. En aquest quadre la Frida s‟hi ha representat 

nua de cintura amunt, amb una cotilla que li envolta horitzontalment el cos nu amb tres fines tires que van 

des del melic fins a sota els pits i una altra que li passa just per sota les axil·les i li envolta la zona pectoral, 

deixant, però, els pits al descobert. Verticalment, un trenc inhumà divideix el seu cos de manera simètrica i 

una columna clàssica, trencada en diversos fragments, s‟erigeix fins la barbeta, apuntalant-la amb les dues 

volutes de l‟estil jònic i substitueix la columna vertebral, com a clar símbol de la lesió vertebral que va patir 

arran de l‟accident de trànsit. A més, la Frida no dubta a representar les seves faccions “antiestètiques” 
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(uns ulls coberts per unes celles gruixudes i fosques que neixen sobre el nas com unes ales d'ocell; una 

petita i vermella boca de cor li‟n destaca el pèl que li pobla la zona del bigoti) d‟una manera molt més 

notòria que no pas a les fotografies de l‟època; no obstant això, és una dona amb un rostre molt expressiu i 

atractiva, d‟aparença seriosa i pell groguenca, amb un cabell i uns ulls negres com el carbó.  Quan parlem 

dels autoretrats de Rembrandt, notem que l‟artista no mostra gens d‟autocompassió. Molt diferent és el cas 

de la Frida, els autoretrats de la qual semblen laments de silenci.  

Pas 2.Emplenar la taula de planificació: 

 
 
Pas 3.Dibuix del retrat aplicant les pautes estudiades des de VIP 

 
Pas 4.Ordenar la informació en TIL1-CAT que ha d’aparèixer al tríptic: 
s/n, Entrada gratuïta 08360-canet de Mar 
Plaça Americanos, Sala d‟ exposicions Canetum Període d‟exposició: de dilluns 13 de juliol 

al divendres 17 

Pas 5. Traduir la informació en TIL1-CAS 

 
 

Pas 6. Elaboració de la presentació 10 de la Frida Khalo en TIL1-CAS  
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Year 2016-17 

 

Name and Surname:  Year and 
Group:               
 
 

Mark: 
 
 
 

Date: 

Task: 
 

 

           ADEQUACY 

0-5 

 
 

COHERENCE 

0-2 

 
 

COHESION 0-2 

 
 

LEXIS 0-2 

 
 

SPELLING 0-2 

 
 

MORPHOSYNT

AX 0-3 

 
 

FORMAL 

ASPECTS  0-1 

 
 

TOTAL 0-17 

 
 

GLOBAL max.100 
(Total *100) / 17 

 
 

5.3.4.Exemple de pauta correctora utilitzada pel Departament 
TIL 

 
                GUIDE to check FRIDA’S  ten out of ten PRESENTATION 

T
E

X
T

U
A

L
 

D
IS

C
O

U
R

S
E

 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

E
 ADEQUACY   

3p. 

  Does it correspond to the idea of the writing? 0-1 p 
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 Did you respect the length? 0-1 p 

 Did you respect the target language? 0-1 p 

COHERENCE 2p. 

 Did you include 4 paragraphs with the most important actions for each one?(personal data, character 
and physicaldescription , anecdote from the past and future wishes? ) 

0-1 p 

 Does it repeat the same idea or does it include new ones? 0-1 p 

COHESION  
2p. 

 Did you use punctuation marks? (use of commas to list different actions, full stops ) 0-1 p 

 Did you use connectors?(time expressions; text organisers) 
0-1 p 

A
C

C
U

R
A

C
Y

 

LEXIS 2p. 

 Did you use a rich variety of vocabulary? Synonyms? 0-1 p 

 Did you include the specific vocabulary to describe Frida? 0-1 p 

MORPHOSYNTAX 3p. 

 Did you respect the logical order of the sentence? 0-1 p 

 Did you write very long sentences? 0-1 p 

 Did you include words from other languages or literal translations from other languages? 0-1 p 

SPELLING 2p. 

 Did you write capital letters when necessary?  (after full stops, for Proper nouns) 0-1 p 

 Did you check spelling mistakes?   0-1 p 

FORMAL ASPECTS 1p. 

 Did you write the title in another colour? 

 

 Did you respect the margins? 

 Did  you present a clear layout? 

 Did you include  a nice handwriting? 

 TOTAL:      15p. 

 

6.EL GEP I EL PROJECTE LINGÜíSTIC DE CENTRE 

6.1.Justificació 

En ser un centre de recent posada en funcionament, la majoria de documents 

estan recollits en la PGA o projecte de Direcció, ja que el projecte de centre està 

en elaboració. Un dels pilars importants del nostre ideari és l‟impuls de la 
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competència plurilingüe i, entenem per tal, la implementació des del nostre 

centre del TILC, és a dir CLIL+TIL. Això ha fet que, a mesura que anàvem 

implantant aquesta metodologia al centre, agafava més força la necessitat de 

confeccionar un PLC , com a marc teòric que reforcés i recollís allò que de 

manera natural estava passant en les nostres aules. El document està en 

construcció, però sí que hem consensuat l‟esborrany de l‟informe de  diagnosi  

que neix de la voluntat de donar resposta al següent objectiu funcional: 

 

 “Elaborar un projecte lingüístic propi per a adaptar els principis 

generals i la normativa a la realitat sociolingüística del nostre 

entorn per la implementació de la competència plurilingüe” 

Per assolir aquest tasca , hem dissenyat un cicle reflexiu que respon a les 

següents preguntes de partida : 

1- Quina és la nostra realitat sociolingüística per tal d‟identificar les febleses 

i fortaleses per a confeccionar un projecte lingüístic propi? 

2- Quines actuacions haurem de  fer a nivell micro i meso del nostre centre 

per tal d‟actuar amb coherència i garantir la implantació del projecte 

lingüístic propi dissenyat d‟acord amb  les nostres necessitats i en 

coherència  a les línies filosòfiques defensades en el projecte de Direcció i 

la PGA? 

3- Quin instrument de difusió, sensibilització i implementació estem 

utilitzant per la implementació  de la metodologia TIL i CLIL? 

En l‟esmentat document, hem recollit un seguit de materials i de 

recursos, que  són la nostra resposta a la interpretació feta del contrast 

entre la interpretació de les línies i propostes defensades en el document 

“PELC del segle XXI” i, com estem implementant aquestes metodologies 

al centre. Els continguts de l‟esmentat document són: 

 Pla d‟entorn 

 Proposta de la Direcció per la implementació de la 

competència plurilingüe al centre. Projecte didàctic propi. 

En aquest document trobarem la modificació dels horaris; els 

criteris de  confecció d‟horaris i la creació de perfils del 
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professorat, fent ús de l‟autonomia de centres i per tal d‟ajudar 

a la consolidació del projecte (fase2). 

 Exemple de Disseny de les pautes per a la programació 

conjunta  adreçada al claustre. 

 Exemple del disseny d‟un model de proposta d‟unitat per al 

professorat nouvingut. 

6.2.Estratègies d’actuació 

Obj.1: Generar la cultura en el centre per a instruir amb eficàcia  tot 
l’alumnat dintre del mateix grup-classe però amb nivells i interessos 
diversos. 
Obj.2:Dotar al professorat de recursos i dels punts claus d’una 
metodologia integrada i col·laborativa, que ajudi a enriquir les 
competències parcials de l’alumnat en les llengües del centre.  
Obj.3:Elaborar un protocol i exemple de programació multinivell i/o 
activitats per fomentar la diversitat significativa.  

 

7.Avaluació del projecte GEP i de l’impuls de la competència 

plurilingüe al SEC Canet 

Impacte en el centre 

 

El recull del pla d‟avaluació del projecte quedarà reflectit en la memòria, un cop 

analitzades les evidències recollides a partir de l‟aplicació dels diferents 

instruments d‟avaluació ; per exemple: 

 Intervencions de les famílies per al projecte plurilingüe  

 Satisfacció de l‟alumnat, les seves famílies i el retorn positiu fet pel 

professorat de la tasca realitzada pel nostre alumnat en l‟ERASMUS 

PLUS. Arran d‟això i de la participació en el congres organitzat per la 

UPF “Symposium: Sociocultural Approaches to Additional Language 

Learning/Teaching, Research and Teacher Education: Bridging the 

Gap between Practice and Theory”,  destacar la  intervenció del nostre 

alumnat en el màster per professorat de llengües anglesa que organitza la 

UPF.  

fotos\Vídeo.MOV 

fotos\Vídeo (1).MOV 

(reportatge ràdio) 

http://eventum.upf.edu/event_detail/2070/speakers/enfocaments-socioculturals-per-a-land39;aprenentatge-_-ensenyament-de-llengues-addicionals.-recerca.html
http://eventum.upf.edu/event_detail/2070/speakers/enfocaments-socioculturals-per-a-land39;aprenentatge-_-ensenyament-de-llengues-addicionals.-recerca.html
http://eventum.upf.edu/event_detail/2070/speakers/enfocaments-socioculturals-per-a-land39;aprenentatge-_-ensenyament-de-llengues-addicionals.-recerca.html
/C:UsersprofDesktoppen%20immacoordinació%20pedagògica%202015-16GEPfotosVídeo.MOV
/C:UsersprofDesktoppen%20immacoordinació%20pedagògica%202015-16GEPfotosVídeo%20(1).MOV
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 Buidatge enquestes de satisfacció als professors / alumnes / famílies 

 Restem a l‟espera de proves de diagnosi exterior en quart de l‟ESO. 

 

 
Es valora molt positivament l’impacte al centre del projecte, ja que suposa l’oportunitat 

d’introduir canvis de tipus metodològic i alhora és un catalitzador i un potenciador 

d’altres projectes que es duen a terme al centre , com el projecte Melange (Erasmus +) 

OBJECTIU 3 Establir la cultura de l’avaluació consensuada amb els diferents 
agents d’educació 

ESTRATÈGIA 3. Establir la cultura de l’avaluació i del fet de rendir comptes i 
de les conseqüències (LEC) davant del Consell escolar i l’ 
Administració 

ACTUACIONS RESPONSABILITAT QUAN? RECURSOS 

Introduir el 
treball 
d’avaluació 
dinàmica 

Ús d’instruments 
pel foment de la 
metacognició i 
l’autoregulació de 
l’alumnat 

 

Al llarg de tot el curs, 
Professorat de 
matèries 
instrumentals 
Supervisió: 
Gabinet d‟innovació i 
orientació pedagógica. 
Responsables: 
Sandra Seró/Imma 
Garcia i Carina Torres 

-Llistat esmicolat 
d‟indicadors. 
-Confecció de  les 
bitàcoles per matèries 
-Criteris per la confecció i 
organització d‟apunts 
definitius per àmbits. 
-Localització i 
registrament del propi 
punt de partida i 
d‟arribada 

-Tècniques col·laboratives 
per treballar l‟error, per 
impulsar la metacognició 
des del Seminari TIL 

Pel que fa a la formació rebuda, aquesta s‟ha transmès als demes companys en 

claustre ordinari. Per altra banda, s‟han utilitzat els materials elaborats en la 

formació i s‟han elaborat altres materials basats en la formació rebuda. 

 

8.El Disseny del pla d’avaluació del PLC 

  

OBJECTIU  1 

CONSOLIDAR EL TREBALL INTEGRAT PER ÀMBITS I DESPLEGAR-LO A 3R 
ESO 

INDICADORS DE PROGRÉS 

 Tot el professorat de primer cicle de l‟ESO treballa de manera contextualitzada a 

partir de la modificació dels horaris de l‟alumnat fent franges de dues hores 

(àmbits). 
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 Tot el professorat treballa en equip i programa seqüències per a consolidar la visió 

horitzontal i holística del centre (1r cicle de l‟ESO). 

 Tot el professorat participa al llarg del curs a les sessions i cursos FIC dissenyats 

per a treballar de manera seqüencial i competencial. 

 

 
ESTRATÈGIES I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

TEMPORITZACIÓ 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
9
-2

0
 

2
0
2
0
-2

1
 

1. Tot l’equip de professors participa a les sessions de 

formació a l’inici de curs. 

X
 

X
 

X
 

X
 

2. Tot l’equip de professors al primer cicle de l’ESO 

treballa de manera  integrada per àmbits en franges 

de dues hores. 

X
 

X
 

X
 

X
 

3. Es treballa per seqüències formatives als diferents 

àmbits al primer cicle de l’ESO. 

 X
 

X
 

X
 

4. Es fa extensiu l’ús del treball per àmbits a 3r ESO. 

 X
 

X
 

X
 

 

Responsables de l’aplicació 

-Formació: Gabinet d’Orientació i innovació  
Pedagògica 

- Coordinació: Coordinadora Pedagògica i 
Cap d’estudis. 
- Participació a la formació:  Tot el claustre. 
-  Aplicació a les classes:  professorat de 
l`àmbit. 

Recursos materials i funcional 
-Sessions de formació en la metodologia 
del centre. 
-2h/setmana de treball en equip. 
-Seqüències programades a les reunions 
del diferents àmbits.  

 
                                                 
i

  Zabala,Antoni:Cómo aprender y enseñar competencias, ed.Graó, Barcelona, 

pàg.47 


