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1. Anàlisi del context 

 
1.1. Dades sociolingüístiques 

 
L’institut La Talaia de Segur de Calafell es troba situat a la població de Segur de 
Calafell, que neix inicialment com a segona residència de l’extraradi de Barcelona, 
dins del municipi de Calafell. La seva població es dedica fonamentalment al sector 
terciari, contrucció i serveis, on la crisi ha fet autèntics estralls entre els seus 
convilatans. Actualment es tracta d’una població on la llengua catalana té poca 
vitalitat d’ús en relació a la llengua castellana. A causa dels canvis socioeconòmics 
que es van produir als anys 60 a les localitats de la perifèria de Barcelona, la forta 
onada d’immigració va suposar un augment de parlants de llengua castellana en 
una localitat on la gent del poble tenia el català com a llengua materna i l’emprava 
per a tots els àmbits d’ús. Aquesta onada migratòria va fer que el castellà passés a 
ser la llengua majoritària de la localitat i de mica en mica va anar retallant terreny 
als àmbits d’ús del català. 
Els nous fluxos migratoris d’aquestes últimes dècades fan que el Baix Penedès 
(comarca) sigui receptor d’immigració exterior provinent, majoritàriament, del 
Magrib, de l’Europa de l’Est i dels països llatinoamericans. La seva llengua familiar 
és bàsicament la llengua materna, mentre que la primera llengua de relació pública 
és el castellà. 

 
1.2. Enquestes i conclusions 

1.2.1. Alumnes 
 

El centre té 501 alumnes matriculats  i distribuïts en els següents nivells: 
 

NIVELLS NOMBRE ALUMNES 

ESO 397 ALUMNES 

BATXILLERAT 74 ALUMNES 

CICLES FORMATIUS 30 ALUMNES 

TOTAL 501 ALUMNES 

 
L’enquesta que es va repartir entre l’alumnat  presenta els següents resultats. 
 

1.La  llengua d’expressió i comunicació en català alumne amb docent dins de 
l’aula 
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2. La llengua d’expressió i comunicació en català alumne amb docent fora de 
l’aula 

 

 
 
 

3. La llengua d’expressió i comunicació en català amb els companys a classe. 
 
 

 
 
 

4. La llengua d’expressió i comunicació en català entre companys fora de l’aula. 
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5. La llengua d’expressió i comunicació en català dels alumnes amb PAS 
 

 
 

6. La llengua d’expressió i comunicació en català a internet, televisió, xarxes. 
 

 
 

7. Llengües que estudien en horari extraescolar 
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Cal dir que el 85  % del alumnes no estudien cap llengua fora d’horari 
escolar. El 15  % restant opta per l’anglès o l’alemany en la seva majoria, i 
són els que han fet estades a l’estranger per tal de perfeccionar l’idioma. 

 

 
 

1.2.2. Professorat 
 

El centre compta amb 54 professors entre funcionaris, interins i substituts. 
L’enquesta, que es va repartir, cercava els seus usos lingüístics dins i fora de l’aula 
amb tota la comunitat educativa, el tractament de la llengua catalana com a eina 
d’aprenentatge, i  la seva certificació i participació en programes lingüístics a 
l’estranger. 
 
 

1. La llengua vehicular d’expressió comunicativa en català entre professorat i 
alumnat 
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2. La llengua d’expressió i comunicació en català entre docents. 
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3.La llengua d’expressió i comunicació en català dels docents amb les famílies.  
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3. La llengua d’expressió i comunicació en català dels docents amb el PAS i 

personal laboral 
 

               
 

4. La llengua d’expressió i comunicació en català dels docents amb l’AMPA. 
 

 
 

5. Certificació de coneixements d’idiomes dels docents. 
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6. Participació en programes lingüístics dels docents a l’estranger. 

 

 
 
 

7. Exposicions, activitats i material en català dels docents com a llengua 
d’aprenentatge. 

 
 
 

8. Tractament integrat de les llengües en el procés d’aprenentatge. 
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9. Coordinació amb els docents de cicle en el tractament de la llengua. 

 

 
 

1.2.3. Pas, administració i personal laboral 
 

Aquest personal està format per dues conserges, un auxiliar administratiu i una 
vetlladora. 
 

1. La llengua vehicular d’expressió de pas, administració amb l’alumnat 
 

  
 

 
2. La llengua vehicular d’expressió del pas/administració amb els docents 
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1.2.4. Pares i mares 
 

L’enquesta amb els pares i mares a través de l’AMPA ha tingut dificultats, i no 
disposem de dades quantitatives però a partir de les que han fet els alumnes  
podem extreure’n algunes conclusions. 
La majoria de les famílies no empra el català com a vehicle de comunicació escrit i 
oral. La llengua majoritària, amb un altíssim percentatge emprada és el castellà, 
seguit de les variants àrabs amb castellà, i l’alternança de la llengua castellana i 
catalana en 3a posició. El català és un reducte molt minoritari al centre i a l’àmbit de 
les famílies i alumnes. 
 
CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES 
 

1. La forta castellanització de la zona on s’ubica el centre en detriment del català. 
2. Tot i que el català és la llengua vehicular del centre, l’ús dels alumnes del català és 

molt baix i en alguns casos inexistent. 
3. La llengua vehicular entre companys fora i dins de l’aula continua sent el castellà 

amb uns percentatges elevadíssims en relació al català. 
4. La llengua catalana millora quan un dels interlocutors són professorat, conserges i 

l’administratiu. 
5. A casa, la llengua vehicular bàsicament és, en la seva majoria, el castellà o d’altres 

llengües donada la forta migració d’altres països. El percentatge de famílies 
catalanoparlants és irrisori. 

6. És important recordar que la llengua pròpia de la comunitat magribina és la segona 
més important del centre, quintuplicant al sector pròpiament catalanoparlant.  

7. Es copça la poca participació en programes lingüístics a l’estranger per part del 
professorat. 

8. És precís incidir en el seu ús en tots els departaments, donant-li la categoria i el 
valor que es mereix per fer-la una llengua viva. En aquest sentit caldrà emfasitzar 
els mecanismes curriculars per tal de ser més present fora i dins de la comunitat 
educativa i per tant serà important que tots els agents de comunitat educativa 
prenguin mesures per tal de millorar-la. 
 

 
2. Oferta de llengües estrangeres 

 
2.1. Anglès 

75,50%

24,50%

0% 0%

Amb el professorat

Sempre

Sovint
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L’anglès és la primera llengua estrangera que es treballa des de 1r, i 
consecutivament, a la resta de cursos de l’ESO. Als primers cursos hi ha un 
increment d’un hora per tal de millorar el seu aprenentatge. En la majoria dels 
grups hi ha desdoblament. També cal dir que alumnes estan repartits per nivell, de 
més a menys, i amb la possibilitat de poder pujar o baixar de grup depenent dels 
seus resultats acadèmics. 

 

 Distribució de l’anglès en els diferents grups explicitats: 
 

grups A B C D optatives

1r 3 h + 1d 3h + 1d 4h/4h/3h (PIM) 1h

2n 3 h + 1d 2h + 1d 3 h + 1d 3h 2 h

3r 2h + 1d 2h + 1d 3h 3h + 1d

4t 2h + 1d 2h + 1d 3 h

1r Bat 2h 2h 

2n bat 2h

cicles 1r 3h

cicles 2n 0h

 
 
*d: desdoblament 

 
 

Els grups C i D estan desdoblats a la vegada en tres grups per nivells. El darrer 
subgrup té tres hores de classe i forma part del PIM (Pla intensiu de millora) per a 
alumnes que no van assolir les competències bàsiques de primària). 
 

2.2. Alemany 
 

L’alemany és la segona llengua estrangera que s’imparteix al centre, sempre com a 
optativa.A primer té un valor introductori, però en el moment que s’agafa a 2n 
d’ESO, ja és obligatòria a la resta dels cursos. La que s’imparteix a 4t i a 1r de bat és 
de modalitat. 

 
 

 Distribució de l’alemany com a segona llengua estrangera del 
centre en els diferents grups explicitats 

 

  
 

 
 

 
 
 
  

grups A B C D optatives

1r 1h Tastet d'alemany

2n 2h alemany oblig.

3r 2h alemany oblig.

4t Modalitat 3h

1r bat A 4 h alemany (modalitat)

1r bat B 4h alemany (modalitat)

2n bat 0h

Cicles 1r 0h
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2.3. Llengües clàssiques 
 

Les llengües clàssiques s’introdueixen ja a 2n d’ESO a modus d’optatives. A 4t es fa 
una introducció a la llengua llatina com a matèria de modalitat,  a més a més, de les 
obligatòries a 1r i 2n de batxillerat. Pel que fa grec, s’oferten 4 hores de modalitat a 
1r de bat. 

 

 Distribució de les llengües clàssiques al centre: 
 
 
 
 
E
l
 
c
E
l
 
c 
 
 
El centre no oferta hores de llengües estrangeres en horari 
extraescolar. 

 
 
3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües. 

 
OBJECTIUS GENERALS 
 
En el nostre context, aquest model d’educació plurilingüe i intercultural es 
concreta en els següents objectius: 
 

 Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe intercultural que 
garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües 
oficials, català, castellà i l’occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, si 
s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües 
addicionals, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i 
multicultural. 
 

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

 

 Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori 
individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social 

grups A B C D optatives

1r

2n 2 h mitologia

3r 3h cultura clàssica

4t modalitat llatí  3h

1r bat A 4h llatí modalitat/4 hores grec modalitat

1r bat B 4h llatí modalitat/4 hores grec modalitat

2n bat 4h llatí modalitat

cicles 1r

cicles 2n
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a través del llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en 
qüestions d’importància local i global. 

 

 Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència 
plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües amb 
l’objectiu de construir coneixement nou. 

 

 Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen 
estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i 
econòmic, i promoure’n la integració educativa. 

 

 Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, 
proporcionar-los coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la 
seva autonomia per aprendre-les al llarg de tota la vida. 
 

 
3.1. Objectius dels usos lingüístics del centre 

 
3.1.1.   Garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana. 

Objectius bàsics 

 Reforçar l’ús de la llengua catalana en tot l’espectre  educatiu, tant dins com 
fora de l’aula, procés de dinamització que millori l’expressió oral. 

 Promoure que el català sigui i continuï sent l’eix vertebrador del centre. 
 

 
3.1.2. Incloure accions escolars de dinamització lingüística. 

 
3.1.2.1. Accions de dinamització en català 
 
El projecte d’Arts Escèniques, música, dansa i arts plàstiques és un eix transversal 
que fomentarà les arts al nostre centre, i sobretot, l’expressió oral en català. Aquest 
projecte es treballa des de tot l’ESO, i hi participen diferents departaments al servei 
d’un espectacle de primer nivell. Els text teatral, les cançons, indicacions d’atrezzo, 
tot el material va encaminat a un reforç de la llengua catalana com a llengua 
vehicular de centre. 

 
LES EINES TEATRALS DINS DEL CURRÍCULUM EDUCATIU DE CENTRE 

Objectius bàsics 

1. Prendre consciència que la formació artística té per objectiu facilitar i 

assegurar una millor comprensió no només del fet artístic sinó també 

d’altres paràmetres i currículums. Obre les portes a elements bàsics com la 

creativitat i afavoreix la tolerància, la convivència, la solidaritat a través de la 

discussió i la reflexió. 
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2. Fer entendre que les eines teatrals no només han d’anar encaminades a una 

vessant artística sinó que han d’abarcar d’altres modalitats i, introduir-se en 

d’altres matèries per incidir en la competència aprendre a aprendre. 

3. Deixar constància de la transversalitat de les arts escèniques, i de la 

capacitat que té d’aglutinar tant alumnes que segueixen les programacions 

educatives establertes com alumnat de diversitat i que presenta dificultats 

d’aprenentatge. 

En definitiva, les arts escèniques permeten aquesta particular idiosincràcia, 

aquesta amalgama que la fa tan autèntica i tan educativa alhora. 

 

Víctor Latorre i Francesc López, professors de secundària i integrants del grup de 

didàctica teatral El Abanico entenen “la comunicació teatral com una comunicació 

artística”, i per tal que l’alumnat pugui destriar que s’hi amaga darrere de la 

complexitat comunicativa teatral, entenen que ha de ser capaç: 

-Desenvolupar una certa sensibilitat que li permeti gaudir de la lectura teatral 

-Escoltar en silenci tota una representació o participar-hi activament. 

-Conèixer les convencions teatrals. 

-Compartir l’experiència viscuda durant  i després de la representació. 

-Interpretar els codis icònics i verbals del teatre. 

-Fer ús de l’escriptura teatral, col.lectivament o individualment com a mitjà 

d’expressió de les vivències personals i de la propia visió del món. 

-Gaudir de l’espectacle, independentment del gènere i l’època. 

-Mantenir actituds crítiques davant dels textos llegits. 

-Reconèixer el valor cultural que té el teatre. 

 

Tomàs Moto, professor titular de la Universitat de València,  i un dels màxims 

exponents de la pedagogia teatral en l’educació, en la revista recrearte, ja deixa clar 

que el teatre és una eina fonamental d’alliberament i, de transformació social i 

educativa. 

Segons l’autor, el teatre aplicat al món educatiu es distribueix en tres grans blocs: 

l’art, la psicoteràpia i l’ensenyament-aprenentatge. Aquesta distribució ve marcada 

per l’objectiu final de cadascun d’ells, tot i que les activitats utilitzades són les 

mateixes. 

El teatre aplicat en l’art tindria la finalitat de representar un espectacle per ser ofert 

a un públic; el teatre aplicat a la psicoteràpia permetria alleugerir o minimitzar 

problemes de transtorns, malalties, deficiències o de conducta social. El teatre com 

a ensenyament-aprenentatge serviria per ser introduït en el currículum educatiu 

com una eina per a  d’altres matèries, així com també com a estratègia per a 

l’educació emocional. 

Des d’aquesta triple perspectiva les arts escèniques poden tenir un llarg recorregut, 

millorant, això sí, el procés d’aprenentatge i els valors educatius que la conformen. 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE               INS LA TALAIA DE SEGUR DE CALAFELL 
 

L’objectiu més enllà de la representació i de les capacitats actorals és tot un procés, 

que com ja he dit, permet compartir i aportar idees. En definitiva, és expressar-se i 

comunicar-se a través de les tècniques actorals. 

Cal aquí un incís molt important en la distinció teatre i dramatització. La primera 

engloba els coneixements en la història i la literatura dramàtica com a text o com a 

espectacle per a contemplar, estudiar o analitzar. La dramatització és un procés 

expressiu necessari que permet a un actor assolir les sensacions i percepcions d’un 

personatge. És una eina que permetrà que allò escrit acabi convertint-se en 

espectacle. 

El teatre és, doncs, un mitjà al servei de l’alumnat i no una finalitat en si mateixa. No 

es tracta de formar actors o actrius sinó d’utilitzar formes i estratègies dramàtiques 

que eduquen persones. 

Cal entendre que l’Art Dramàtic: 

-Desenvolupa el gust per les manifestacions artístiques. 

-Estimula la capacitat d’interioritzar, percebre, expressar-se i comunicar-se. 

-Desenvolupa la creativitat i la capacitat d’expressió personal. 

-Permet conèixer i utilizar els elements propis del llenguatge dramàtic per 

representar sentiments, pensaments i vivències. 

-Deixa constància que l’obra artística és un patrimoni col.lectiu, que ha de ser 

respectat i preservat 

-T’introdueix en les tècniques d’expressió teatral. 

-Entén el joc com un axioma important, com a punt de partida per qualsevol 

indagació pedagògica. Per tant, el joc dramàtic constitueix un recurs metodològic 

fonamental. 

Així doncs, el valor del llenguatge teatral en l’educació és cabdal perquè 

-És integrador de molts altres llenguatges. 

-Té present l’individu en el sentit més ampli, cos i ment. 

-Desperta els sentits i afina la percepció. 

-Sensibilitza l’escolta activa i la mirada conscient. 

-Compatibilitza la flexibilitat amb el rigor. 

-Entrena pel control de les emocions. 

-Desenvolupa el treball en grup com a interacció social. 

-Recupera la paraula desplaçada pels efectes perversos de la cultura de la imatge. 

-Crea una escola d’espectadors avesats a reflexionar, viure i argumentar l’art per se. 

-Permet crear uns altres paràmetres d’avaluació en l’aprenentatge de  continguts, 

paràmetres diferents als establerts tradicionalment, i que ajudaran en la millora 

personal i emocional del jo alumne/a. 

 

Per tots aquest motius, aquestes eines teatrals que ofereix el centre, no són només  

jocs dramatitzats, són un exemple de les moltes activitats que podem aplicar en la 

millora de les capacitats del nostre alumnat, tant des de la vessant lingüística com 
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en l’apartat emocional, tant en el camp de la conducta humana i de les seves 

relacions interpersonals com el la dicció i sobretot l’expressió oral en català tan 

necessària al nostre centre. 

 
3.1.2.2.Accions de dinamització en llengües estrangeres. 
 

 Estada a Londres/Dublín 
 

Accions Fer estada a Dublín i a Londres 
(depenent de l’any )per tal de practicar 
la llengua anglesa amb famílies 
acollidores. 
Visitar i conèixer la vida, cultura i 
costums de la societat anglesa. 

Alumnat L’alumnat que hi participarà presentarà 
un bon nivell acadèmic i actitudinal. Va 
adreçat a 1r i 2n d’ESO 

Temporització Durant el 1r trimestre es fa recopilació 
de les famílies que acolliran, relació 
d’alumnat que hi participarà. La sortida 
es desenvoluparà en el 2n trimestre. 

Durada de l’estada Cinc dies amb famílies acollidores. 

 
 
 

 Intercanvi lingüístic a Berlín 
 

Accions -Fer intercanvi lingüístic amb 
alumnes d’un centre de secundària 
de Berlín, Ferdinand Freilligrath 
Schule Kreuzberg-Berlin.  
-Intercanviar experiències, activitats 
conjuntes, visita de la ciutat i del 
centre en qüestió. 
 
 

Alumnat Hi participaran els alumnes que fan 
alemany al centre (De 120 aprox. 
matriculats, una tercera part farà 
l’intercanvi a Berlín) L’actitud i els 
resultats acadèmics seran 
importants en la presa de decisions. 
Va adreçat a alumnes de 4t d’ESO, 1r 
i 2n de batxillerat. 

Temporització Al primer trimestre els alumnes 
alemanys arriben a Segur de Calafell. 
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Es fan visites a la localitat, al centre, 
activitats conjuntes , etc. 
Al 2n trimestre, els alumnes del 
nostre centre  fan l’intercanvi a la 
inversa a Berlín amb activitats i 
sortides similars. 

Durada de l’intercanvi 4-5 dies 

 
3.1.2.3.Accions de dinamització de l’àmbit lingüístic (català-castellà) 
PLA DE LECTURA 

 
Aquestes accions de dinamització van encaminades a la comprensió oral i escrita i, 
expressió oral i escrita tant en català com en castellà a través del Pla Impulsor de la 
lectura. 
 

Objectius-accions -Millorar la competència 
comunicativa lingüística de 
l’alumnat. 
-Coresponsabilitzar aquesta tasca 
com una eina transversal i de 
claustre. 
-Treballar totes les competències 
bàsiques. 
-Augmentar el grau de satisfacció, 
motivació i responsabilitat cap a 
l’aprenentatge. 

Actuacions -Valorar i promoure l’escriptura i la 
lectura en el procés d’ensenyament-
aprenentatge: veu alta, exposicions,  
redaccions... 

Alumnat  A tots els nivells 

Temporització Tot el curs a l’assignatura de valors, i 
aplicat també a les àrees 
lingüístiques i no lingüístiques. 

Material i recursos Llibres de lectura proposats pels 
alumnes, i material divers quant a 
textos expositius, argumentatius, 
narratius, instructius, descriptius i 
expositius de temàtica diversa. 

 
 
3.1.3. Garantir la convivència en la diversitat i el valor del plurilingüisme. 

 
 Objectius 

 Conèixer i reconèixer les llengües que conviuen al nostre centre. 

 Treballar i mostrar interès, empatia cap a la diversitat i el plurilingüisme. 
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3.1.4. Explicitar les línies d’intervenció que s’han d’emprar per part dels 

professionals d’activitats no docents. 
 

El centre vetlla perquè tot aquell professional d’activitats no docents que participa 
al centre segueixi amb les línies d’intervenció quant a l’ús oral de la llengua 
catalana. Estem parlant dels ponents de les xerrades, conferències i de professors 
partíceps  d’activitats que s’hi desenvolupen. 

 
 

3.2. Objectius en els aspectes metodològics de les llengües. 
 

3.2.1. Recollir les metodologies i els arguments que afavoreixen la 
interacció. 

 
En l’apartat 2 ja queden explicitats els diferents grups i desdoblaments que es 
desenvoluparan al llarg del curs pel que fa a llengües estrangeres.  
Pel que fa a llengua catalana els grups classe són per nivells amb la possibilitat de 
pujar i baixa de grup depenent dels resultats i les competències assolides. Els grups 
C i D es subdivideixen en 3 subgrups, un dels quals és el PIM, un pla intensiu de 
millora adreçat a alumnes que no van assolir les competències bàsiques de 
primària. A la resta de classes, no hi ha cap desdoblament. 

 

 Distribució curricular de llengua catalana i literatura ESO i 
batxillerat. 
 

grups A B C D

1r 3h 3h     3/3/4 (PIM)

2n 3h 3h 3h 3h

3r 3h 3h 3h 3h

4t 3h 3h 3h

1r bat 2h 2h

2n bat 2h

 
 
 
 
Pel que fa a llengua castellana, la distribució és similar. A primer   continua el 
desdoblament dels grups C i D en tres, un dels quals va adreçat a alumnes amb 
competències no assolides. Tot i així, hi ha algun desdoblament a 4t. 
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 Distribució curricular de llengua castellana i literatura ESO 
i batxillerat. 

 
grups A B C D optatives

1r 3h 3h 3/3/3 (PIM) 1h ortografia

2n 3h 3h 3h 3h

3r 3h 3h 3h 3h

4t 2h + 1d 2h + 1d 3h

1r bat 2h 2h 

2n bat 2h

 
 
 

En els grups A i B, hi ha entre 30-35 alumnes per curs, mentre que en els nivells més 
diversitat C i D, i per atendre millor les necessitats educatives dels alumnes, la ràtio 
baixa a 15 alumnes aproximadament. En aquest sentit, hi ha un treball més 
individualitzat en els grups amb més dificultat i es vetllarà per una major inclusió en 
aquest sentit.  

 
3.2.2. Distribuir els objectius lingüístics i de continguts en les 

programacions de cada nivell. 
 

Els objectius lingüístics de les diferents àrees queden reflectits en les programacions 
anuals de cada nivell i grup. La distribució dels alumnes  per nivell i la programació 
ad hoc que es durà a terme marcarà les competències bàsiques que ha d’assolir 
cada grup. Adjuntarem els de caràcter general de llengua catalana tant a l’ESO com 
al batxillerat. La resta de programacions quedaran encabides a prof-02, a l’apartat 
de matèries curriculars. Dites programacions es revisaran trimestralment, després 
de les avaluacions per tal de fer-ne els canvis pertinents o per tal de reformular 
alguns aspectes necessaris en la millora de l’aprenentatge.  

 
PROGRAMACIÓ  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA  

1. OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

A. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte 
als altres, entendre el valor del diàleg de la cooperació de la solidaritat i del 
respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania 
democràtica 

B. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç , d’estudi, de treball individual i 
cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge 
eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 
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C. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats 
entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i 
dones. 

D. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la 
relació amb els altres , i rebutjar la violència , els prejudicis de qualsevol tipus, 
els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacif́icament. 

E. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confianca̧ en si mateix , la participació , 
el sentit crit́ic , la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, 
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

F. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpi a 
cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural . 

G. Identificar com a pròpies les caracteriśtiques històriques , culturals, 
geogràfiques i socials de l a societat catalana i progressar en el sentiment de 
pertinença al país. 

H. Comprendre i expressar amb correcció , oralment i per escrit , textos i 
missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si s'escau, en 
aranès, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica . Iniciar-se en el 
coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

I. Comprendre i expressar -se de manera apropiada en una o més llengües 
estrangeres. 

J. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, 
especialment en el camp de les tecnologies , per saber seleccionar , organitzar i 
interpretar la informació amb sentit crit́ic . 

K. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura 
en diverses disciplines , i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per 
identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa 
de decisions. 

L. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats 
professionals i alhora facilitin el pas del mó n educatiu al món laboral . 

M. Respectar la creació artística i gaudir -ne, comprendre els llenguatges de les 
diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i de 
representació. 

N. Valorar crit́icament els hàbits socials relaci onats amb la salut , el consum i el 
medi ambient, i contribuir-ne a la seva conservació i millora . 

O. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres , respectar les 
diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica  de l’activitat 
física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i 
social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva 
diversitat. 

2. CONTINGUTS DE L’ÀREA PER A  SECUNDÀRIA 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

 Textos escrits i multimèdia 
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 Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de 
comunicació. 

 Tipus: narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, 
instructius, expositius, argumentatius senzills. 

 Estructura dels textos. 
 Missatges multimèdia 

 Relacions entre text, elements icònics, so. 
 Anàlisi pautada. 

 Cerca d’informació 
 Hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges . 
 Estratègies prèvies a la cerca. 
 Utilització de fonts diverses, de creixent grau de dificultat. 

 Estratègies de comprensió lectora 
 Intenció comunicativa i actitud del parlant . Idees principals i secundàries . 
 Inferències. 
 Contrast amb coneixements propis. 
 Resums, esquemes, mapes conceptuals, xarxes digitals... 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Textos escrits i multimèdia 
 Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de 

comunicació. 
 Tipus: narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, 

instructius, expositius, argumentatius senzills. 
 Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió . 
 El còmic. 
 Presentacions escrites i multimèdia. 

 Estructuració. 
 Suport multimèdia. 
 Utilització de diferents llenguatges. 

 Cerca d’informació i de models per a la realització de treball s escrits.  
 Adequació. 

 Registre lingüiśtic. 
 Adequació lèxica. 
 Sintaxi adequada a la situació comunicativa. 

 Coherència. 
 Ordenació i estructuració dels continguts . 
 Connectors i marcadors textuals. 

 Coherència 
 Cohesió: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs .  
 Correcció. 

 Puntuació, paràgrafs.  
 Normes ortogràfiques. 

 Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital. 
 Cal·ligrafia, tipografia. 
 Portada, organització en títols i subtítols. 
 Índex, paginació, marges, bibliografia. 
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 Processadors de text. 
 Presentació de l’audiovisual. 

 Combinació d’elements icònics, sonors, textuals.  
 Programes de tractament de la imatge. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

 Textos orals 
 Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de 

comunicació. 
 Tipus: narratius, descriptius, conversacionals, persuasius, predictius i dels 

gèneres periodístics, expositius, argumentatius senzills. 
 Formals i no formals. 
 Planificats i no planificats. 
 Recursos verbals i no verbals. 

 Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, 
anticipació, inferència, retenció. 

 Interaccions orals. 
 Construcció de relacions socials a l’interior de l’aula i del centre . 
 Recerca i exposició d’informació . 
 Debats. 
 Estratègies comunicatives per a l’inici, el manteniment i la finalització de les 

interaccions. 
 Cooperació i respecte envers les diferències d’opinió en les situacions de 

treball cooperatiu. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

 Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i universal i de la 
literatura juvenil. 

 Consulta de fonts d'informació variades per a la realització de treballs . 
 Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans , durant i 

després de la lectura: 
 Estructura. 
 Aspectes formals. 
 Recursos estiliśtics i retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, 

hipèrbaton, hipèrbole, enumeració). 
 Redacció de textos d'intenció literària , a partir de la lectura de textos d’obres 

lliures i/o de l’època, utilitzant les convencions formals del gènere i des d’una 
perspectiva lúdica i creativa. 

DIMENSIÓ ACTITUDINAL I PLURILINGÜE 

 Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents 
territoris on es parlen (CC17). 
 Factors geogràfics explicatius de les varietats. 

 Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al món (CC18): 
 Noció de família lingüística . 

 Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals i funcions 
diverses: 

 Semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents 
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llengües. 
 Influències entre llengües al llarg de la història i en l’actualitat : manlleus, 

formes de calc. 
 Intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües, per a la formació, 

instrucció i relació amb l’exterior. 
 Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han condicionat , 

llengües minoritàries. 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Competència matemàtica. 
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
4. Competències artística i cultural. 
5. Competència digital. 
6. Competència social i ciutadana. 
7. Competència d’aprendre a aprendre. 
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Dimensió comprensió lectora 

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

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

3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement. 

Dimensió expressió escrita 

4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i 
a partir de la generació d’idees i la seva organització . 

5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüísti ca. 

6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 

Dimensió comunicació oral 

7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació i acadèmics , incloent-hi els elements prosòdics i 
no verbals. 

8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació , coherència, cohesió 
i correcció lingüiśtica , emprant-ne els elements prosòdics i no verbals 
pertinents. 

9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la  situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
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Dimensió literària 

10. Llegir obres i conèixer els autors/res i els periódes més significatius de la 
literatura catalana, castellana i universal. 

11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries , 
tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels 
textos. 

12. Escriure textos literaris per expressar realitats,ficcions i sentiments. 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

18. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

19. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud 
dialogant i d’escolta. 

20. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat 
lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 

5. CONTINGUTS CLAU DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

1. Comprensió literal, interpretativa i valorativa. Idees principals i secundàries . 
2. Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura o de la 

seqüència audiovisual. 
3. Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació per a la 

construcció del coneixement.  
4. Estratègies per a la producció de textos escrits i multimèdia : l’escriptura i la 

creació audiovisual com a procés . 
5. Gramàtica del text: adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació . 
6. Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, 

anticipació, inferència, retenció. 
7. Elements prosòdics i no verbals. 
8. Textos formals i no formals, planificats i no planificats. 
9. Períodes literaris i estètics significatius de les literatures catalana , castellana i 

universal. 
10. Autors i contextos sociohistòrics de les literatures catalana , castellana i 

universal. 
11. Lectura i comprensió de textos: estructura, aspectes formals, recursos 

estilístics i retòrics. 
12. Temes i subgèneres literaris. Tòpics. 
13. Redacció de textos d’intenció literària.  
14. Lectura d’obres de la literatura catalana, castellana i universal, o juvenils 
15. Lectura i escriptura sovintejades sobre temes diversos i en contextos 

diferents.  
16. Formes de cortesia i respecte en les interaccions orals. 
17. Varietats lingüiśtiques socials i geogràfiques.  
18. Llengües d’Espanya, d’Europa i del món . 
19. Pragmàtica: 
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 Registres lingüiśtics. 
 Textos narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, 
persuasius, instructius, expositius, argumentatius i administratius. 
 Elements constitutius de la comunicació.  

20. Fonètica i fonologia: 
 Símbols fonètics amb la pronunciació de fonemes d’especial dificultat . 
 Patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i 
enunciats. 

21. Lèxic i semàntica: 
 Expressions comunes, frases fetes. 
 Lèxic precís i apropiat a contextos concrets i quotidians . 
 Camps lexicosemàntics. 
 Mecanismes de formació de paraules. 
 Relacions semàntiques. Canvis en el significat de les paraules. 
 Estratègies digitals de cerca lèxica  

22. Morfologia i sintaxi: 
 Categories gramaticals. Sintaxi de l’oració. 
 Connectors. 
 Elements d’estil. 
 Normes ortogràfiques. 

23. Llenguatge audiovisual. 
 

1. D. Sistemes de comunicació i entorns de treball digital per a l’aprenentatge 
col·laboratiu i al llarg de la vida, atenent a les formes de cortesia.  

2. D. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) i dossiers personals d’aprenentatge 
(dossiers digitals). 
 

6. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA A  SECUNDÀRIA 

Dimensió comprensió lectora 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crit́ica de textos narratius , 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, i 
argumentatius senzills. 

2. Llegir, comprendre i interpretar textos escrits propis de la vida quotidiana, de 
les relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació , 
captant el sentit global, identificant la informació rellevant , extraient 
informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i 
reconèixer alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut . 

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables , els coneixements que 
s'obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa 
en paper o digital, integrant-los en un procés d 'aprenentatge continu. 

4. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d'ús, i 
reflexionar-hi, per resoldre problemes de comprensió de textos escrits i 
audiovisuals, i per revisar progressivament i autònoma els textos propis i 
aliens. 
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Dimensió expressió escrita 

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos 
adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualizant, revisant i 
reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús 
de l'escriptura. 

6. Escriure textos en relació amb l 'àmbit d'ús de la vida quotidiana , de les 
relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en 
relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, descriptius, 
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 
argumentatius senzills), seguint models i aplicant les estratègies necessàries 
per planificar, textualitzar, revisar i reescriure, tot integrant la reflexió 
ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l’escriptura. 

7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers 
personals d’aprenentatge o dossiers digitals per a la gestió de la informació i 
el progrés de l’aprenentatge. 

Dimensió comunicació oral 

8. Comprendre i interpretar textos orals de la vida quotidiana, de les relacions 
socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació , captant el sentit 
global, identificant la informació rellevant , extraient informacions concretes, 
realitzant inferències i determinant l 'actitud del parlant. 

9. Comprendre i interpretar textos orals (narratius, descriptius, 
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 
argumentatius senzills), captant el sentit global, identificant la informació 
rellevant, extraient informacions concretes, realitzant inferències, i 
determinant l'actitud del parlant. 

10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, 
l'adequació, coherència i cohesió del contingut de les produccions orals 
pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals 
(gestos, moviments, mirada...) 

11. Aprendre a parlar en públic , en situacions formals i informals, de manera 
individual o en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i 
avaluació de l'ús oral de la llengua , en discursos relacionats amb la vida 
quotidiana, les relacions socials, la vida acadèmica i els mitjans de 
comunicació, i per a discursos narratius, descriptius, conversacionals, 
predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius senzills. 

12. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes 
que els regulen per a l'intercanvi comunicatiu amb coherència, cohesió, 
correcció, adequació. 

13. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d'ús, i 
reflexionar-hi, per resoldre problemes de comprensió i expressió de textos 
orals i multimèdia, i per compondre i revisar progressivament i autònoma els 
textos propis i aliens. 

Dimensió literària 
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14. Llegir i comprendre, de manera guiada, obres literàries de la literatura 
catalana, castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil, 
properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

15. Redactar textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i 
creativa. 

16. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del curr ículum de 
literatura, adoptant un punt de vista crit́ic i personal i utilitzant les 
tecnologies de la informació . 

17. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d'ús, i 
reflexionar-hi, per resoldre problemes de comprensió i expressió de textos 
literaris, i per compondre i revisar progressivament i autònoma els textos 
propis i aliens. 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

18. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d 'adquisició 
dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

19. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social practicant actes 
de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions 
comunicatives pròpies de l'activitat escolar. 

20. Reconèixer, respectar i valorar la diversitat lingüiśtica de Catalunya i 
d’Espanya. 

21. Conèixer i emprar els sistemes de comunicació digitals sincrònics o 
asincrònics, atenent a la direccionalitat de la informació i al canal 
comunicatiu, i tenir cura dels aspectes que afecten la identitat digital pròpia i 
aliena. 

 

PROGRAMACIÓ  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA  

BATXILLERAT 

1. Les competències del currículum 

1.2. Competències clau 

Competència comunicativa 

 Competència en gestió i tractament de la informació 

 Competència digital 

 Competència en recerca 
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Competència personal i interpersonal 

Competència en el coneixement i interacció amb el món 

Competència comunicativa 

La competència comunicativa es fonamenta en l’ús de les llegües en contextos 

comunicatius diversos. Aquesta competència suposa mobilitzar els recursos 

lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstàncies 

acadèmiques i socials i constitueix una competència imprescindible per aprendre, 

per relacionar-se i per interactuar amb el món. És una competència de totes i 

cadascuna de les matèries del batxillerat, ja que totes les disciplines utilitzen 

necessàriament l’expressió oral i escrita com a instrument per comunicar la 

informació i per transformar aquesta informació en coneixements cada cop més 

complexos. Aquesta competència suposa que al fi nal del batxillerat l’alumnat sap 

relacionar-se amb els altres en català i castellà –i almenys també en una llengua 

estrangera– oralment, per escrit i també a través de l’ús dels llenguatges 

audiovisuals, tot fent servir, quan calgui, la comunicació no verbal i les tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Posseir la competència comunicativa significa ser capaç de mobilitzar totes les 

capacitats d’expressió quan cal en els diversos con textos acadèmics i socials. En 

algunes circumstàncies caldrà expressar fets, conceptes, idees i pensaments i, en 

d’altres, convindrà expressar correctament emocions i sentiments. La competència 

comunicativa implica també una actitud d’estima de la creativitat implícita en 

l’expressió d’idees, experiències o sentiments. 

La competència comunicativa, a més, afavoreix i participa en el desenvolupament 

de les altres competències generals com la personal i interpersonal, la competència 

en el coneixement i interacció amb el món i la competència en la gestió i el 

tractament de la informació, atès que amb la comunicació es relacionen les accions 

de cercar i gestionar la informació, treballar cooperativament, interpretar la 

realitat, habitar el món i conviure-hi i desenvolupar el pensament i identitat propis. 

Per bé que hi ha diversos llenguatges (plàstics, musicals, corporals, etc.), tots els 

aprenentatges precisen, en un grau o en un altre, de la comunicació oral i escrita. 

Totes les matèries del currículum sense excepcions utilitzen l’expressió oral i escrita 

com a instrument de comunicació i com a mitjà imprescindible per a la descripció, 

l’explicació, la justificació, la interpretació i l’argumentació dels coneixements 

específics de cada disciplina. La llengua també resulta imprescindible per a 

l’organització i autoregulació del propi pensament com per a la gestió de les pròpies 

emocions i conducta. 
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La competència comunicativa possibilita el diàleg i la interacció adequada amb 

d’altres persones i facilita l’aproximació a d’altres cultures. És un instrument 

essencial per compartir el coneixement i per desenvolupar les diverses activitats 

d’aprenentatge, en les quals té un paper fonamental l’expressió oral. A través de 

l’estudi de cada disciplina cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar sobre la 

base del contingut específic de cada aprenentatge. El diàleg és un bon recurs per 

iniciar els temes, per compartir els coneixements i per discutir i contrastar opinions 

de manera eficient en el treball en grup. 

Aprendre a comunicar abasta l’ús dels registres lingüístics i també dels llenguatges 

audiovisuals i els mitjans de comunicació, tant des de la vessant de proporcionar 

eines a l’alumnat per descodificar-los, com de disposar d’eines per comunicar de 

forma creativa i personal els resultats d’una recerca o problema plantejat en el 

context de qualsevol matèria del batxillerat, incloent-hi el treball de recerca. Implica 

també una formació en cultura audiovisual que permeti que l’alumnat complementi 

la comunicació lingüística amb altres estratègies comunicatives no lingüístiques, 

que requereixin la mobilització de les principals tècniques, recursos i convencions 

dels diferents llenguatges artístics en la seva vessant comunicativa i d’expressió 

d’idees, experiències i sentiments. 

En síntesi, el desenvolupament de la competència comunicativa suposa el diferent 

domini de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el 

complement, quan calgui, d’altres llenguatges (audiovisual, corporal, musical, 

plàstic...) en varietat de contextos i fi nalitats, com a eina per aprendre a aprendre. 

Competència en gestió i tractament de la informació 

La competència en gestió i tractament de la informació és el conjunt de capacitats i 

destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i 

analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en 

l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana. Constitueix una competència important 

per obtenir coneixements útils o, en la seva pràctica i inicialment guiada, arribar al 

punt de ser autònom en els processos d’aprenentatge al llarg de la vida. 

Aquesta competència inclou la capacitat de distingir entre els diferents tipus de 

fonts i suports i de fer ús de les biblioteques tradicionals o electròniques, incloent-hi 

les destreses de cerca d’informació a les xarxes de tota mena (Internet i intranets). 

També contempla la cap acitat de valorar si la informació obtinguda és pertinent 

d’acord amb les preguntes formulades o en funció dels objectius proposats, com la 

facultat de convertir-la en coneixement. 

En el batxillerat les activitats centrals per a l’adquisició d’aquesta competència són 

les que es desenvolupen d’una manera especial en les activitats experimentals o de 

recerca de cada matèria i en tota mena de treballs acadèmics autònoms, en 
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particular tot el potencial que es vehicula per mitjà del treball de recerca. Tot i que 

analíticament és una competència clarament distingible de les altres, es relaciona 

de forma directa amb la competència en recerca i amb la competència digital, 

atenent al lligam entre l’accés, la gestió i la difusió de la informació i les TIC. 

Existeixen dos nivells en l’adquisició d’aquesta competència, que en un cert grau ja 

han estat treballats en les etapes educatives anteriors: d’una banda, el maneig de la 

informació i, de l’altra, la gestió d’aquesta informació per tal de generar 

coneixement. 

Pel que fa al maneig de la informació, cal destacar, en primer lloc, la necessitat de 

construir acadèmicament cada matèria a través de les activitats d’aprenentatge 

pròpies que integren la capacitat d’interpretar la demanda per tal de decidir quina 

mena d’informació cal cercar o bé de definir de manera clara quin és el problema a 

resoldre per tal d’indagar-ne la solució. Caldrà, en segon lloc, desenvolupar el 

conjunt de procediments genèrics adequats seguint els següents passos: identificar i 

localitzar la informació, seleccionar la que és directament rellevant i necessària per 

resoldre la demanda o el problema, accedir al ventall de fonts que calgui i, 

finalment, avaluar-ne la qualitat i la fiabilitat. 

En relació amb la gestió de la informació obtinguda per tal de generar coneixement, 

les activitats d’ensenyament i aprenentatge de totes les matèries han de 

contemplar de manera comuna la construcció d’una seqüència clara per tal de 

permetre que l’alumnat assoleixi les capacitats d’ordenar i classificar la informació, 

tant a través dels mitjans convencionals com de les TIC; analitzar, contrastar i 

interpretar la informació obtinguda aplicant les tècniques i els conceptes que 

caracteritzen cada font i l’epistemologia pròpia de cada matèria; i, finalment, 

sintetitzar i comunicar els resultats obtinguts a través dels mitjans convencionals o 

de les TIC. Aquesta competència es relaciona, doncs, de manera significativa amb 

les competències comunicativa, digital i en recerca i s’adquireix en el marc de totes 

les matèries i, d’una manera especial, en el treball de recerca. 

Aquesta competència fa possible que l’alumnat prengui consciència de la dimensió 

ètica en el maneig i ús de la informació, és a dir, de conèixer la forma adequada de 

respectar els drets d’autoria, la forma de citar adequadament les fonts consultades i 

l’ús ètic de la informació obtinguda. 

Competència digital 

L’alfabetització digital constitueix avui una necessitat de primer ordre. El seu dèficit 

o absència contribueix a l’empobriment de les possibilitats personals tant en el món 

acadèmic –en el qual el coneixement digital ja resulta pràcticament imprescindible– 

com en el personal i, sobretot, en el laboral. En l’anomenada societat del 
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coneixement, la ignorància digital pot provocar situacions de marginació i 

d’injustícia social. 

La competència digital és la facultat de mobilitzar en situacions singulars diverses, 

de caràcter acadèmic, social o personal, el conjunt de capacitats i destreses 

derivades dels coneixements teòrics i pràctics bàsics de la societat de la informació, 

de la seva cultura i dels seus productes, així com de les bones pràctiques del seu 

entorn. 

Per al desenvolupament d’aquesta competència digital cal que les activitats 

d’aprenentatge de les diverses matèries del batxillerat utilitzin i actualitzin els 

aspectes bàsics de les eines tecnològiques, el tractament de la informació i les 

possibilitats comunicatives de les xarxes virtuals. Per assolir aquesta competència 

cal disposar de capacitat i recursos tecnològics i utilitzar-los en el tractament i la 

gestió de la informació. 

A més de l’ús individual actiu o passiu de les eines telemàtiques dins o fora de 

l’aula, cal introduir-se i potenciar els entorns no presencials de la comunicació 

digital. Aquestes noves eines possibiliten, a més, la comunicació personal i també la 

interacció i la cooperació. A través de les activitats d’aprenentatge de les diverses 

matèries del batxillerat, convé iniciar la creació de petites comunitats de treball no 

presencial que permetin compartir coneixement sempre a partir de bones 

pràctiques i de conductes ètiques en el seu ús. 

En l’horitzó d’una alfabetització digital bàsica i coherent, aquesta competència 

pressuposa orientar els esforços d’aprenentatge per mobilitzar-ne els recursos 

derivats de la seva adquisició, tant en l’ús estrictament operacional (obtenir 

informació i comunicar-la) com també en una utilització productora de coneixement 

o de productes culturals. En aquest sentit aquesta competència cal que sigui 

operacional i funcional. 

Competència en recerca 

S’entén per competència en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els 

recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a 

preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’ha solucionat en el 

nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen. 

Aquesta competència implica la construcció, dins de l’epistemologia de cada 

matèria del batxillerat, de la capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar 

projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions 

i plans –en el marc dels projectes individuals o col·lectius– amb responsabilitat, 

rigor i perseverança. La capacitat creativa i de recerca per imaginar projectes i 

desenvolupar-los amb l’ús de les tècniques adequades comporta un grau 
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d’autonomia que s’adquireix dins el marc de l’etapa del batxillerat i amb l’orientació 

i guia del professorat. 

La competència en recerca està íntimament relacionada amb les competències 

comunicatives i de tractament i gestió de la informació, ja que inclou el 

desenvolupament de la creativitat i l’esperit de recerca, que equival a imaginar i 

formular-se preguntes, ser emprenedor i prendre decisions, planificar la 

metodologia de recerca, actuar, avaluar i autoavaluar-se, i extreure’n conclusions. 

Al llarg del batxillerat l’alumnat ha de desenvolupar la competència de recerca i ha 

de ser capaç d’exercir-la en les diferents matèries del currículum. Cal, doncs, que els 

procediments lligats a la recerca –formulació d’hipòtesis o d’objectius, tractament 

de la informació obtinguda, argumentació i interpretació, redacció de conclusions 

en funció de la hipòtesi i els objectius i exposició oral o escrita de resultats– siguin 

presents i s’exercitin des de les diferents matèries. El procés creatiu també participa 

de la competència en recerca, ja que les activitats creatives es construeixen des de 

la memòria d’allò viscut i experimentat prèviament, que és el que permet assentar 

els processos creatius i cercar nous camins. 

A banda de les activitats d’aprenentatge de cada matèria, que inclouen certs 

procediments de recerca quantitativa i qualitativa, és prescriptiu al batxillerat la 

realització d’un treball de recerca, que esdevé un model de tasca o conjunt de 

tasques en les quals es posen en joc recursos i simultàniament s’aprèn a mobilitzar-

los. Aquests recursos vindrien constituïts –a més de la facultat de formular-se 

preguntes, hipòtesis i objectius i de determinar el mètode a seguir– per la 

realització de treballs de camp o experimentals, la recopilació i selecció de la 

informació pertinent, l’avaluació dels resultats, l’ajustament dels processos i les 

metodologies, si escau, i l’elaboració i comunicació del treball fi nal amb el 

contingut i la forma adients. 

La finalitat educativa del treball de recerca no consisteix solament a trobar resultats 

als interrogants inicials plantejats sinó a saber-los formular clarament i aplicar un 

mètode per respondre’ls i comunicar la investigació feta encara que els resultats fi 

nals siguin reduïts o parcials. Les virtuts educatives de l’esforç que suposa realitzar 

el treball de recerca i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven –si el procés es 

fa adequadament– són d’un valor indiscutible per consolidar de manera coherent 

l’esperit d’iniciativa i l’autonomia de l’aprenentatge. El treball de recerca, en 

definitiva, i la competència que desenvolupa resulten particularment útils per 

determinar si l’estudiant ha après a treballar de forma autònoma, una de les 

finalitats educatives més importants d’aquesta etapa educativa. 

Competència personal i interpersonal 
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La competència personal i interpersonal és la facultat de mobilitzar el conjunt de 

capacitats i destreses que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el 

coneixement dels altres i, de l’altra, treballar en entorns col·laboratius. 

El desenvolupament de la competència personal i interpersonal resulta 

imprescindible en la concepció de l’educació per a tota la vida, ja que en el món 

d’avui les persones han d’adquirir flexibilitat i versatilitat per adaptar-se a entorns 

d’aprenentatge canviants, han de mostrar autocontrol, creativitat i esperit 

emprenedor, han de saber treballar en equip i disposar d’habilitats dialògiques i de 

mediació i, finalment, han d’exercir la ciutadania activa, és a dir, actuar amb 

compromís per millorar l’entorn des de la seva acció individual. 

El procés creatiu també es relaciona amb determinats factors personals i 

interpersonals, com la capacitat d’autocontrol emocional i de superació de les 

pròpies limitacions, la sensibilitat per captar i interpretar estímuls, l’esperit 

emprenedor per posar a la pràctica accions, però també la capacitat de treballar en 

equip i de reflexionar sobre la pròpia pràctica, que ha de contribuir a la millora de la 

societat. 

Es tracta d’una competència que es relaciona de forma significativa amb la 

competència comunicativa i també amb la competència de recerca, en tant que 

desenvolupa la capacitat de l’alumnat per treballar de forma autònoma juntament 

amb la presa conscient de decisions. Igualment, proporciona la dimensió ètica de la 

resta de competències: aprenem a ser, estar, fer i actuar per viure en comunitats 

més justes i equitatives. Aquesta competència s’adquireix en el marc de totes les 

matèries, de la tutoria i de les activitats dins i fora del centre. 

La competència personal i interpersonal es construeix, en primer lloc, per mitjà de 

les activitats d’aprenentatge de cada matèria que ajuden més a cultivar la 

intel·ligència emocional, és a dir, l’autoconeixement, la comprensió dels propis 

sentiments, l’habilitat de reflexionar sobre les pròpies experiències i la capacitat de 

fer-se una imatge ajustada de si mateix. Així, les activitats com escriure dietaris 

sobre el propi procés d’aprenentatge, distingint el que s’entén i allò que queda 

confús en constitueixen un exemple. Aquesta competència és imprescindible per a 

desenvolupar la capacitat d’autoregular els propis aprenentatges i construir el propi 

projecte vital, per prendre decisions i assumir-ne els riscos i per adquirir un esperit 

de superació. 

En segon lloc, es construeix a través d’aquelles activitats que mobilitzen diverses 

capacitats, destreses i valors interpersonals entre les quals destaquen les habilitats 

socials, la capacitat de treballar en equip i de fer projectes en comú, la capacitat 

assertiva i dialògica, la mediació en la resolució pacífica de conflictes, l’acceptació 

de la diferència i de la diversitat cultural i la capacitat d’escoltar i d’aprendre dels 
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altres a través d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació que ajudin a fonamentar 

aquest conjunt de recursos. 

Atesa la transversalitat d’aquesta competència, cal des de to tes les matèries i 

activitats del centre crear entorns d’aprenentatge que propiciïn la proactivitat, 

entesa com la capacitat de prendre decisions durant el propi procés 

d’aprenentatge, adquirir les eines per intervenir de forma dinàmica i activa en 

entorns col·laboratius, descobrir per si mateix les solucions als problemes, conèixer 

les fi tes a assolir i validar en conseqüència el propi aprenentatge, i incrementar 

alhora la seva motivació per aprendre més. 

Competència en el coneixement i interacció amb el món 

Aquesta competència general està relacionada amb les diferents àrees de 

coneixement, ja que contempla aquells sabers que es consideren bàsics de cada 

camp d’estudi, matèria o grup de matèries i que es vehiculen, en gran part, per 

mitjà de fets i conceptes, però també de bases metodològiques i valors i actituds. 

Per tal de destriar quins d’aquests coneixements (conceptuals, metodològics o 

actitudinals) són veritablement competencials, caldrà veure de quina manera 

ajuden a posar en joc els coneixements adquirits per enfrontar-se a la comprensió 

integral i integrada del món natural, social i cultural, a fer-se preguntes sobre el seu 

funcionament, a aplicar el coneixement a la resolució de problemes plantejats i a fer 

servir els aprenentatges més eficaços per donar resposta a les situacions, 

independentment de quina disciplina provinguin. 

Aquesta competència mobilitza diferents sabers escolars, referits, d’una banda, al 

món físic i a la interacció entre les persones i la naturalesa; i de l’altra, a la societat i 

als valors de la ciutadania, que tenen per objecte la comprensió i interacció amb la 

societat i el món on es viu i es creix, per tal de dirigir reflexivament les accions cap a 

la seva millora. 

En la dimensió d’interacció amb el món físic aquesta competència ha de permetre 

que l’alumnat aprengui a utilitzar responsablement els recursos dins d’una 

consciència de sostenibilitat del medi ambient i adquireixi hàbits racionals de 

consum i de gestió de la salut individual i col·lectiva. També li ha de servir per 

comprendre fenòmens de caràcter espacial, essent conscient de la incidència de 

l’activitat humana en el medi. A tot plegat, cal afegir la capacitat d’integrar 

conceptes i principis bàsics procedents de camps diversos, per entendre la 

complexitat de les relacions entre la humanitat i el medi (producció, tecnologia, 

ciència, consum, salut...) i per aplicar el marc teòric en la resolució de 

problemàtiques reals o simulades, basades en aspectes de la vida quotidiana, del 

món laboral o de contextos més globals. 
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Aquesta competència, derivada del coneixement de totes les disciplines, li permet 

mostrar un esperit crític en l’observació de la realitat, contrastar la informació de 

l’àmbit disciplinari amb informacions d’altres contextos, valorar la diferència entre 

el coneixement científic i altres formes de coneixement, sense oblidar l’aplicació i 

defensa de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament 

tecnològic. 

Pel que fa a la dimensió cultural, social i cívica, aquesta competència ha de 

permetre que l’alumnat comprengui críticament la realitat social que l’envolta, 

analitzi els problemes socials des d’un punt de vista local i alhora global, tot 

contemplant la multiplicitat de factors explicatius. També li ha de permetre tenir 

una consciència de la diversitat de perspectives per analitzar la realitat, de la 

necessitat de dialogar per apreciar els diferents punts de vista i consensuar 

elements comuns, valorant el treball col·laboratiu com a forma d’enriquiment 

personal. 

Aquesta competència també comporta la mobilització de recursos ètics de manera 

que en els valors de referència s’actuï i es defensa i el reconeixement de la igualtat 

de drets i d’oportunitats (en particular, entre homes i dones), es desenvolupi la 

conscienciació de la pertinença social i comunitària i s’apliquin els factors de 

cohesió social dins la diversitat. Finalment, aquesta competència s’orienta també a 

la construcció d’un sistema de valors propi, d’acord amb un model de societat 

plural, democràtica i solidària, al compromís social i ètic, i a la valoració crítica de les 

diferents manifestacions culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i 

prejudicis. 

1.2 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

DIMENSIÓ: COMPRENSIÓ LECTORA 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos 

escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per 

comprendre’ls. 

Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i 

interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement. 

DIMENSIÓ: EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, 

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 
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Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports 

amb adequació, coherència i correcció lingüística. 

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal. 

DIMENSIÓ: COMUNICACIÓ ORAL 

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida 

quotidiana dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 

prosòdics i no verbals. 

Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-ne els elements prosòdics i no 

verbals pertinents. 

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

DIMENSIÓ: LITERÀRIA 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/es i els períodes més significatius 

de la literatura catalana, castellana i universal. 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels 

textos. 

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i 

sentiments. 

DIMENSIÓ: ACTITUDINAL I PLURILINGÜE 

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

coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 

estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud 

dialogant i d’escolta. 

Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat 

lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 

2. Continguts i criteris d’avaluació 

2.1 Continguts 

Dimensió comprensió lectora 
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◗ Anàlisi pragmàtica dels discursos per a una captació rigorosa del contingut, a fi 

d'adoptar un punt de vista crític en la seva interpretació. 

◗ Anàlisi de la correlació entre la imatge, el so, el gest i la paraula en els productes 

comunicatius escrits i audiovisuals. 

Dimensió expressió escrita i audiovisual 

◗ Textos escrits i multimèdia. 

-Àmbits acadèmic, periodístic, social, professional i empresarial. Els seus elements. 

Gèneres textuals. 

-Tipus. Expositius escrits i audiovisuals de l’àmbit acadèmic. 

◗ Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió. 

◗ Anàlisi de textos diversos. 

◗ Coneixement i ús de les tècniques de comunicació audiovisual, tot relacionant els 

elements verbals i no verbals amb l'expressió i la presentació de les idees, 

experiències o sentiments. 

◗ Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència, 

cohesió i correcció) com a base de regulació en l'elaboració de les produccions 

pròpies i en la seva presentació final. 

Dimensió comunicació oral 

◗ La comunicació oral planificada en l'àmbit acadèmic, periodístic, professional i 

empresarial. 

◗ Comprensió i producció de textos orals propis dels mitjans de comunicació social: 

gèneres informatius i d'opinió. La publicitat. 

◗ Estratègies de producció de textos orals planificats: planificació, documentació, 

realització, avaluació i millora. 

Dimensió literària 

◗ Coneixement dels autors i de les obres més representatius de la literatura 

catalana des del segle XX fins a l'actualitat. Línies del temps. 

◗ Anàlisi de fragments o obres significatives des del segle xx fins a l'actualitat. 
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◗ Elaboració de treballs acadèmics escrits o presentacions sobre temes, obres o 

autors de la literatura des del segle XX fins a l'actualitat, atenent el procés 

d'escriptura. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

◗ Estratègies per a l'anàlisi dels recursos verbals i no verbals de les llengües que 

s'utilitzen en la construcció de la comunicació o discurs oral, escrit o audiovisual. 

◗ Coneixement dels trets comuns i diferencials de les llengües, en especial de la 

seva organització en sistemes interconnectats: el so (i els sistemes d'escriptura), les 

paraules (creació i derivació, construcció de significats, els manlleus, les paraules 

internacionals...), la manera d'organitzar-les i les oracions (ordre de les paraules, 

temps verbals, components de les oracions...), i els discursos (connexions entre 

idees o els diferents tipus de text). 

◗ Reconeixement i valoració de la situació lingüística a Catalunya: l'evolució de la 

llengua; les varietats d'una llengua; territoris on es parlen les llengües europees. Les 

llengües a la xarxa.  

3.2.3. Incorporar l’avaluació continuada dels aprenentatges adquirits i les 
mesures per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels 
alumnes. 

 
El professorat utilitza de manera sistemàtica la mateixa manera d’avaluar tingui un 
PI o no. Es fa una avaluació inicial que es va revisant setmanalment a les reunions 
d’equip docent o les de tutors de nivell. Allà no només es té en compte l’aspecte 
competencial d’adquisició de continguts sinó també valoracions actitudinals. 
 

3.2.4. Facilitar el tractament conjunt de les estructures comunes. 
 

Reunions periodicitat Matèries 
involucrades 

Objectius 

Reunió de principi 
de curs 

1 trobada Tot l’àmbit 
lingüístic 

Posar en 
comú els 
diferents 
continguts de 
les llengües 
impartides al 
centre. 

Reunió mensual 
tant dels membres 
dels departaments 
com dels seus caps. 

Cada mes 
aprox. 

Català i 
castellà 

Consensuar la 
distribució 
del temari 
entre 
ambdues 
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3.2.5. Assegurar l’ús intensiu de la llengua catalana com a llengua 
vehicular. 

 
 

3.3. Objectius dels aspectes organitzatius. 
 

3.3.1. Determinar els espais previstos per a la coordinació entre 
professorat de llengües. 

 
El centre garanteix espais per tal de coordinar els aspectes organitzatius entre dit 
professorat. Aquests aspectes a treballar es faran en les mateixes reunions 
establertes en l’apartat 3.2.4 de manera permanent així com també d’altres 
puntuals que afecten a les activitats  i sortides que es desenvolupen al llarg del curs 
i que incideixen en  l’àmbit lingüístic. 
 

matèries. 
Establir-la 
com a hora 
de 
coordinació. 

Reunió 
trimestral/avaluació 

1 cada 
trimestre 

Tot àmbit 
lingüístic 

Avaluar 
resultats i fer-
ne 
modificacions 
si s’escau. 

Reunió final de 
curs. Avaluació 
final. 

1 trobada Tot àmbit 
lingüístic 

Valorar els 
objectius i 
observar si 
s’han 
acomplert. 

Agents implicats Objectius Espais del centre 

Tota la comunitat 
educativa 
 

Reforçar l’ús oral del 
català ja, des del 
principi, amb el pla 
d’acollida on queda 
pal.lès el català com a 
llengua vehicular i 
professional. 

TOTS 

Tota la comunitat 
educativa 
 

Reforçar tota la 
rotulació en català de 
les informacions, així 
com també temes 
extraescolars, 
comunicats familiars i 
d’altra temàtica que 
es desenvolupen al 
centre. 

TOTS 
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3.3.2. Fer visibles espais de diàleg i criteris de treball. 
 

 
 

3.3.3. Garantir una organització flexible de l’alumnat. 
 

El centre garantirà una atenció educativa inclusiva a tots els seus alumnes amb 
coordinació de tot el claustre, direcció, pas i administració per tal de millorar, 
organitzar i actuar els diferents contextos ensenyament-aprenentatge. 
 
En aquest sentit, els objectius centrals rauran en dos punts importants: 
 

 Aplicar mesures universals a tots els alumnes a fi que puguin desenvolupar-
se personal i socialment i avançar en les competències de cada etapa 
educativa. (El tractament i les propostes a realitzar de cadascun d’aquests 
alumnes es debatrà a les reunions d’equip docent i les reunions d’avaluació) 
 

 Dissenyar i modificar, si s’escau, amb els recursos que el centre pugui 
disposar, d’un PI per a tots aquells alumnes que presentin unes necessitats 
educatives específiques i que els ajudin a garantir l’accés i l’èxit educatiu en 
condicions d’equitat i d’igualtat d’oportunitats (el tractament, revisió, 
reformulació de cada cas es durà a terme a través de reunions periòdiques 
amb els agents implicats). A fi d'orientar la previsió del tipus i de la intensitat 

Agents implicats Actuació Temporització 

Català i castellà Organització els premis 
de Sant Jordi 

Sant Jordi 

Tot l’àmbit 
lingüístic 

Organització sortides 
culturals i 
pedagògiques. 

Al llarg del curs 

Tot l’àmbit 
lingüístic 

Organització el 
projecte d’arts 
escèniques, música, 
dansa i arts plàstiques. 

Al llarg del curs 

Espais de treball Membres Objectius 

Reunions explicitades 
a l’apartat 3.2.4. 

Tot l’àmbit lingüístic. Explicitats a l’apartat 
3.2.4. 

Reunions setmanals 
d’equips docents. 

Tot l’equip docent 
de nivell. 

Fer seguiment de 
l’alumnat i atendre a 
les necessitats de tots 
els alumnes 

Reunions setmanals de 
tutors de nivell amb el 
seu coordinador de 
nivell. 

Coordinador i tutors 
de nivell. 

Fer seguiment de 
l’alumnat i atendre a 
les necessitats de tots 
els alumnes. 
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de suports que es puguin requerir, es consideren alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu: 

 
a) 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. 

b) 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. 

c) Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides. 

d) 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. 

e) Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació 
intel·lectual, els talents simples i complexos i la precocitat. 

f) Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 

 
3.3.4. Preveure  mecanismes de participació del professorat en horari 

lectiu o no lectiu. 
 
 
 
 

3.3.5.  
3.3.6.  

 
3.3.5. Col.laborar i consolidar amb els diferents agents. 

 

Trobades, col.laboracions i 
participació 

Temporització 

Trobades internivells per 
promoure la cohesió entre el 
claustre en horari no lectiu. 

1 per trimestre 

Participació en diferents 
activitats del Pla educatiu 
d’entorn 

Al llarg del curs 

Col.laboració amb l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Calafell (Festalaia, entre altres) 

Al llarg del curs 

Col.laboració i  facilitació 
d’espais per entitats, 
associacions i  
institucions locals i comarcals. 

Al llarg del curs 

Participació amb altres centres 
educatius i llar d’infants per 
promoure la cohesió 

Al llarg del curs 
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les  
llengües. 

 
 

Actuació Agents  implicats Temporització 

Seguiments 
metodològics i 
organitzatius pertinents 
a partir de les reunions i 
trobades ja explicitades 
a l’apartat 3.2.4 i 3.3.2. 
 

Departaments de 
l’àmbit lingüístic 

Tot el curs 

Impartició d’una hora 
setmanal de lectura per 
reforçar la competència 
lectora. 

Tot el claustre, 
centrada en 
l’assignatura de valors. 

Tot el curs/ tots els 
nivells 

Implementació i millora 
del Pla de lectura del 
centre. 

Coordinador de l’impuls 
a la lectura. 

Tot el curs/tots els 
nivells 

Incorporació 
d’exposicions orals en 
les programacions de 
totes les matèries siguis 
lingüístiques o no. 

Tot el claustre Tot el curs/tots els 
nivells 

Utilització de les TIC en 
la cerca d’informació, i 
l’aprenentatge de les 
llengües tant en 
matèries lingüístiques 
com les que no ho són. 

Tot el claustre Tot el curs/tots els 
nivells 

Continuïtat del projecte 
transversal d’arts 
escèniques, música, 
dansa i arts plàstiques 
que té com a eix 
vertebrador l’ús oral en 
català. 

Departament de 
llengua catalana, 
castellana, tecnologia, 
cicles formatius, 
música, d’expressió, i 
arts plàstiques. 

Tot el curs/Tots els 
nivells 

Aplicació i seguiments  
del Plans  
individualitzats 

Tot el claustre Tot el curs/tots els 
nivells 

Aplicació i seguiment Tot el claustre Tot el curs/tots els 

intermunicipal 

Col.laborar amb la gent gran i 
més específicament amb la 
residència Calafell Park 

Al llarg del curs 
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d’alumnes nouvinguts a 
partir de l’Aula 
d’Acollida. 

Coordinadora 
lingüística 
Professorat de l’Aula 
D’acollida 

nivells 

Valoració dels treballs i 
exàmens des d’un punt 
de vista no només de 
contingut sinó també 
lingüístic. 

Tot el claustre Tot el curs/tots els 
nivells 

 
 

5. Recursos i accions complementàries en relació a l’aprenentatge de les 
llengües.  

 
5.1. Recursos 

 
El centre disposa de l’aula d’Acollida i suport lingüístic per tal d’agilitzar i organitzar 
aspectes lingüístics . 

 
  5.1.1 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular. 

 
El centre planificarà mesures de suport lingüístic a l’alumnat que tingui una especial 
dificultat en l’aprenentatge de les dues llengües cooficials i a aquell alumnat que 
s’incorpori al sistema educatiu de Catalunya desconeixent-les o bé amb una deficient 
escolarització prèvia. 
L’alumnat nouvingut o d’incorporació tardana serà derivat, si els seus nivells de 
competència lingüística ho requereixen, cap a l’Aula d’Acollida, en la qual portaran a 
terme un aprenentatge intensiu de la llengua catalana, per això es dissenyarà la 
pertinent adaptació curricular. Aquesta adaptació prioritzarà l’aprenentatge oral, 
l’expressió i la comprensió, de la nostra llengua per tal d’accelerar la comunicació, 
participació i integració en les activitats ordinàries del centre. Sempre que es cregui 
convenient, aquest alumnat deixarà de cursar temporalment altres àrees o no hi serà 
avaluat, mentre que participaran en aquelles àrees curriculars instrumentals o d’alt 
contingut de relació social. 
Quan el professorat de l’Aula d’Acollida, juntament amb el Departament de 
Psicopedagogia, el Coordinador LIC i el seguiment efectuat per l’EAP considerin 
l’alumne ha assolit un coneixement suficient de la llengua catalana, aquests alumnes 
seguiran el seu horari de classes amb el grup ordinari on se’ls adscrigui o bé de reforç 
per facilitar-los l’adaptació al nostre sistema educatiu. Sempre es considerarà la 
possibilitat de plans de treball individuals en funció de llurs necessitats. 
El professor-tutor de l’Aula ordinària serà el tutor de l’alumnat que acudeixi com a 
mesura temporal de suport a l„Aula d’Acollida i pertanyerà al grup i tutoria de la 
seva classe ordinària. Segons el Pla d’Acollida del Centre, el professor-tutor de l’Aula 
d’Acollida actuarà de referent per aquest alumnat per ajudar-lo i orientar-lo en allò 
que necessiti. 
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El Pla d’Acollida del Centre haurà de determinar, entre altres mesures i previsions, 
els criteris avaluatoris d’aquest alumnat nouvingut, així com la coordinació òptima 
entre la Coordinació LIC, els Departaments de Psicopedagogia i de Llengua Catalana 
i Literatura, els quals amb el suport de la Coordinació Pedagògica del Centre, es 
corresponsabilitzaran de la planificació i programació dels aprenentatges lingüístics 
d’aquest alumnat, de l’elaboració del material adequat i de l’assessorament 
lingüístic a les altres àrees. Aquesta planificació respondrà als criteris de progressió i 
coherència en l’aprenentatge de la llengua i considerarà la situació inicial de 
l’alumne/a, l’edat i les seves perspectives acadèmiques o d’inserció laboral. 
L’atenció a aquest alumnat inclourà, finalment i segons disponibilitats del centre, la 
possibilitat de tractament individualitzat o grup reduït. 
En cap cas, la presència d’alumnat que s’incorporin tardanament al nostre sistema 
educatiu, o que requereixin atenció complementària a causa de dificultats 
lingüístiques, no implicarà canvis en la llengua habitual dels processos 
d’aprenentatge de la resta de grups i alumnat del centre. 
L’exempció de la matèria de Llengua Catalana i Literatura s’efectuarà en tot 
moment d’acord amb la normativa legal vigent i es tractarà només d’una exempció 
avaluatòria, però mai eximirà de l’assistència a les classes ni comportarà el canvi de 
llengua catalana com a llengua vehicular en la resta de matèries. 

 
5.1.1.1.Definició d’Aula d’Acollida 

 
Entenem l’aula d’acollida com un espai destinat a proporcionar l’acollida emocional 
inicial a l’alumnat nouvingut i com un programa d’acceleració en l’adquisició de la 
llengua. Aquest programa d’acceleració té tres característiques bàsiques: 

 
- Acotament en el temps 
 
L’aula d’acollida és un recurs temporal adreçat a l’alumnat nouvingut en procés 
d’adquisició de la llengua catalana. En conseqüència, en el moment en que l’alumnat 
nouvingut que hi participa adquireixi un nivell de llengua que es consideri suficient 
per poder seguir les activitats de l’aula ordinària amb les necessàries adequacions 
curriculars (PII), aquest alumnat deixarà de participar en l’aula d’acollida. En aquest 
sentit, l’aula d’acollida és diferent d’altres recursos de reforç, d’agrupaments 
flexibles, o de desdoblaments, que poden tenir una aplicació més extensa al llarg dels 
cursos. 

 
-Intensitat 

 
Per tal que l’acceleració en l’aprenentatge de llengua sigui eficaç, cal que la 
participació de l’alumnat a l’aula d’acollida sigui intensa, sobretot per part d’aquell 
alumnat amb menys competència lingüística. En conseqüència, caldrà que el nombre 
de grups atesos a l’aula d’acollida sigui petit, entre 4 o 5 grups com a màxim. En 
altres paraules, l’aula d’acollida no és un recurs per atendre molts alumnes, tots 
aquells i aquelles amb dificultats de llengua oral o escrita, sinó prioritàriament aquells 
amb les necessitats més grans. 
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- L’ensenyament de la llengua catalana 
 

A més de l’acolliment emocional, l’aula d’acollida té com a objectiu prioritari 
l’ensenyament de la llengua catalana. Aquest ensenyament es pot articular, en alguns 
casos, a través de continguts d’altres àrees curriculars (coneixement del medi, 
matemàtiques, plàstica, etc.), però l’objectiu principal és l’adquisició d’un nivell de 
competència lingüística suficient que permeti l’alumnat seguir el ritme de l’aula 
ordinària. 
Per tal d’atendre millor la diversitat que implica o pot implicar en el futur l’aula 
d’acollida, és important anar avançant cap a l’organització de l’aula d’acollida amb 
racons de treball autònoms: biblioteca d’aula, ordinadors, racó de joc simbòlic, racó 
d’escoltar, racó d’experiències, jocs de taula, fitxes d’autoaprenentatge, vídeos... de 
manera que l’aula d’acollida esdevingui un aula d’autoaprenentatge de llengües. 
En conseqüència, en la mesura de les possibilitats, s’intentarà agrupar l’alumnat de 
l’aula d’acollida en funció de la semblança de les seves necessitats (grup de 
lectoescriptura, grup de llenguatge acadèmic, grup de llenguatge oral bàsic, etc.). 
Aquest agrupament homogeni en funció de les necessitats, juntament amb el criteri 
d’intensitat recollit abans, implica que als grups de l’aula d’acollida pot haver-hi 
alumnes de diferents nivells d’un mateix cicle, o fins i tot de diferents cicles, sempre i 
quan comparteixin unes mateixes necessitats. Malgrat que aquesta mesura pot 
representar algun repte per a l’horari de l’aula ordinària, atès que l’aula d’acollida és 
un recurs acotat en el temps, cal prioritzar la participació de l’alumnat en l’aula 
d’acollida. 
El pla de treball individual de cada alumne recollirà el seu itinerari acadèmic, les 
assignatures que cursa amb els diferents professors i professores, així com les 
possibles adequacions que calguin per tal d’atendre les seves necessitats o com a 
conseqüència del seu horari escolar. És a dir, si com a resultat de la seva participació 
a l’aula d’acollida l’alumne no pot seguir totes les hores d’una àrea curricular, el seu 
pla de treball recollirà les adequacions que el tutor d’aquesta àrea considera 
necessàries, inclosos els criteris d’avaluació per a l’àrea en qüestió. 

 
 

5.1.1.2.Nombre d’hores a l’aula d’acollida i nombre d’alumnes per grup 
 
El nombre d’hores de la intervenció educativa amb l’alumnat estarà en funció de 
llengües oficials. 
El nombre d’hores de la intervenció educativa amb l’alumnat estarà en funció de les 
necessitats detectades, amb un criteri bàsic: el nivell lingüístic expressat abans 
(competència lingüística bàsica i llenguatge acadèmic), que estarà molt relacionat 
amb quina és la L1 i amb el grau d’alfabetització en aquesta, i l’edat, és a dir, com 
més gran més urgent i intensa ha de ser la intervenció educativa. En principi, 
l’alumnat nouvingut mai no participarà més de la meitat del seu horari escolar a 
l’aula d’acollida En aquest tipus d’agrupament en funció de les necessitats, els 
continguts seran diferents a cada grup, per això és important no tenir un nombre de 
grups excessivament elevat (màxim 4 o 5). Igualment, és necessari que els grups de 
l’aula d’acollida estiguin formats per pocs alumnes, en general no més de 8 o 10, i 
en alguns casos molts menys, per tal que el treball que s’hi realitzi sigui intens. 
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És recomanable que l’alumnat nouvingut sigui a l’aula ordinària durant aquelles 
assignatures que pels seus continguts i metodologia poden ser més comprensibles, 
amb més context, és a dir: educació física, plàstica, música, treballs manipulatius de 
ciències, matemàtiques, etc. 
Però com que l’agrupament és per necessitats i no per cursos, és quasi segur que els 
horaris no quadraran sempre. En aquest cas, recordem que l’aula d’acollida és una 
prioritat, un programa d’acceleració intens i acotat en el temps, amb l’objectiu de 
que l’alumnat s’incorpori gradualment el més aviat possible a totes les àrees de 
l’aula ordinària. 
 

5.1.1.3. Continguts de l’aula d’acollida i relació amb l’aula ordinària 
 
L’avaluació inicial de l’alumnat, recollida al pla individualitzat, determinarà les 
necessitats prioritàries que cal treballar a l’aula d’acollida. En funció d’aquestes 
necessitats, la tutora de l’aula d’acollida elaborarà un pla de treball de llengua 
catalana per a cada grup, una programació amb els objectius a aconseguir, els 
continguts, i el material curricular de treball per a cada grup de l’aula d’acollida. 
L’aula d’acollida és part del centre. La relació i coordinació amb l’aula ordinària és 
molt necessària. En concret: 
En la mesura de les possibilitats cal tendir a que els temes de treball a l’aula 
d’acollida estiguin en relació amb el que es fa a l’aula ordinària, malgrat que 
sobretot al nivell lingüístic bàsic (A1) sovint això pot ser impossible principalment 
amb l’alumnat més gran. 
Per tal que aquesta coordinació sigui efectiva, la tutora de l’aula d’acollida 
participarà a les reunions dels cicles i es coordinarà amb els tutors de l’aula 
ordinària de manera regular, alternant la seva presència setmanal a cadascuna de 
les reunions de cicle. 
Com a mínim un cop al trimestre, durant les avaluacions de cicle, es farà el 
seguiment de l’alumnat de l’aula d’acollida i es determinarà, si cal, les modificacions 
necessàries en el seu pla de treball. 
 
         5.1.1.4.Criteris per a la promoció de l’alumnat a l’aula ordinària 
 
En finalitzar cada trimestre, durant l’avaluació de cicle, la tutora de l’aula d’acollida 
valorarà la continuïtat als tutors de l’aula ordinària els alumnes que considera que 
cal que s’incorporin més hores a l’aula ordinària. 
Atès que les necessitats de cada grup de l’aula d’acollida poden ser diferents 
(llengua oral bàsica, comprensió lectora, fluïdesa oral,etc.),el pla individualitzat de 
cada alumne, i la programació per a cada grup de l’aula d’acollida, recolliran el nivell 
necessari que l’alumnat ha d’adquirir per tal d’anar incorporant-se a l’aula 
ordinària. 
La decisió sobre la promoció definitiva de l’alumnat a l’aula ordinària tindrà en 
compte criteris subjectius i objectius, així com les necessitats que en tot moment 
puguin sorgir com a resultat de la matriculació de nou alumnat. 
En començar el curs, un cop elaborats els grups i els plans de treball individuals, la 
tutora de l’aula d’acollida determinarà les proves d’avaluació objectives que 
l’alumnat hauria de superar per tal d’incorporar-se definitivament a l’aula ordinària. 
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A continuació, a tall d’exemple, recollim algunes de les proves que es poden tenir 
en compte a l’hora d’elaborar els plans individualitzats: 
- Com a proves de nivell bàsic es poden fer servir les proves d’avaluació final de 
l’aula d’acollida. 
- Com a proves de lectoescriptura, la superació d’un nivell concret d’un llibre 
graduat del programa d’acceleració de la lectura proporcionades per l’assessor LIC. 
- Com a proves de llenguatge acadèmic, algun dels nivells de les proves de 
comprensió lectora, les proves de nivell de nivell de setembre a l’aula ordinària. 
En última instància, la promoció definitiva de l’alumnat a l’aula ordinària, així com la 
incorporació gradual a l’aula ordinària, serà el resultat del consens establert a les 
reunions de seguiment trimestrals i la nota qualitativa serà d’un AS. 
 

5.2. Accions complementàries. 

Accions objectius Actuacions 
previstes 

temporització nivells 

Projecte d’arts 
escèniques, 
música, dansa i 
arts plàstiques. 

Fomentar 
les arts 
escèniques 
com a 
expressió 
oral en 
català 

Participació 
en festivals, 
intercanvis 
amb 
centres 
artístics. 
Participació 
en escoles 
de primària 
i llars 
d’infant 
municipals. 

Tot el curs Tots els 
nivells, 
específicament 
4t , 1r i 2n de 
bat. 

Projecte del 
patrimoni. 

Conèixer el 
patrimoni 
municipal 

Sortides i 
treballs de 
síntesi 
encaminats 
a conèixer 
el 
patrimoni 
municipal 

Tot el curs Tots els nivells 
i més centrat 
amb les grups 
de diversitat C 
i D. 

Estada lingüística 
a GB amb 
famílies. (un any a 
Londres i l’altre a 
Dublín). 

Conèixer 
cultura, 
costums i 
llengua 
anglesa i la 
seva 
pràctica. 

Coneixença 
de la 
llengua 
anglesa i 
practicar-la 

2n trimestre 1r i 2n d’ESO 

Intercanvi a Berlín 
amb un centre 
educatiu. 

Conèixer 
cultura, 
costums i 
llengua 
alemanya. 

Pràctica de 
la llengua 
alemanya 

1r trimestre 
(alumnes 
alemanys 
arriben) 
(2n trimestre 

3r, 4t d’ESO i 
batxillerat 
(només per a 
alumnes 
matriculats en 
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6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn. 
 

 COMUNICACIÓ INTERNA 

alumnes del 
centre hi van) 

llengua 
alemanya) 

Sortida cultural 
(viatge fi de curs a 
Roma.) 

Gaudir de 
l’experiència 
cultural en 
un viatge de 
final de curs. 

Coneixença 
de la 
cultura i la 
llengua 
italiana 

3r trimestre 4t d’ESO 

Projecte 
intergeneracional. 

Gaudir de 
l’experiència 
de participar 
de les 
activitats 
amb gent 
gran. Serveis 
a la 
comunitat 

Gaudi de 
participar 
Amb la gent 
gran 

Tot el curs 3r d’ESO 

Projecte Escoles 
Verdes 

Vetllar pel 
nostre medi 
ambient . 

El valor i la 
importància 
de reduir, 
reciclar i 
reutilitzar. 

Tot el curs Tots els nivells 

AGENTS DOCUMENTACIÓ/ESCRITS/ 
PROGRAMACIONS. 

COMUNICACIÓ 
ORAL 

ACTUACIONS 

 
PROFESSORAT 

 
Són tots en català a 
excepció de les pròpies de 
les altres llengües  que 
s’imparteixen al centre. 

 
La llengua 
vehicular és el 
català. 

 
-Continuïtat en 
aquest protocol de 
comunicació. 
-Incidir en la 
importància de la 
llengua com a 
vehicle de 
comunicació de 
centre. 

ALUMNAT La majoria és en català a 
excepció de les llengües 
estrangeres, castellà i 
aquelles que siguin 
convenients. 

La llengua 
vehicular és el 
castellà a 
excepció de la 
matèria de 
llengua catalana. 

-Cerca d’estratègies 
per incentivar l’ús 
oral en català. 

 
PARES 

La documentació és en 
català però es redacta en 
altra llengua si la família ho 
demana. 

La llengua 
vehicular és en la 
majoria el 
castellà. 

-Establiment d’un 
protocol de 
comunicació per 
donar valor al català 
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 COMUNICACIÓ EXTERNA 

 

AGENTS DOCUMENTACIÓ/ESCRITS/ 
PROGRAMACIONS/INFORMACIÓ 
DIGITAL 

COMUNICACIÓ 
ORAL 

ACTUACIONS 

 
AMPA 

-Amb el centre, català 
-Amb les famílies, castellà 

-Amb el centre, 
català. 
-Amb les 
famílies, 
castellà. 

-Establiment 
d’un protocol 
per a 
introduir el 
català com a 
llengua de 
comunicació. 

 
ENTITATS/ASSOCIACIONS 

La llengua emprada és el castellà 
en un percentatge molt alt. 

El castellà és la 
llengua d’ús en 
la majoria. 

-Establiment 
d’un protocol  
a introduir el 
català com a 
llengua de 
comunicació. 

 
AJUNTAMENT 

La llengua emprada és el català 
en la majoria dels casos. 

El català és la 
llengua 
emprada. 

-Continuïtat 
en aquest 
protocol. 

 
COMUNICACIÓ XARXA 

Totes les aplicacions es realitzen 
en català. 

 Mantenir l’ús 
del català en 
tot l’àmbit 
comunicatiu 

 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat. 

 

Davant del poc ús de la llengua catalana al centre, i en conseqüència uns baixos nivells de 

competència lectora i escrita , seria bo que el centre (direcció, coordinació LIC i professorat) 

participés en programes d’innovació pedagògica com l’Avancem, i la participació de cursos 

de formació encaminats a la millora de l’àmbit lingüístic que s’oferten des del departament 

o el Centre de Recursos /Pla de formació de zona donats els resultats de dit projecte 

lingüístic. 

Amb el pla de lectura que s’imparteix a tots els nivells de l’ESO, seria bo donar-li continuïtat 

per tal d’aconseguir uns resultats òptims quant al seu impuls i els seus resultats amb una 

proposta d’assessorament més aprofundida del PLEC. 

com a llengua de 
comunicació. 
-S’habilitaran 
recursos cas que 
sigui necessari un 
traductor. 


