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OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA EDUCATIU 

Aquest projecte pretén donar resposta als objectius generals del sistema educatiu referents 

a la competència lingüística definits a la normativa vigent: 

1. Garantir que, en acabar l’educació obligatòria, el nostre alumnat assoleixi el domini  de les 

llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).  

2. Garantir que l’alumnat sigui prou competent 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 l’alumnat 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.  

 

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

L’Administració anima a la confecció d’un PLC que respongui a les noves necessitats de la 

societat i del perfil de l’alumnat. Per això, aposta per un projecte educatiu plurilingüe i 

pluricultural per tal que l’alumnat sigui capaç d’utilitzar normalment les dues llengües oficials 

al final de l’educació obligatòria i els porti a una sensibilització cap a l’aprenentatge de noves 

llengües, fins i tot de les provinents de la nova immigració. Cal fer una reflexió sobre la 

importància de saber llengües, quantes més millor per fer ciutadans i ciutadanes competents 

d’acord amb les necessitats de la societat catalana del segle XXI, multilingüe i multicultural. 

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

 Dotar l’alumnat de la sensibilització cap a altres llengües. 

 Introduir la metodología AICLE per tal de reforçar l’aprenentatge d’altres 
llengües a través de les diferents àrees curriculars. 

 Treballar sistemàticament amb materials en diferents llengües, de manera que 
es generin actituds positives cap a la seva diversitat i curiositat per aprendre-
les. Els diferents àmbits 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. 
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Títol I. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

L’alumnat del centre (310 nois i noies en total aquest curs), en la seva majoria parla 

habitualment i indistintament les dues llengües oficials i, a més, el centre és receptor 

d’alumnat nouvingut de tipologia JAMS i alumnat nouvingut que no té coneixement del català 

o del castellà, o de cap de les dues llengües (cinc casos, en total, aquest curs). 

 

Un percentatge important de profesores i professors és competent en llengua anglesa. El 

centre ha creat 6 llocs professionals amb perfil lingüístic anglès. A més hi ha professorat que 

específicament tenen acreditació per a l’impartiment de la llengua alemanya i xinesa. En el 

cas de la llengua alemanya, la profesora que imparteix aquesta llengua és nadiva. 

 

Gràcies a la dotació de places docents amb perfil professional de l’àmbit lingüístic anglès, el 

centre imparteix els següents àmbits en anglès: a primer i segon d’ESO s’imparteixen les 

matèries de ciències naturals (dins l’àmbit STEM) i les socials (dins l’àmbit Humanístic). A 

tercer i quart d’ESO, les Ciències Socials. L’alemany forma part de l’àmbit humanístic i 

intervé en alguns projectes de l’àmbit STEM a nivell de tercer d’ESO. 

 

Títol II. L’OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES AL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

Un dels objectius del Projecte de Direcció és apostar per l’èxit educatiu en els seus dos 

vessants: Equitat i Excel·lència. Aquest objectiu inclou les estratègies i actuacions següents: 

 

 Implementar el treball competencial amb l’ajut de seqüències per a consolidar la visió 

horitzontal i holística. 

 Millorar de manera conrastada la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat. 

 

Un cop feta la diagnosi seguint les indicacions de l’aplicatiu 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 se situa l’Institut 

Sunsi Móra. La particularitat amb què ens trobem és com es conjuga la impartició de cinc 

llengües 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. 

 

La primera llengua estrangera del centre és la llengua anglesa. S’imparteix com a segona 

llengua estrangera l’alemany i, com a tercera, el xinès. 

A més de les hores lectives fixes d’anglès a cada nivell de l’ESO, hi ha una optativa de 

reforç d’anglès a primer d’ESO, 

L’alemany és obligatori a primer i a segond’ESO. Al llarg d’aquests dos cursos, la llengua 

alemanya forma part de l’àmbit hmanístic. A tercer i quart d’ESO la llengua alemanya 

esdevé llengua optativa. 

Pel que fa al xinès, és matèria optativa rotativa a primer i passa a ser optativa a segon i 

tercer d’ESO. L’alumnat que ha triat l’optativa de xinès a segon, pot continuar-la a tercer. 

L’oferta de llengües estrangeres en horari extraescolar és la següent: 

anglès, alemany i xinès a diferents nivells: de 15.15 a 16.45 h de dilluns a dijous. 
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Títol III. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I ÚS DE LES LLENGÜES 

 

1. Garantir que la llengua catalana esdevingui l’eix vertebrador del nostre projecte educatiu. 

El català és el més estès com a llengua vehicular de comunicació interna i externa, però 

també es vetlla per emprar les altres llengües en diversos espais d’educació (formals i no 

formals), per tal de millorar el nivell de competència lingüística de l’alumnat en totes les 

llengües del centre.  

 

2. Impulsar la competència plurilingüe de l’alumnat. En aquesta conscienciació del 

multilingüisme, el centre aposta per aproximar els nois i noies a les llengües i guiar-los  

perquè puguin  aprendre a pensar en aquella llengua. 

 

3. Mantenir el tractament integrat de les llengües (TIL) com a metodologia per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a l’aula al primer cicle de l’ESO.  

 

4. Ampliar al segon cicle de l’ESO (enguany a tercer de l’ESO) el treball integrat de 

llengües (català i  castellà). 

 

5. Iniciar el treball integrat de llengües i per projectes transversals a quart d’ESO.  

 

6. Elaborar material aplicant el tractament integrat de llengües i AICLE. 

 

Títol IV. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE DE 

LES LLENGÜES 

Quines actuacions duem a terme per a assolir aquests objectius? 

1.Impartició, a tota l’ESO, de les ciències naturals i socials en anglès, i participació de 

l’alemany en projectes de l’àmbit STEM a quart d’ESO. 

2.Consolidació del tractament integrat de les llengües (TIL) com a metodologia per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a l’aula al primer cicle de l’ESO: 

 

2.1.Exemple de Taula d’Objectius Compartits (TOC) entre català i castellà de primer d’ESO: 

Tasca: Elaborar la carpeta d’apunts definitius per a preparar el control de TIL 1  (HUM)         1r Trimestre  
                                                                                 1r ESO                                                                         curs 2019-2020 

 

Objectius Tasca Observacions 
Què tinc/no  tinc? 
On ho trobo?  

CAT CAST 

Obj.1: Reconèixer i identificar propostes 
relacionades amb les arts que es treballen en l’àmbit 
educatiu, segons les set disciplines artístiques. 

1- Quadre resum de les 
definicions de les 8 principals 
manifestacions artístiques. 

 X X 

Obj.2: Reconèixer un text per la seva tipologia i el 
gènere a què pertany (narratiu, descriptiu, 
explicatiu, argumentatiu, instructiu, predictiu, 
conversacional i retòric) 

2- Taula de tipus de textos i 
dibuix teoria de la pizza. 

 X X 
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Obj. 3: Reconèixer els elements que intervenen en la 
comunicació verbal. Per poder identificar-los en 
totes les situacions de la vida quotidiana.  

3- Esquema dels elements de 

la comunicació.  

 

 X X 

Obj.4: Fer ús dels recursos lingüístics per a fer 
descripcions de persones. 

4- Esquema de la Presentació 

10 (el cub) 

5- Pauta de la descripció. 

 X X 

Obj. 5: Ampliar el vocabulari sobre la descripció de 
persones.  

6- Llistat de vocabulari pactat 
del cos, trets psíquics, roba, 
família.  

 X X 

Obj.6: Distingir els substantius i els adjectius dins 
d’un text i analitzar-los (concret, abstracte, 
individual, col·lectiu, etc.) i classificar-los (variables, 
invariables).  Saber-ne fer la flexió (gènere i nombre) 
aplicant la concordança (ca/ques, ça/ces, ja/ges, 
ga/gues, gua/gües, qua/qües) 

7- Cartolinetes  del 

substantiu  i de l’adjectiu 

(cas) i mapes conceptuals 

substantiu i adjectiu (cat). 

8- Floreta amb els canvis 
ortogràfics (ca-ques, ça-ces, 
ja-ges, etc) 

 X X 

Obj. 7: Fer un bon ús dels signes de puntuació. 9- Taula TIL dels usos de les 
comes. 

 X X 

Obj. 8: Aplicar amb correcció les normes bàsiques 
de l’accentuació. 

10- Esquema Til de les 

normes bàsiques de 

l’accentuació. 

 

 X X 

 

2.2.Exemple de Taula d’Objectius Compartits (TOC) entre català i castellà de segon d’ESO: 

Tasca: Elaborar la carpeta d’apunts definitius per a preparar el control de TIL 1   (HUM)     1r Trimestre  
                                                                              2n ESO                                                                      curs 2019-2020 

 

Objectius Tasca Observacions 
Què tinc? No tinc? 
On ho trobo?  

CAT CAST 

Obj. 1.Investigar els orígens de l’art en totes les 

seves disciplines.  

 

1- Quadre definició de les 

arts 

2- Taula de les primeres 

manifestacions artístiques de 

cadascuna de les arts. 

AD primer i 
bitàcola segon 

X X 

Obj. 2.Reconèixer un text per la seva tipologia i el 

gènere a què pertany (narratiu, descriptiu, expositiu, 

argumentatiu, instructiu, predictiu, conversacional i 

retòric) 

3. Esquema de la tipologia de 

textos i gèneres. 

bitàcola X X 
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Obj. 3. Conèixer el procés de la romanització i 

formació de les llengües romàniques i classificar-les i 

situar-les al món. 

4- Mapa conceptual de la 

romanització en llengua Til1 

cas. 

5- Taula Til de les llengües 

romàniques i els llocs on es 

parlen. 

6- Mapa de les llengües 

romàniques a Europa. 

(llengua Til) 

Bitàcola , Video de 

Quique i llibre de 

text. 

 

X X 

Obj.4. Conèixer les principals varietats dialectals 

geogràfiques del castellà i català, situar-les en el 

mapa i identificar-ne els trets principals 

7- Mapa y cuadro con las 

lenguas y dialectos de la 

Península / Mapa i esquema 

dels dialectes del català. 

8- Glosario con los términos: 

lengua, dialecto, dialecto 

histórico, monolingüismo, 

bilingüismo, etc 

Bitàcola , video de 

Quique i video 

dels dialectes 

catalans. 

X X 

Obj. 5 . Saber derivar paraules del llatí al mot 

patrimonial i identificar els cultismes. Conèixer les 

principals  arrels grecollatines en mots derivats i 

compostos 

Distingir les paraules simples de les 

derivades.   Analitzar els mots derivats (prefixos, 

arrel, infixos i sufixos en til cat i cas) i compostos. 

9- Taula Til dels ètims, 

cultismes i mots 

patrimonials. 

10- Esquema - imagen del 

análisis morfológico de 

cualquier palabra. (TIL 1) 

13- Taula Til  amb els 

principals prefixos i sufixos 

 

Bitàcola i llibre de 

text 

X X 

Obj. 6. Aplicar les normes d’accentuació bàsiques i 

dels diftongs. 

11- Esquema dels diftongs 

i  les regles d’accentuació. 

bitàcola X X 

 

Obj. 7. Aplicar la propietat de l’adequació, la 

coherència i la cohesió. 

Conèixer les característiques dels textos expositius. 

12- Taula Til dels usos de les 

comes. 

13- Pauta dels textos 

expositius. 

14- Llistat dels principals 

connectors per als textos 

expositius. 

AD primer 

i 

bitàcola 

X X 

 

3. Disseny d’un Pla de Lectura de Centre: s’estableix una hora setmanal de lectura en 

català, en castellà i en anglès, amb libres de lectura socialitzats per l’AMPA en les tres 

llengües, que van rotant per les aules (A,B i C) i van canviant  cada trimestre. 

 

4. Ampliació a tercer d’ESO del tractament integrat de les llengües catalana i castellana, pel 

que fa a la programació dels objectius i criteris d’avaluació. També hi ha una hora de lligam 

entre castellà i anglès, per tal de dotar els alumnes d’eines per a l’expressió escrita (bases 

d’orientació, pautes interrogatives) i que prenguin consciència de la importància de les fases 

de l’escriptura (planificació, textualització i revisió) en qualsevol llengua. 

 

 

4.1..Exemple de Taula d’Objectius Compartits (TOC) entre català i castellà a tercer d’ESO 

Tasca: Elaborar la carpeta d’apunts definitius   per a preparar el control de TIL 1   1r trimestre   

                                                                            3r ESO                                                curs 2019-2020                           
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Objectius Tasca Observacions 

Quètinc/no  tinc? 
On ho trobo?  

CAT CAS 

Obj. 1: Reconèixer un text per la seva tipologia i el gènere 
a què pertany (narratiu, descriptiu, explicatiu, 
argumentatiu, instructiu, predictiu, conversacional i 
retòric) 

1. Esquema de la tipologia 
de textos i gèneres. 

 X X 

Obj. 2:  

2.1.Reconèixer les propietats textuals de l’ adequació, 

coherència, cohesió i correcció en els textos. 

2.2.Prendre consciència de les fases en el procés 

d’escriptura (planificació, textualització i revisió) 

2.Mapa conceptual amb 

les propietats textuals 

(cas) 

 

  X 

3. Esquema amb les fases 

de l’escriptura (cat) 

 

 X  

Obj. 3: Reconèixer textos periodístics, en concret els 

elements i característiques del reportatge i la crònica. 

 

4.Quadre característiques 

i estructura del reportatge 

(cat) 

 

 X  

5. Quadre característiques 

i estructura de la crònica 

(cas) 

 

  X 

Obj. 4: Identificar dins una oració simple les categories 
gramaticals. 

6. Taula amb definició i 
exemples de cada 
categoria. 

 X X 

Obj. 5: Reconèixer i analitzar en diagrama arbori els 
diferents sintagmes (SN, SAdj, SV, Sprep, SAdv) 

7. Taula amb definició i 
exemples de cada 
sintagma. 

 X X 

Obj. 6: Conèixer i aplicar els usos correctes dels signes de 
puntuació. 

8.Glossari dels signes de 
puntuació. (cas) 

  X 

Obj.7: Aplicar les normes de l’accentuació (cat i cas) i la 
vocal neutra (cat) 

9. Esquema normes 

accentuació (cat), afegint 

l’accent obert, l’accent 

tancat i el diacrític) 

 

 X  

 10. Llistat de paraules 
pactat vocal neutra (a/e, 
o/u) 

 X  

 11. Esquema normas 

acentuación (cas) 

 

  X 

Obj. 8: Entendre i usar correctament els  conceptes 
següents relacionats amb el lèxic: significant/significat, 
sinonímia/antonímia, polisèmia/homonímia, 
homògrafs/homòfons, hiperonímia/hiponímia, 
comparació, metàfora, metonímia, tabú i eufemisme. 

12.Taula amb cada 
concepte (definició i 
exemple)  

 X X 
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5. Presència del TIL en tots els àmbits: STEM, HUMANÍSTIC I EXPRESSIÓ. 

El treball en les tres llengües, sobretot en les dues oficials, és present en l’àmbit Humanístic 

i d’Expressió a primer d’ESO, és a dir, els alumnes es troben les professores de llengües 

juntament amb les de socials, visual i plástica o música; i a segon, passa el mateix amb 

STEM, on el professorat de llengües crea tot un material de llenguatge científic i, també, es 

treballa l’expressió escrita en general, aportant a l’alumnat bases d’orientació, pautes 

interrogatives i altres recursos per tal que puguin expressar-se en qualsevol lengua en 

qualsevol àmbit.  

Exemple: 
  
A continuació veiem un bloc on s’explica a l’àmbit humanístic com fer mapes conceptuals de 
qualsevol text de qualsevol àmbit.  S’explica, reflexiona i experimenta en català, per 
exemple. Es passa la teoria en castellà i una pauta interrogativa en anglès, per revisar un 
cop n’hagin fet un. D’aquesta manera, ja no recorden qui els va explicar què. Només 
“entenen” què és i com es fa un mapa, sigui en la llengua que sigui. “Pensen” un mapa. 

 
PASSOS PER A FER UN MAPA CONCEPTUAL 

Per elaborar un mapa conceptual d’un text de qualsevol àmbit heu de: 
 

1. Sintetitzar (extreure) els conceptes clau del text. 
2. Fer un llistat d’aquestes paraules clau (inventari d’idees). 
3. Distingir i marcar els conceptes en idees principals i secundàries (jerarquia).  
4. Posar el macroterme al centre. 
5. Dibuixar el mapa (amb el·lipsis). 
6. Utilitzar fletxes i buscar paraules enllaç (s’escriuen en minúscula). 
7. Es poden utilitzar colors/mides com a elements diferenciadors: idees/jerarquies/conceptes. 
8. Es poden utilitzar imatges/dibuixos. 
9. Revisar l’ortografia 
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PARTES DE UN 
MAPA 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN SÍMBOLOS, CONVENCIONES SOCIALS 
 

MACROTÉRMINO 
 

 

Como un título. MAYÚSCULA.  MÁS GRANDE QUE EL RESTO. 
ARRIBA O EN EL CENTRO, EN NEGRITA 

CONCEPTOS  Son acontecimientoss, 
objectos o cualquier 
realidad observable. 
Palabras CLAVE 

MAYÚSCULA.ELIPSES  
Los ejemplos y los nombres propios no se 
enmarcan. 

PALABRAS 
ENLACE 

Son las palabras que 
sirven para unir los 
conceptos y señalar el 
tipo de relación 
existente. 

MINÚSCULA Y VERTICALES 

Flechas Enlazan conceptos Tienen una dirección 
            → 

 

                              

 

MIND MAP INTERROGATIVE PATTERN 

STRUCTURE 25/100  

Have you used a MACROTERM in block capitals? 0-5  

Have you distinguished between main and secondary ideas? 0-5  
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Have you used keywords? 0-5  

Have you used arrows? 0-5  

Have you used linking words? 0-5  

CONTENTS 45/100  

Have you included all relevant information?  
(where, when, how they lived and what they did?) 

0-45  

FORMAL ASPECTS 20/100  

Did you use a nice handwriting? 0-5  

Did you used a neat layout? 0-5  

Did you respect the margins? 0-5  

Did you use colors/sizes to differentiate the different ideas? 0-5  

SPELLING MISTAKES 10/100  

Did you check spelling and grammar mistakes? 0-10  

TOTAL 0-100  

 

 

6. Desenvolupament d’un projecte transversal a 4t d’ESO per trimestre amb treball 

integrat de llengües: català, castellà, anglès on també participa professorat de 

música i tecnologia, sobre el tema de la publicitat els dos primers trimestres i 

literatura, el tercer. 

7. Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües: com a mínim hi ha una 

tasca avaluable trimestral en què l’alumnat empra recursos TIC (enregistrament de 

videos, elaboració treballs amb programes com power point, prezzi, padlet, etc.) i 

d’aquesta manera s’avalua la competencia digital que és transversal. 

8. Incorporació d’exposicions orals en la programació de totes les matèries.  

Exemple de pauta per avaluar les exposicions orals del centre en qualsevol matèria: 

Planificació exposició oral 

 

Temps màxim: 

CONTINGUT (esborrany) (10p.) 

Paraules Clau (5p) Esquema / mapa conceptual (5p) 
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FORMA (Exposició Oral davant del tribunal) (30p.) 

Aspectes que es valoren: Punts 

 

Alumne Alumne Alumne Alumne 

Aspectes  

Formals 

(individual) 

Mostrar nerviosisme, inseguretat (p.ex. rascar-se 
àrees cefàliques, etc.) 

     

Ha comès buits (er,am,um) o 
expressions           sense sentit: vale, ok? 

     

Ha llegit enlloc d’explicar?      

Ha descuidat l’audiència, s’ha posat de costat, no 
els mira, baixa el cap? 

     

Adequació Han presentat el tema i els participants a la 
presentació? (grupal) 

     

Ha  utilitzat  un  to  adequat i ha vocalitzat?. 
(individual) 

     

Errades 

d’expressió 

(individual) 

No ha fet barreja de llengües?      

Ha evitat expressions vulgars?.      

Ha   evitat repeticions o ambigüitats?.      

Contingut 

(grupal) 

S’han repartit els continguts entre els membres 
del grup 

     

La presentació respon a tots els continguts 
plantejats a l’esborrany? 

     

                                                   TOTAL exposició      

                                      Nota esborrany (contingut)      

                                                                   NOTA      

 

 

9. Establiment de dues reunions periòdiques (setmanals) de caràcter pedagògic en 

què intervé l’equip docent de l’àmbit humanístic per treballar les competències 

lingüístiques, compartir i generar materials per a l’aula, preparar proves. Aquest curs, 

per exemple, es fa especial èmfasi a generar bases d’orientació (per planificar i 

escriure qualsevol text) i pautes interrogatives (amb els ítems d’adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística) per revisar totes les tipologies textuals 

(text narratiu, argumentatiu, descriptiu, etc), de manera que el professorat de 

qualsevol àmbit en pugui disposar i compartir-les amb els alumnes. 
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9.1.. Exemple de pauta per als textos instructius:  

CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL TEXT INSTRUCTIU 

C
O

M
P

ET
ÈN

C
IA

 D
IS

C
U

R
SI

V
A

 

ADEQUACIÓ (A): 

 És un text expositiu? 

 Té una extensió adequada? 

 S’ajusta al tema que es demana? 

 Fas servir el registre estàndard de la llengua (sense col·loquialismes o vulgarismes)? 

0-4 p 

COHERÈNCIA (R)  

 Repeteixes sempre la mateixa idea o n’aportes de noves de manera progressiva? 

 T’expresses de manera clara i sense caure en contradiccions?  

 Hi ha tres paràgrafs com a mínim?  
         1. introducció   
        2. desenvolupament (amb diferents paràgrafs) 
        3. conclusió  

0 -4 p 

COHESIÓ (S)  

 Has usat imatges (dibuixos, fotografies, mapes, gràfics...)? 

 Uses connectors (primer, després, a continuació, per acabar)?  

 Has fet un bon ús de la coma: enumeracions, aclariments, circumstancials, etc? 

0 -4 p 

C
O

R
R

EC
C

IÓ
 

LÈXIC (L)  

 El lèxic és precís i exacte? (paraules clau, substantivació) 

 Has evitat els adjectius qualificatius “ornamentals” propis dels textos literaris? 

 Has evitat les interferències lèxiques amb d’altres sistemes lingüístics (barbarismes)? 

0 -4 p 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES (M)  

 L’ordre de la frase és correcte? 

 Les concordances subjecte-verb; noms-adjectius són correctes? 

 Els verbs estan en present d’indicatiu? 
(Recorda que es pot emprar també els temps passats) 

 Has utilitzat bé les preposicions (per, per a, amb...) i adverbis (a poc a poc, lentament)? 

 Has evitat  les interferències sintàctiques amb d’altres sistemes lingüístics (p.ex. tinc de parlar)? 

0 -4 p 

ORTOGRAFIA (O)  

 Has utilitzat la majúscula a principi del text, paràgraf o després d’un punt?  

 Has repassat els errors més freqüents? apòstrof, contraccions, accents, ABA, ÍA, AS 

0-4 p 

ASPECTES FORMALS 

 Has posat el títol en una altre color?  

 Has respectat els marges?  

 Has evitat les ratllades no elegants o amb típex?  

 Has fet les línies rectes sense pauta?  

 La impressió general és atractiva?  
 

0-1 p 

 PUNTUACIÓ TOTAL:       

 

 

9.2.Exemple de full per a escriure la versió definitiva de qualsevol text: 

Expressió escrita 

(Curs 2019-2020) 

Cognoms i nom:  Curs i grup:               

 

Nota: 

 

 

 

Data: 

 

Tasca:  
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           ADEQUACIÓ 0-4 

 

 

COHERÈNCIA 0-4 

 

 

COHESIÓ 0-4 

 

 

LÈXIC 0-4 

 

 

ORTOGRAFIA 0-4 

 

 

MORFOSINTAXI 0-4 

 

 

ASPECTES FORMALS 0-1 

 

 

               TOTAL 0-25 

 

 

GLOBAL màx.100 

(Total *100) / 25 
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Títol V. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES:  

El tractament integrat de llengües a l’Institut Sunsi Móra  

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. 

 

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

Per arribar a aquest nivell, hem hagut de: 

1) 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, 

alemany i una tercera matèria relacionada amb l’àmbit científic. 

2) 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 l’alumnat per què aprengui a  discernir i 

reconèixer   les dificultats originades pel desconeixement de la llengua o per la 

dificultat 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). Pot pasar que a l’inici de curs, els alumnes no tinguin tan 

clares les normes de funcionament del centre si la seva tutora els fa la 

presentació en llengua anglesa. Això ens obliga a observar què passa al voltant 

per poder adquirir els mateixos hàbits, els aprenguin en la llengua que els 

aprenguin. 
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3) Augmentar el contacte amb l’anglès des d’altres matèries lingüístiques i no 

lingüístiques. 

 

 

3. La  filosofia  del Seminari TIL 

 

3.1. Desenvolupament del tractament.  

 

 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 en 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 “scafolding”. 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 especificitats i particularitats de cada llengua 

per fer un tractament integrat diferenciat. Per exemple: 

 

 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 o 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 d’un mateix tema però amb diferents àrees 

vinclades perquè no comparteixen l’estructura profunda i pensem que continuen 

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, descomposables i universals que faciliten el 

treball contextualitzat com són: 

 

-Tipologia textual 

-Registres de llengua 

-Lèxic i, fins i tot, la gramàtica 
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 Per què TIL,  i no català, castellà, anglès? 

 

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 quatre cursos de 

l’ESO no sortiran amb un domini excel·lent de l’anglès i l’alemany, però sí que 

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’n 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 no una situació 

contextualitzada i real, que afavoreixi l’aprenentatge fent transferències d’una 

llengua a l’altra. El Seminari TIL del Sunsi Móra vol que l’alumnat s’acostumi a 

pensar en aquestes llengües i  que visqui aquesta experiència el més naturalment 

possible.  

 

Per tant, creiem que   l’alumnat comença a entendre que treballen TIL quan en el 

seu horari o carpeta tenen el nom de la matèria  i  pactem que, en funció del títol o 

de la llengua en què ens adrecem,  s’indicarà la llengua de la classe. Però poden 

acabar una sessió de gramática dels determinants d’aquesta manera: 
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 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 són maneres de veure i 

entendre el món. Hi ha situacions que per definir-les, només trobes un equivalent 

en una llengua i no en una altra. També volem trencar amb certs tabús que els 

impedeixen millorar perquè, abans de parlar bé una llengua s’ha de parlar, utilizar. 

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, per 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, tot i que no infal·lible,  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? (posible resposta: més lleig que un pecat). 

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 handsome i pretty?) Amb aquests 

dubtes, fem  pont entre les llengües, enriquim el nostre llenguatge i, el que és més 

important, parlem de la llengua i, sobretot, de la gramática,  com un ésser viu i no 

com allò que hi ha als llibres.   

 

 Com avaluarem? 

 

A l’inici de cada bloc els facilitem el full amb els objectius de la unitat (TOC) i al 

final del bloc els fem una única prova contextualitzada per avaluar tots els 

descriptors. Per a 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. 
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Exemple de prova de seguiment de primer d’ESO 
 
 
 

 

Institut Sunsi Móra 
Àmbit: HUM/TIL 
Teacher: 

TIL 1  MARK (33p) 

SURNAME(S), NAME GROUP DATE 

1- Posa el nom de l’art corresponent a cada definició: (7p) 
a) Art de la paraula: 
b) Art de la forma I el color: 
c) Art del moviment del cos: 
d) Art del volum: 
e) Art de les imatges en moviment: 
f)  Art de l’espai: 
g)   Art dels sons: 

2- Relaciona  les dues columnes (6 p) 
 

1. Referència bibliogràfica                  a.Resum molt breu d’una novel·la, pel·lícula  
2. Sinopsi    o obra teatral. 
3. Títol     b.Fotografia, dibuix o làmina que es col·loca 
4. Text    en un text imprès per fer-lo més atractiu. 
5. Il·lustració   c.Unitat narrativa, una divisió del text. 
6. Paràgraf                    d.Conjunt de dades que permeten la identificació 

                                                                   i cerca d’un document o publicació. 
                                                                                     e.Conjunt d’enunciats que permeten donar un missatge coherent 

ordenat. 
                                                                                     f. Designació d’una obra, que es posa al començament (en el cas d’un 

llibre, a la coberta). 
 
3- Completa el dibujo (4p) 
Descripción, argumentación, Texto (novela), narración, diálogo, etc 
 

 
4- Identifica cadascuna d’aquestes imatges tot dient-ne el tipus de text  al qual pertanyen. Escriu-ho a sota en Til1 
(català i castellà) (6p) 
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                ……………………….                              ……………………………...                                              ……………………….. 
         

 
 

5- Quins tipus de text (escriu-los  en Til 1 cat/cas) predominen en?: (4p) 
a) Una entrevista televisiva a Kilian Jornet: 
b) Un debat a classe sobre l'hàbit de fumar: 
c) Una fitxa científica sobre el ficus: 
d) Una reportatge del diari sobre la clonació a partir d'un sol òvul: 

 
6-  Identifica y pinta dos secuencias narrativas (rojo), una descriptiva (verde) y una dialogada (azul). (6p) 
 

Con toda calma 
Era la una en punto. Estaba completamente tranquilo y se tomó el pulso, que no tenía nada de febril. Todavía 
continuaba el sonido extraño, y con él oía claramente ruido de pasos. Se puso las zapatillas, sacó de su estuche un 
pequeño frasco oblongo y abrió la puerta. Justo enfrente de él vio, a la pálida luz de la luna, a un viejo de aspecto 
horrible. 
    
Tenía los ojos como rojos carbones encendidos; largos cabellos grises le caían sobre los hombros en guedejas 
enmarañadas; su ropa, que era de corte antiguo, estaba sucia y harapienta, y de las muñecas y los tobillos colgaban 
pesadas esposas y argollas cargadas de herrumbre. 
    
-Mi querido señor -dijo el señor Otis-, realmente he de insistir en que engrase sus cadenas, y le he traído con ese fin un 
pequeño frasco de lubricante. Se lo dejaré aquí, junto a las velas del dormitorio, y tenga a bien servirse si lo necesita. 
    
Por un instante, el fantasma de Canterville se quedó completamente inmóvil e indignado; luego arrojando el frasco 
sobre el suelo pulido, huyó por el pasillo. 
                                                                                                                 OSCAR WILDE, El fantasma de Canterville (Adaptación)
   

 

 

 

3.2. Exemple de sessió integrada  

  

Numerem TIL 1 per a les dues llengües oficials, conegudes i emprades 

habitualment per l’alumnat, i TIL 2 a les llengües estrangeres, primera o segona 

(anglès, alemany). Vet aquí una seqüència sobre els elements de la comunicació: 
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https://www.youtube.com/watch?v=x59rQncGWEI 

 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=x59rQncGWEI
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PRACTICA: 

 

Conclusión/Teoría: 

 

 

 
Tasca 3    APUNTS DEFINITIUS:  
Fes el teu esquema dels elements de la comunicació, com vulguis, personalitzat, amb les tres llengües:  català (color 
blau), castellà (color negre) i anglès (color verd). 
 

Exemple d’un esquema d’una alumna: 
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Tercera hora: 

Producte final: (avaluable) 

Elaborar una presentació oral en llengua TIL1 (català i castellà) per a explicar la teoria subjacent 
en  alguna de  les imatges  estudiades durant la seqüència.   

Les  imatges  a  treballar  es triaran a l’atzar. 

(material: imatges plastificades que se  us repartiran.) 

 
Producte que s’avalua amb la pauta d’expressió oral. 

 

Amb aquesta seqüència, els nens i nenes, partint d’una experiència prèvia, han reflexionat 
individualment i després han interaccionat en petit grup (grup taula). Han pres apunts 
(expressió escrita), han d’haver entès el que han après per poder fer el mapa conceptual  i 
han de produir un text oral en equip, per ser avaluats en grups de quatre, segons la pauta 
d’expressió oral que ja coneixen. S’han treballat, per tant, les dimensions d’expressió 
escrita, comunicació oral, l’actitudinal i plurilingüe, amb llurs competències (producció de 
textos escrits i orals, aprendre a aprendre, utilizar estratègies d’interacció oral, implicar-se 
activa i reflexivament en interaccions orals, etc) 

Les professores han usat la metodologia ERIT (experiència prèvia, reflexió i interacció i 
teoria final) i si preguntes als alumnes en quina llengua han après els elements de la 
comunicació, serà divertit sentir la resposta. 
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4. Estratègies d’actuació 

Per implementar la metodologia TIL i CLIL, ha calgut la modificació dels horaris  
en franges de dues hores al primer cicle (àmbits STEM, Humanístic i d’Expressió) 
i la creació de perfils del professorat, fent ús de l’autonomia de centres, per tal 
d’ajudar a la consolidació dels objectius del projecte relatius a les llengües: 
 
Obj.1: Generar la cultura al 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. 
 
Per a fer difusió d’aquesta metodologia i sensibilitzar el professorat nouvingut any 
rere any, ha calgut molt treball cooperatiu, treball en equip, molta flexibilitat i 
perseverància i, sobretot, molt d’entusiasme. 
 
 
 
Durant aquests anys de vida de l’institut, podem afirmar que:   
 

 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) 

 

 que, gairebé en la seva totalitat, el professorat treballa en equip i programa 
seqüències per a consolidar la visió horitzontal i holística del centre (1r cicle de 
l’ESO), amb extensions a tercer i quart;  

 

 

 i que la majoria del professorat participa al llarg del curs a les sessions i cursos 
FIC dissenyats per a treballar de manera seqüencial i competencial. 

 

5. Pla d’Acollida 

El centre no disposa d’Aula d’Acollida per a nouvinguts, per tant efectua el 
protocol d’acollida inicial, seguint el Pla d'acollida del centre: 

1) Informar de l’arribada de l’alumne a tot el claustre. 

2) Entrevista inicial amb la família per part de la Coordinadora lingüística del 
centre, per recollir informació imprescindible com ara el país de procedència, 
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la situació familiar i social, les dates d’arribada a Catalunya, d’incorporació per 
primera vegada al nostre sistema educatiu, les llengües d’ús, el nivell 
d’aprenentatge i escolarització prèvia, etc 

3) Assignació de grup-classe i del personal docent que farà hores d’atenció 
individualitzada. 

4) Organització dels recursos del centre: 

Aula ordinària: Agrupaments a l’aula ordinària: parelles i petit grup 
+ suport  i atenció personalitzada a càrrec d’algun professional del claustre, 
mínim tres setmanals, en horari d’optatives, + Atenció individualitzada des de 
diversitat/ EE + Recurs del company guia. 
 

5) Elaboració del PI. L’alumnat amb pla individualitzat ha de ser avaluat en 
referència als criteris d’avaluació descrits en el seu PI. 

 
6) L’ús de les metodologies inclusives que utilitzem al Sunsi Móra, com el treball 

cooperatiu, programacions multinivell, dos docents a l'aula i el treball per 
àmbits afavoreixen, sens dubte, l'atenció a l’alumnat nouvingut, com, de fet, la 
inclusió de TOT l'alumnat. És molt important focalitzar l'atenció principal en 
l'acollida emocional i en el decurs de les classes, fomentar l'ús d'activitats en 
les que puguin participar donant-los veu amb l'ús d'estratègies orals i no 
verbals que afavoreixin la comunicació, la seva motivació, la confiança i 
seguretat (Molta PDI, ordinador portátil/chromebook per a ells/es, molts 
suports visuals, bastides, referents, diferents agrupaments, bases d'orientació, 
etc). Les explicacions orals generals també les han de poder escoltar, per tot 
allò que puguin entendre, per l'entonació de la llengua, per la sensació que 
participa del moment com els altres, etc. En la part de treball individual per a 
aquells moments d'activitat en els que encara no arriben, és a dir, mentre els 
altres alumnes realitzen tasques de lectura i escriptura o tasques d'un nivell al 
que encara no poden adherir-se, es fa ús d'un ordinador portàtil amb activitats 
en xarxa (Galí en línia) o dels llibres Nexes (1,2,3), Vincles, El mon (Santillana) 
o Nivell Llindar (segons nivell), entre d’altres. 

 

Títol VI. LA COMUNICACIÓ INTERNA EN RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 
El centre contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 
comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social.  La implicació de 
les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible per 
assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de 
l'alumne.  L’institut promou la implicació de les famílies en el procés educatiu dels 
seus fills i la participació en el funcionament del centre, a través de tot un seguit 
d’iniciatives: 
a) la carta de compromís educatiu, que signen a principi de curs. 
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b) l’escola de famílies (escola de mares i pares): té per objectiu apropar la 
metodologia del centre a les famílies. Per exemple,  un trimestre fent-los participar 
tot un matí a les classes amb llurs fills i filles; un altre trimestre fent-los formar part 
de les tasques o fins i tot exàmens grupals amb l’alumnat. 
c) les reunions periòdiques Direcció-AMPA 
d) les reunions entre delegats dels pares i tutor(e)s, etc..  

 
L’Institut també facilita la participació de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) en 
el projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les seves activitats i 
reunions. També els ofereix la possibilitat de difondre la seva informació en els 
taulers d'anuncis del centre i en la pàgina web.  Els pares i les mares, així mateix, 
participen  en la gestió del centre i en la tasca educativa mitjançant els seus 
representants al consell escolar, l’AMPA (de la qual en formem part totes les 
famílies del centre) i la relació amb el tutor, els professors del seu fill i els òrgans 
unipersonals del centre (membres de l’equip directiu). 

  
Les vies de comunicació amb les famílies, en relació a l’evolució acadèmica de 
l’alumne, són:  l’aplicació IEDUCA, les reunions de tutors amb les famílies dels 
alumnes al llarg del primer trimestre de classe, els butlletins de notes que 
trimestralment lliuren els tutors als alumnes i les entrevistes que concerten els 
tutors amb els pares. En relació a les informacions més generals del centre, 
aquests es difonen a través de la pàgina web de l’institut 
(www.institutdecanet.cat), la jornada de portes obertes, horaris d’atenció al públic, 
emails informatius, etc.  
  
L’AMPA de l’Institut Sunsi Móra de Canet de Mar es va constituir el juliol de 2013 i en 
formen part TOTES les famílies de l’Institut. La finalitat principal de l’associació és ajudar 
a desenvolupar el projecte educatiu del centre i donar suport al professorat en aquesta 
tasca. 

L’AMPA defensa un ensenyament públic de qualitat i d’educació inclusiva i té com a àmbit 
d’actuació el municipi de Canet de Mar i d’altres poblacions d’on procedeixen les famílies 
de l’alumnat, com Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt. 

L’AMPA ofereix els serveis de socialització de llibres i ordinadors portàtils, i 
activitats extraescolars al centre. 
 

Títol VII. FORMACIÓ I ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

Vocació internacional del Sunsi Móra 

L’Institut Sunsi Móra té una clara vocació internacional. Molts membres del claustre hem 
treballat i/o estudiat als Estats Units, al Regne Unit, a França, a Alemanya, a Austràlia, a 
Àustria o al Japó. La rica formació de què disposem, i que hem posat al servei del centre, 
l'hem confegida participant en programes o institucions de gran prestigi. Vàrem apostar, 
ja ben d'hora, pels idiomes perquè sabíem que era el que el món del futur exigiria. Més 

http://www.institutdecanet.cat/
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enllà de les llengües estrangeres tradicionals (anglès, francès i alemany) la nostra 
vocació ens va impulsar a explorar mons lingüístics llunyans i, així, vàrem estudiar xinès, 
thai i rus. 

El nostre recorregut vital i intel·lectual ens ha fet valorar molt positivament  la possibilitat 
que hem tingut de treballar i estudiar a l’estranger. És a través d’aquest perfil propi que 
podem oferir al nostre alumnat les eines adequades per tal de ser capaços d’adaptar-se 
als reptes de la societat actual que pot obligar el jovent català a buscar lluny de casa un 
futur laboral o acadèmic propi. D’aquesta manera pensem que les nostres experiències 
en un món laboral i acadèmic estranger han estat un bagatge enriquidor que hem ofert i 
oferirem als nostres alumnes per tal de facilitar-los l’adquisició d’aquestes noves 
competències i habilitats. És a partir d’aquestes experiències que s’entén que en el nostre 
centre les llengües estrangeres tinguin una importància cabdal. Així, dins d’aquest marc 
lingüístic, la llengua anglesa, per exemple, és una llengua que s’usa a nivell social, en 
ocasions.  

El nostre centre participa en intercanvis amb centres d’Alemanya, Suïssa, Luxemburg, 
etc., L’alumnat participa habitualment en videoconferències amb altres països (la Xina, 
els estts Units, etc.), i també fa estades en altres països (a la Xina, entre altres).  

En el poc temps de la seva existència, el nostre centre ha estat centre GEP,  ha participat 
en un programa ERASMUS+, s’ha coordinat amb l’Institut Confuci i amb el Govern Xinès 
per tal que alumnat del nostre centre pugui participar en diferents programes a la Xina i 
aprofundir en la cultura i llengua xineses (que s’estudien al nostre centre), hem enviat 
totes les promocions de 2n d’ESO a una estada lingüística a Dublín i enguany efectuem 
intercanvis amb Suïssa i Alemanya. 

 

Permanentment formats 

El curs 2019-20 el centre s’ha incorporat al grup de treball format per la Xarxa de 
Competències Bàsiques (XCB), amb la finalitat de formar part d’un grup impulsor per 
interaccionar amb un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als 
seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la 
gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos 
d’autoavaluació. 
 
El centre sempre vetlla perquè el professorat participi en FICS cada any i en formacions 

que impliquin innovacions metodològiques, sempre amb una visió plurilingüe. 

El professorat participa habitualment en formacions Erasmus, TCA (activitats de 

cooperació transnacional), e-TWINNING, GEP (Generació Plurilingüe), Ara Escric, 

Debats, Coordinació primaria-secundària, Concurs de Lectura en veu alta, oratòria, 

CWMUN (l’ONU per als estudiants). 
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Títol VIII. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE  

 

Un cop definits els objectius i establertes les estratègies i actuacions per assolir-

los, el centre comparteix amb la comunitat educativa el seu Projecte Lingüístic, 

explicitat en el Projecte Educatiu. 

Es troba disponible per a la seva consulta a l’espai web del centre: 

www.institutdecanet.cat 
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