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1. Objectius lingüístics generals del sistema educatiu:  

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 

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

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres 

(B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 

alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.  

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

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema 

educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva 

integració a l’aula ordinària.  

 

 

2. Anàlisi del context  

L’Institut Vilanova del Vallès és el centre de secundària de referència de Vilanova del 

Vallès. Va obrir les seves portes el mes de setembre de 2007, iniciant les classes 

amb mòduls prefabricats, i no va ser fins el setembre de 2011 que es disposa d’un 

edifici a la mateixa ubicació (camí de Vilassar,1). 

L’any de la seva inauguració van iniciar les classes cinc grups (tres grups de 1r 

d’ESO i dos grups de 2n ESO) amb un total de deu professors, dues conserges i una 

administrativa. Amb el pas dels anys, tant la plantilla com el nombre d’alumnes ha 

anat creixent fins a arribar a un total d’uns 530 alumnes matriculats, 51 professors, 

dos conserges i una administrativa el curs 2017/18.  



 
 
 
 

 

Actualment es cursen els estudis d’ESO i Batxillerat amb les modalitats de ciències i 

tecnologia i d’humanitats i ciències socials. 

El centre està ubicat a la localitat de Vilanova del Vallès, a uns 7 km de Granollers, 

capital de comarca, i té una extensió d’uns 15 km2 i un cens d’uns 5.300 habitants 

(dades del padró del 2014). 

Anteriorment a la creació de l’Institut, els alumnes havien de traslladar-se al centre 

de secundària de La Roca del Vallès, localitat limítrofe i de la qual depenia fins l’any 

1984.  

Arrel de la creació com a municipi independent, Vilanova del Vallès ha anat creixent, 

creant-se noves barriades i oferint nous serveis als seus ciutadans. Es podria dir que 

Vilanova ha passat de ser una localitat de segona residència a una localitat amb 

plena vida social gràcies a les múltiples ofertes que hi ha d’activitats esportives i 

culturals. 

Es tracta d’una localitat centrada en les activitats d’agricultura, ramaderia i indústria; 

fet que ha facilitat el seu creixement en aquests últims anys. 

L’ideal educatiu del centre és que els alumnes siguin autònoms, que es potencií el 

valor de l’esforç i de superació i el bon clima de convivència. Per aquest motiu, els 

quatre pilars bàsics en la seva fundació han estat: aprendre a ser, aprendre a fer, 

aprendre a aprendre i aprendre a conviure. Però per tal que això obtingui els seus 

fruits és molt important tenir present que l’Institut el fem entre tots, lema del centre.  

Sense la col·laboració del personal del centre, docents i PAS, dels alumnes i de les 

pròpies famílies, no s’avançarà de forma correcta en el dia a dia del centre ja que la 

comunitat educativa està formada por tots ells; tots hem d’estar implicats i coordinats 

en l’aprenentatge i creixement dels joves. Això requereix d’una bona comunicació 

entre els diferents sectors de la comunitat educativa. 

El personal de centre intenta cobrir les necessitats educatives de l’alumnat 

(atencions individualitzades, reforç, ampliacions, etc.). Actualment hi ha dues 

psicopedagogues al centre i cada dia són més els professors que es formen per 

actualitzar els seus coneixements, fet que garanteix que es pugui atendre l’alumnat i 



 
 
 
 

 

les seves necessitats. 

Mitjançant diferents entorns virtuals com la web del centre, Youtube, Instagram i 

Twitter es donen a conèixer les diverses activitats i sortides que es realitzen al 

centre, donant projecció al nostre projecte i ideal educatiu.  

 

Perfil professorat 

Durant els mesos d’octubre i novembre del 2018 s’ha passat un qüestionari al 

professorat del centre per tal de saber el nivell de llengües estrangeres. En total han 

respòs 34 persones d’un total de 55 professors/es. Els resultats del qüestionari així 

com les preguntes que s’han formulat es mostren en els gràfics següents: 

 

En el gràfic anterior podem observar que hi ha un percentatge baix de professorat 

amb un nivell de llengües estrangeres superior al B1. Cal remarcar que hi ha 

professorat que ens ha comunicat que saben anglès però no disposen de títols 

oficials. 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

En els tres gràfics anteriors podem veure que la formació AICLE o la formació a 

l’estranger per part del professorat del centre és molt escassa, ja sigui a través de 

cursos o masters. Només un 15,2% del professorat ha realitzat algun curs relacionat 

amb la metodologia CLIL o en llengües estrangeres. 

 

Tot i no disposar de titulació específica en metodologia CLIL, en el gràfic anterior 

podem observar que el percentatge de professorat que ha utilitzat les llengües 

estrangeres en les seves classes és superior al professorat amb titulació AICLE 

(20,6%).  



 
 
 
 

 

 

En els gràfics anterior podem observar que la meitat del professorat del centre està 

disposat en aprendre o en voler aplicar la metodologia CLIL en les seves classes. 

 



 
 
 
 

 

 

Places docents amb perfil professional: 

● 4 places d’atenció a la diversitat: 

○ Educació Física 

○ Biologia 

○ Tecnologia 

○ Orientació 

● 1 plaça de perfil lingüístic d’anglès: 

○ Economia 

 

 

Perfil alumnat 

Durant els mesos d’octubre i novembre s’ha passat un qüestionari a l’alumnat del 

centre per tal de saber l’ús de llengües estrangeres en la seva vida quotidiana. En 

total han respost 428 alumnes d’un total de 536. Els resultats del qüestionari així 

com les preguntes que s’han formulat es mostren en els gràfics següents: 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

3. Oferta de llengües estrangeres  

 

L’aprenentatge de llengües estrangeres és important dins del currículum, és per 

aquest motiu que l’alumnat fa anglès de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat. 

A més a més, l’alumnat té la possibilitat de cursar la matèria de Francès des de 2n 

d’ESO a 1r de Batxillerat, estructurada de la manera següent: 

● 2n d’ESO: 1 hora setmanal durant un trimestre; es fa una introducció al 

francès, no té un caràcter obligatori ni de continuïtat. 

● 3r d’ESO: 2 hores setmanals al llarg de tot el curs; sí que hi ha una continuïtat: 

l’alumnat que es matricula d’aquesta matèria a 3r, també ho haurà de fer a 4t. 

● 4t d’ESO:  3 hores setmanals al llarg de tot el curs; es tracta d’una assignatura 

del currículum optatiu i, per tant, anual. 

● 1r de Batxillerat: 4 hores setmanals; matèria específica. 

 

 

 

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

 

● Potenciar l’ús oral de la llengua catalana entre l’alumnat. 

● Millorar l’ús oral de la llengua catalana i castellana en matèries no 

lingüístiques. 

● Incorporar una segona i tercera llengua estrangeres. 

● Augmentar l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques. 

● Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant l’ús de les TIC. 

● Generalitzar l’ús oral de les llengües estrangeres entre l’alumnat i el 

professorat. 

● Potenciar el gust per la lectura i la comprensió lectora de l’alumnat. 

● Potenciar l’ús de les llengües i el coneixement dels dialectes mitjançant 



 
 
 
 

 

intercanvis lingüístics. 

● Augmentar el respecte envers la diversitat lingüística i cultural entre l’alumnat. 

 

 

5. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge 

de les llengües  

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABL

ES 

TEMPORITZA

CIÓ 

Potenciar l’ús oral de 

la llengua catalana 

entre l’alumnat. 

Celebració del 

concurs “Amor a 

primera lletra” a 3r 

d’ESO. 

Departament 

de llengües 
Curs 2018/19 

Millorar l’ús de la 

llengua catalana i 

castellana en matèries 

no lingüístiques. 

Ús de les exposicions 

orals en la 

programació de totes 

les matèries. 

Tots els 

departaments 
Curs 2018/19 

Incorporar una segona 

i tercera llengua 

estrangera. 

Ús de les matèries de 

la franja optativa  per 

a l’aprenentatge d’una 

segona llengua 

estrangera (francès) i 

incorporació d’una 

possible tercera 

llengua de cara al curs 

2019/20 (alemany). 

Departament 

de llengües 

estrangeres 

Curs 2019/20 

Augmentar l’ús de la Impartició, a primer Departament Curs 2018/19 



 
 
 
 

 

llengua anglesa en 

matèries no 

lingüístiques. 

d’ESO, de dues 

unitats didàctiques 

d’educació física en 

llengua anglesa. 

de llengües 

estrangeres i 

professorat 

d’Educació 

Física 

Impartició, a tercer 

d’ESO d’activitats de 

llengua anglesa en la 

matèria de tecnologia i 

CCNN. 

Departament 

de llengües 

estrangeres i 

professorat de 

Tecnologia i 

CCNN 

Curs 2018/19 

Impartició, a quart 

d’ESO, d’una  unitat 

didàctica de CCNN 

(optatives de biologia i 

geologia i física i 

química) en llengua 

anglesa. 

Departament 

de llengües 

estrangeres i 

CCNN 

Curs 2018/19 

Millorar l’aprenentatge 

de les llengües 

estrangeres mitjançant 

l’ús de les TIC. 

Utilització de les TIC 

en l’aprenentatge de 

les llengües.  

Departament 

de llengües 

estrangeres 

Curs 2018/19 

Potenciar el gust per 

la lectura i la 

comprensió lectora de 

l’alumnat. 

Habilitació de la 

biblioteca escolar. 

Departament 

de llengües 
Curs 2018/19 

Disseny i 

implementació a partir 

del curs 2019/20 d’un 

Pla de Lectura de 

Centre  que incorpori 

Equip impulsor 

Projecte 

lingüístic de 

centre 

Curs 2019/20 



 
 
 
 

 

mitja hora de lectura 

diària al centre. 

 

 

Potenciar l’ús de les 

llengües i dels 

dialectes mitjançant 

intercanvis. 

Organització de cara a 

cursos vinents 

d’intercanvis amb 

alumnat d’altres 

centres per potenciar 

l’aprenentatge de la 

dialectologia catalana. 

Departament 

de llengües 
Curs 2020/21 

Aprofitament de les 

sortides extraescolars 

per a potenciar l’ús de 

les llengües 

estrangeres ofertades 

pel centre. 

 

Departament 

de llengües 

estrangers 

Curs 2019/20 

Viatge de final de curs 

de 4t d’ESO a Londres 

amb estada amb 

famílies  

Departament 

de llengües 

estrangers 

Curs 2018/19 

Generalitzar l’ús oral 

de les llengües 

estrangeres entre 

l’alumnat i el 

professorat. 

 

Linguistic corners: 

Sortida a Perpinyà i a 

Colliure (francès). 

Celebració 

del ”English day” a 2n 

d’ESO (anglès). 

Coffee time: trobades 

Departament 

de llengües 

estrangeres 

Curs 2018/19 



 
 
 
 

 

informals entre el 

professorat en llengua 

anglesa. 

Augmentar el respecte 

envers la diversitat 

lingüística i cultural 

entre l’alumnat. 

Incloure activitats per 

treballar la 

interculturalitat i el 

respecte envers altres 

llengües i cultures en 

el PAT. 

Coordinació 

pedagògica 
Curs 2018/19 

 

 

 

6. Recursos i accions complementaris  

 

El recursos complementaris:  

Amb l’ajut econòmic de l’AMPA, el 2n trimestre del curs 2017/18 es va fer una 

prova pilot per potenciar l’expressió oral en llengua anglesa amb la contractació 

d’una Auxiliar de conversa. Donat el bon resultat, aquest curs escolar s’ha ampliat 

a tot el curs. 

Per als propers cursos s’estudiarà mantenir l’auxiliar de conversa dins el GEP. 

 

Les accions complementàries:  

-Incorporació al projecte GEP (Generació Plurilingüe). 

-Col·laboració en l’impuls de la lectura mitjançant el Servei Comunitari ‘Suport 

Lector a les Escoles de Primària’ a 3r d’ESO. 

 

  



 
 
 
 

 

 

7. La comunicació interna i la relació amb l’entorn  

 

La llengua de comunicació interna i amb la resta de la comunitat educativa (web, 

xarxes socials, app i correu corporatiu) és el català. No obstant, quan sigui 

necessari es farà servir la llengua adient per tal de poder transmetre el missatge a 

les persones que no entenguin el català. 

 

 

8. La formació i l’acreditació lingüística del professorat  

 

● Implementació del ‘Coffee time’: trobades informals entre el professorat de 

llengua anglesa i el professorat del centre d’altres matèries per practicar la 

conversa en llengua anglesa. 

● Participació del professorat en el programa: Competència lectora i 

aprenentatge a l'ESO.  

● Difusió de tota de l’oferta formativa mitjançant el correu corporatiu. 

● Potenciar la formació en anglès del professorat amb l’objectiu de facilitar la 

seva participació futura en el GEP. 

 

 


