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Introducció 
 

1.1 Definició 
 

El Projecte Lingüístic és el document que inclou el procés de reflexió i l’experiència del tractament de les 
llengües a l’escola. Forma part del Projecte Educatiu del Centre i ha de definir-se en aquests termes: el 
paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de 
gestió que hi tinguin repercussions lingüístiques. És, doncs, un text de referència per a l’ús de les 
llengües en el centre. 

 

El EA Natura aposta per l’ús de la llengua pròpia, el català, tal com marquen les directrius de l’Estatut i 
del Departament d’Ensenyament. El català és la llengua d’integració de les persones nouvingudes i 
també de transmissió de coneixements a tots els nivells. 

 

1.2 Marc Legal 
* Constitució espanyola de 1978  

* Llei de formació d’adults (llei 3/1991 de 18 de març  

* Llei de política lingüística (llei 1/1998 de 7 de gener)  

* Estatut d’autonomia de 2006  

* Llei d’Educació de Catalunya (llei 12/2009 de 10 de juliol)  

 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 6, determina que la llengua pròpia de Catalunya és el 
català, que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. En els mateixos termes es manifesta la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ensenyament.  

Concretament, el capítol III de la Llei 1/1998 regula els aspectes referents a l'àmbit de l'ensenyament.  

Destaquem-ne alguns:  

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells i les 
modalitats educatius. (art. 20.1)  

- Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en 
llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. (art. 20.2) 4  

 



 

CFA ALELLA –ESPAI ACTIU │ PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                                       5 de 32 

 

- El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari. (art. 21.1)  

- L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els plans 
d’estudi, de manera que tots els estudiants, qualsevol que sigui llur llengua habitual, han de poder 
utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final del graduat en ensenyament 
secundari. (Adaptació art. 21.3)  

- L’alumnat no ha d’ésser separat en centres, grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual. 
(art. 21.5)  

- Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té els 
coneixements de català i de castellà propis d’aquesta etapa. (art. 21.6)  

- El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari 
ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca 
docent. (art.24.1)  

L’actual LEC insisteix en el paper del català en l’àmbit de l’ensenyament quan diu:  

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.(art 11.1)  

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i 
també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser 
normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua 
estrangera (...).(art 11.2)  

El PLC és, doncs, l'instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d'acord 
amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a 
l’ús de les llengües al centre (llengua vehicular i llengua d’aprenentatge) i al tractament curricular de les 
diferents llengües que hi són presents. 
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Objectius generals 
 

 

El català és la llengua pròpia del centre, s’utilitzarà oralment i per escrit i és la llengua vehicular i 
d’aprenentatge. Per tant, el centre planificarà les accions que permetin garantir el coneixement de la 
llengua i cultura catalanes a tota la comunitat educativa, tal com també recull el PEC (Projecte Educatiu 
de Centre).  

S’impulsa l’oferta de cursos de català (oral o alfabetització) adreçats a les persones nouvingudes.  

El centre podrà participar, juntament amb altres institucions i entitats locals i comarcals, en 
l’organització d’activitats que tinguin com a objectius fomentar l’ús de la llengua catalana. 

L’ensenyament del català i del castellà tindran una presència adequada en la programació, de manera 
que els alumnes hauran de poder utilitzar correctament les dues llengües oficials al final del procés 
d’ensenyament aprenentatge.  

L’alumnat que cursi GES o es prepari per a les proves d’accés a cicles formatius, al final del procés 
d’ensenyament / aprenentatge, haurà de comprendre i produir missatges orals i escrits, amb propietat, 
autonomia i creativitat en la llengua estrangera que ha cursat, l’anglès. 

El centre fomentarà l’ús de les TIC com a eines per a l’aprenentatge de les llengües.  

 

Reafirmar el paper de la llengua catalana com a pròpia de l’ensenyament, afavorir el respecte a la 
pluralitat lingüística i a totes les cultures, i fomentar l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües 
diferents de la pròpia han de ser, en definitiva, els objectius principals d'aquest projecte. 
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Context sociolingüístic 
3.1. Introducció  

 

En aquesta primeria del segle XXI la fisonomia de la societat catalana ha canviat: la immigració 
procedent de països en via de desenvolupament constitueix una realitat demogràfica consolidada, i la 
pluriculturalitat que en resulta, un fet reconegut. Les generacions més joves de catalanes i catalans ho 
viuen amb naturalitat. Catalunya és, ja, una societat plural i diversa.  

L’acollida de persones vingudes d’arreu, amb diferents coneixements, llengües, cultures i religions, 
forma part de la nostra tradició. I per això mateix aspirem a una societat articulada socialment sota el 
principi d’igualtat, amb un projecte cultural i polític obert i plural. Els processos migratoris actuals són 
una nova oportunitat per travar una societat catalana amb projecció de futur.  

L’escola ha d’assumir l’acollida i la integració de l’alumnat de nacionalitat estrangera de nova 
incorporació al sistema educatiu com una tasca bàsica i fonamental. Cal que l’escola converteixi aquest 
repte en una oportunitat de millora de tot el sistema que respecti la diversitat i garanteixi la igualtat de 
totes les persones.  

 

3.2 Alumnat i entorn 
 

El llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i de la comunicació. Ha de ser vist a l’Escola 
d’Adults com a eina del desenvolupament del propi pensament i com a necessari per a la transmissió de 
sentiments. S’ha de tenir present la importància del llenguatge en l’expressió de vivències, sentiments i 
idees i la importància de la literatura i l’adquisició de valors estètics. 

 

Per una altra banda, s’han de tenir en compte : el context sociolingüístic d’Alella,  la llengua vehicular 
del sistema educatiu a Catalunya, la resta de llengües curriculars i les llengües complementàries, és a 
dir familiars dels alumnes del nostre Centre.  

 

L’anàlisi de població del nostre municipi ens ajuda a situar-nos en la realitat que més endavant 
concretem a la nostra escola: 

 
L’estructura de la seva població és quasi igual pel que fa al sexe dels seus ciutadans. Segons les 
dades del padró de l’any 2014, dels 9.651 habitants d’Alella, 4.722 habitants són homes i 4.929  
habitants són dones.  
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La població jove (de 16 a 25 anys) representa, aproximadament un 9.88% de la població d’Alella.  
La població adulta (de 25 a 64 anys), representa, aproximadament un 57,20% de la població 
d’Alella. La població de la 3a edat (a partir de 65 anys) representa, aproximadament un 16,80% de 
la població d’Alella. 
 
Alella té un percentatge de població immigrada d’un 10.95%1.  
 
Població Alella per lloc de naixement. 2014 

Catalunya 7.332   

Resta d'Espanya 1.262   

Estranger 1.057   

Total 9.651   

 
La població activa d’Alella és de 5.159 persones. La taxa d’atur corresponent a l’any 2014 és de 
443 persones, un 8,59% de la població activa (atur registrat).  
 
En els darrers anys, l’economia dels municipis del Maresme i d’Alella en concret, han sofert un fort 
procés de terciarització, on el comerç i els serveis han esdevingut el principal sector econòmic tant 
en nombre d’ocupats com pel que fa a la generació de riquesa. Així l’estructura de la població 
ocupada d’Alella per grans sectors d’activitat és força similar a la del Maresme i també a la del 
conjunt de Catalunya. 
 

Treball Alella Maresme  

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011 

Població ocupada 4.185 168.913  

Població desocupada 974 69.736  

Població activa 5.159 238.649  

Població inactiva 4.125 191.183  

Població de 16 anys i més 7.593 353.494  

Afiliacions al règ.gral de la S.S. s/ubicació del comp cotització. Per sectors. 2014 

Agricultura 0 127  

Indústria 32 14.975  

Construcció 63 3.298  

Serveis 1.294 62.312  

Total 1.389 80.712  

Afiliacions al RETA de la S.S. s/ubicació del comp cotització. Per sectors. 2014 

Agricultura 17 716  

Indústria 104 3.224  

Construcció 130 4.294  

Serveis 947 25.843  

Total 1.198 34.077  

 
 1Segons dades de l’Idescat corresponents a l’any 2014 
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El municipi d’Alella, en la seva voluntat de fet front i donar respostes acurades al procés de 
creixement poblacional i de transformació del sector econòmic ha anat cercant les eines més 
adients per a la població. Una d’aquestes eines és l’Escola d’Adults. Amb ella es pretén donar 
resposta a algunes de les necessitats que plantegen diferents grups poblacionals sobretot les 
persones nouvingudes per a integrar-se a la nova cultura i a la realitat del municipi i les persones 
joves o persones que cerquen un camí formatiu per accedir a més i millors coneixements i/o 
millores del lloc de treball. 
 

 

Nivell d’estudis Alella 

Habitants 

 

Sense estudis 246 
Educació primària 705 
E.S.O. 1.300 
Batxillerat superior 1.413 
CFGM 449 
CFGS 602 
Diplomatura  777 
Grau Universitari 427 
Llicenciatura i doctorat 1.642 
Total 7.593 

 
Taula 1. Es refereix a persones de 16 anys i més (Segons dades de l’Idescat corresponent a 2011) 

 

Les dades de l’Escola reflecteixen que la gran majoria dels alumnes són catalanoparlants però que tenen 
com a llengua familiar el castellà i que aquesta llengua és també la llengua d’integració per a les 
persones estrangeres. Tot i que l’escola té com a llengua vehicular i d’ensenyament el català creiem que 
s’han de seguir fent esforços perquè sigui així en un entorn que sovint no ho facilita.  

Per aquest motiu, presentem un PL que parteix de la realitat sociolingüística que més amunt s’ha 
explicitat i amb la voluntat que puguem anar reformant-lo tenint en compte la realitat de cada moment. 

L’Escola considera que la competència en ambdues llengües oficials, sense prejudici de l’una sobre 
l’altra, facilitarà als participants en l’Educació d’Adults, l’entrada al món laboral alhora que beneficia les 
seves relacions socials i personals, així com el coneixement - com a mínim- d’una tercera llengua 
estrangera. 
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Plantejament pedagògic de 
l’ensenyament de les llengües 

 

4.1 Objectius pedagògics 
 

L’escola es planteja des de l’àmbit pedagògic els següents objectius:  

 

1. Utilitzar el català com a llengua pròpia de l’ensenyament a tots els nivells de l’Educació Bàsica 
d’Adults excepte a les classes de llengua castellana i iniciació a llengua estrangera i respectar els drets 
lingüístics dels alumnes. 

2. Tenir en compte la procedència i la llengua materna dels alumnes a l’hora d’incorporar-se als 
aprenentatges i dissenyar un pla d’acollida que respecti els nivells de partida i els diferents ritmes 
d’aprenentatge per arribar a l’adquisició com a mínim del nivell llindar del català. 

 
3. Vetllar per a què a en acabar l’Ensenyament inicials  l’alumnat hagi millorat la comunicació oral i hagi 
adquirit els sabers fonamentals de la comunicació escrita en català. 

 
4. Triar i/o confeccionar els materials didàctics en català per tal de garantir que sigui la llengua pròpia 
d’aprenentatge a l’Escola. 

 
5. Organitzar els grups sense discriminar-los per raons de llengua pròpia, origen, sexe , religió o 
condició social. 

 
6. Fer de la llengua catalana un vehicle d’expressió natural, tant en les activitats internes com a les de 
projecció externa. 

 
7. Comprendre i expressar en una llengua estrangera seguint el currículum previst en educació 
secundària i en els temaris establerts en les proves d’accés a cicles formatius i accés a la universitat.  

 

8. Tenir cura de la correcció ortogràfica i gramatical dels missatges orals i escrits que l’Escola crea en 
els diferents canals comunicatius 
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4.2 L’aprenentatge/ensenyament de la 
llengua catalana 
 
Al nostre centre, d’acord amb la normativa corresponent i el desplegament dels diferents currículums, 
l’ensenyament de la llengua catalana es porta a terme als següents nivells: 
 

 Ensenyaments inicials i bàsics  
o Curs de català de nivell inicial (acolliment lingüístic): 3 hores setmanals.  
o Curs de català de nivell bàsic (A2): 4 hores setmanals.  

 
 Graduat en Educació Secundària 

o GES I: 3 Mòduls de tres hores setmanals 
o GES II: 3 Mòduls de tres hores setmanals 

 
 

 Preparació per a les proves d'accés  
o Llengua catalana per a les proves d'accés a cicles formatiu de grau superior: tres hores 

setmanals.  
o Llengua catalana per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà: una hora i 

mitja setmanals. 
o Llengua catalana i Comentari de text per a les proves d'accés a la universitat per a 

majors de 25 anys: tres hores setmanals.  
 

 

4.2.1. Ensenyaments inicials i bàsics 
 

4.2.1.1. Català, acolliment lingüístic  
 

 Destinataris: Els destinataris del nivell Inicial són persones de més de 16 anys que desconeixen 
la llengua catalana. La casuística presentada per aquests alumnes és molt amplia: són de 
procedència lingüística diversa (llengües romàniques i no romàniques); amb un contacte amb el 
català, fora de l’àmbit escolar, que varia notablement en funció de la zona on resideixen; amb 
un perfil absolutament heterogeni, tant pel que fa als referents culturals com als aprenentatges. 

Especialment, pel que fa a la llengua escrita: 
- poden haver estat o no escolaritzats. 
- poden llegir i escriure en una llengua alfabètica o no alfabètica (ex. xinès). 
- poden conèixer l’alfabet llatí o no conèixer-lo. 
- poden conèixer una llengua romànica o no conèixer-la. 

 
 Objectius:  

o Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles que 
permetin satisfer les primeres necessitats. 

o Presentar-se i presentar una tercera persona. 
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o Demanar i donar informació sobre ell mateix (on viu, etc.), gent que coneix i coses que 
té. 

o Interactuar de manera senzilla. 
 

 Metodologia:  

És de cabdal importància que l’ús de la llengua parlada no quedi restringit a l’intercanvi entre 
professor i alumne, sinó que ha d’estendre’s a totes les possibles interrelacions entre alumnes, 
ja sigui en el context específic de les activitats d’aprenentatge dins la classe, ja sigui en 
qualsevol situació comunicativa extraescolar.  

La metodologia de treball és diversa i, segons el grup i les necessitats pot variar, ja que 
sempre es parteix dels coneixements previs dels alumnes. Les sessions de treball estan 
repartides en activitats de lèxic, comprensió i expressió oral.  

La programació dels continguts està distribuïda en els nou mesos que dura el curs.  

De tant en tant, també  l’ordinador. 

 
 Materials i recursos:  

o Es treballa amb dossiers que prepara el/la professor/a amb diferents unitats didàctiques 
basades amb el vocabulari bàsic (presentació, dies, colors, cos humà, roba,  casa, carrer, 
transports, botigues, productes, transports...), a partir del qual es construeixen frases i 
petits discursos.  

o Programa interactiu Vincles del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Consultable a l’adreça:  

      http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  
o  Altre material: fotografies, làmines (Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges; Viure a 

Catalunya. Comencem a parlar)  revistes, diaris, fotocòpies amb exercicis d’ampliació, 
jocs (bingo, dominó d’oficis,...) 

 

4.2.1.2. Català bàsic (A2) 
 

 Destinataris: persones nouvingudes amb un mínim de coneixements orals per a identificar-se i 
poder sol·licitar informació bàsica per tal de satisfer les necessitats més immediates de 
comunicació social. Les persones participants del curs de nivell inicial, d’acolliment lingüístic, 
podran incorporar-se en el curs bàsic, un cop assolits els objectius de nivell inicial, sempre que 
siguin persones alfabetitzades i amb capacitat de reconèixer la grafia d’una llengua romànica.  
 

 Objectius: desenvolupar les competències comunicatives, especialment la comprensió i 
l’expressió orals, per tal de donar resposta a les necessitats més immediates de comunicació, 
relacionades amb la vida quotidiana i amb l’àmbit laboral.  
 

 Metodologia: Es treballa tant en grup com individualment. L’expressió oral se sol treballar en 
grup ja que s’han de crear moltes situacions quotidianes i ho fan en parelles o en grups de tres o 
quatre persones. Quan es treballa el dossier, cadascú fa els seus exercicis i llavors es posen en 
comú.  
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 Materials i recursos:  

- Dossier que prepara el/la professor/a. 
- Exercicis de comprensió oral extrets dels llibres:  

o Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 1. Ed. Castellnou. 
o Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 2. Ed. Castellnou. 
o Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 3. Ed. Castellnou. 

- Material informàtic:  
o Programa interactiu Vincles del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

      http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  
o Espai virtual d’aprenentatge Parla.cat 

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php 

- Altre material: fotografies, làmines (Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges; Viure a 
Catalunya. Comencem a parlar)  revistes, diaris, fotocòpies amb exercicis d’ampliació, jocs 
(bingo, dominó d’oficis,...) 

 

4.2.2 Graduat en Educació Secundària 
 

 Destinataris: Els destinataris són persones que volen obtenir el títol de secundària. Són persones 
que han finalitzat el quart de l’ESO , persones amb Graduat Escolar o persones sense cap 
titulació i volen accedir a l’esmentat títol.  

 

 Objectius: poder utilitzar normalment i correctament la llengua catalana al final d’aquesta 
etapa, amb una competència plena en qualsevol àmbit de comunicació oral o escrita. És un 
objectiu bàsic que l’alumnat adquireixi consciència del valor de la llengua catalana com a 
signe d’identificació de la comunitat on viu, i també ho és que mostri sensibilitat, respecte i 
interès per les manifestacions lingüístiques i culturals que facilitin el domini d’altres llengües, 
i entendre que són un mitjà per ampliar les possibilitats de relació amb altres horitzons 
culturals.  

Tal com marca la llei, l’alumnat que supera GES té reconegut el nivell C de català de la Direcció 
General de Política Lingüística sempre que hagi cursat estudis a Catalunya durant 8 cursos 
acadèmics.  

 

L’àmbit de comunicació està format per llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i 
llengua estrangera. L’aprenentatge de les tres llengües ha de ser vist d’una manera integrada i no 
excloent ni discriminatòria, l’objectiu final del qual és la competència lingüística de les persones 
adultes en la societat.  

La programació de les llengües catalana i castellana han d’anar íntimament lligades. En 
l’ensenyament de cadascuna d’elles es farà èmfasi en els aspectes comuns entre totes dues, en les 
normes i usos que els són propis, i també en els que presenten diferències amb l’altra llengua. 

 
 Metodologia: D'acord amb els objectius del GES , els continguts de la matèria es treballaran des 

de les vessants següents:  
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o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres de la comunicació i el 
llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluïda i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els 
principals mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements 
a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  

 
 

 Materials i recursos:  
- Dossiers preparats pel professor. 
- Material informàtic 

 

4.2.3 Preparació per a les proves d’accés 
 

4.2.3.1 Curs d’accés a grau mitjà 
 

 Destinataris: Curs adreçat a les persones que volen accedir a la formació professional de grau 
mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.  

Hi poden accedir les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any 
natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les 
persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien 
la formació. Per presentar-se a les proves cal tenir 17 anys, o fer-los durant l’any natural de la 
prova. 

Tots els alumnes tenen coneixements previs de la llengua catalana, ja que les persones 
nouvingudes que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia de realització 
de la prova i que no han estat escolaritzades en català, estan exempts d’aquesta matèria. 

 
 Objectius: D'acord amb els temaris i criteris d'avaluació publicats a l'annex 16 de la Resolució 

EDU/120/2007, en acabar el curs de preparació els alumnes han de ser capaços de: 

 
o Reconèixer el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements que componen el 

procés.  
o Interpretar textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i 

de procediments de selecció i processament de la informació.  
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o Diferenciar les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència discursiva, 
correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

o Produir textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència 
discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

o Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu comentari.  
o Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres 

lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.  
o Identificar les principals tipologies textuals.  
o Expressar opinions raonades a partir de lectures de textos.  
o Conèixer els aspectes morfosintàctics fonamentals de la llengua catalana.  

 
 

 Metodologia: D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran 
des de les vessants següents:  

o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres de la comunicació i el 
llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluïda i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els 
principals mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements 
a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  
 

 Materials i recursos: dossier elaborat pel professorat d'acord amb els objectius i les 
característiques de la prova externa que s'emmarquen en els nivells B (intermedi) i C 
(suficiència) de la llengua catalana.  

 

4.2.3.2  Curs  d’accés a grau superior 

 

Destinataris: persones que tenen complerts 19 anys l'any de la convocatòria (18 en cas de estar en 
possessió d'un títol de Grau Mig) i no disposen de la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als 
cicles formatius de grau superior). Tots els alumnes tenen coneixements previs de la llengua catalana, 
ja que les persones nouvingudes que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia 
de realització de la prova i que no han estat escolaritzades en català, estan exempts d'aquesta matèria.  

 

Objectius: d'acord amb els temaris i criteris d'avaluació publicats a l'annex 16 de la Resolució 
EDU/120/2007, en acabar el curs de preparació els alumnes han de ser capaços de:  
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Reconèixer el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements que componen el procés.  

Interpretar textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments 
de selecció i processament de la informació.  

Diferenciar les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència discursiva, correcció ortogràfica i 
gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

Produir textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, 
correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu comentari.  

Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres lingüístics 
(lèxic) més adequats a cada situació.  

Identificar les principals tipologies textuals.  

Expressar opinions raonades a partir de lectures de textos.  

Conèixer els aspectes morfosintàctics fonamentals de la llengua catalana.  

 

Metodologia: D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran des de 
les vessants següents:  

Comprensió lectora: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'entendre un ampli ventall de textos 
escrits de tipus divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada, la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals i secundàries i, 
a més a més, reconèixer els diferents registres de la comunicació i el llenguatge. 

Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, expositius, 
narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de presentar una estructura 
coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la situació. 
L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li 
permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, morfològiques i 
gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els principals mecanismes de derivació, 
així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques de comprensió i 
expressió escrita.  

 

Materials i recursos: Dossier elaborat pel professorat d'acord amb els objectius i les característiques de 
la prova externa que s'emmarquen en els nivells B2 (intermedi) i C1 (suficiència) de la llengua catalana.  
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4.2.3.3 Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 
anys: llengua catalana i comentari de text 
 

Destinataris: persones que tinguin 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de la convocatòria de la 
prova. A més han de complir els requisits següents:  no tenir superades les PAU (o equivalent), no estar 
en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o 
d'esports (o equivalent) i no tenir cap titulació universitària. 

 

Objectius: per superar la prova l'alumne ha de ser capaç de:  

Comprendre el significat global i extreure informació específica dels textos escrits. 

Produir textos escrits amb un alt grau de precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical.  

Conèixer els trets fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics fonamentals de llengua catalana.  

 

Metodologia: D'acord amb els objectius terminals de la prova, els continguts de la matèria es 
treballaran des de tres vessants següents:  

Comprensió lectora on es treballarà la capacitat de l'alumne d'interpretar textos escrits a partir de 
l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i processament de la 
informació, tals com la identificació de les principals tipologies textual, la diferenciació entre les idees 
principals i secundàries i reconèixer aspectes lèxics i semàntics rellevants per a la intenció 
comunicativa.  

Expressió escrita on es treballarà la capacitat de l'alumne d'expressar opinions raonades, mostrant el 
domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i 
l’ús del lèxic adequat, així com la capacitat d'autoavaluació i autocorrecció.  

Reflexió lingüística on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, morfològiques i 
gramaticals, l'anàlisi sintàctica, els processos de formació de paraules i les relacions que s'estableixen 
entre elements lèxics, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques 
de comprensió i expressió escrita.  

 

Materials i recursos: materials elaborats pel professorat d'acord amb els objectius i les característiques 
de la prova externa corresponents als nivells C1 (suficiència) i C2 (superior) de la llengua catalana.  
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4.3 L’aprenentatge/ensenyament de la 
llengua castellana 
 
Al nostre centre, d’acord amb la normativa corresponent i el desplegament dels diferents currículums, 

l’ensenyament de la llengua castellana es porta a terme als següents nivells:  
 

 Graduat en educació secundària:  
o Llengua castellana a GES I : 3 mòduls de 3 hores setmanals 
o Llengua castellana a GES II: 2 mòduls de 2 hores setmanls 

 
 

 Preparació per a les proves d'accés  
o Llengua castellana per a les proves d'accés a cicles formatiu de grau superior: tres hores 

setmanals.  
o Llengua castellana per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà: una hora i 

mitja  hores setmanals. 
o Llengua castellana i Comentari de text per a les proves d'accés a la universitat per a 

majors de 25 anys: tres hores setmanals.  

 

4.3.1.  Educació Secundària d’adults 
 

 Destinataris: Els destinataris són persones que volen obtenir el títol de Graduat en Educació 
Secundària. 

Hi poden accedir les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en 
què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen 
més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.  

 
 

 Objectius: poder utilitzar normalment i correctament la llengua catalana al final d’aquesta etapa, 
amb una competència plena en qualsevol àmbit de comunicació oral o escrita. És un objectiu 
bàsic que l’alumnat adquireixi consciència del valor de la llengua catalana com a signe 
d’identificació de la comunitat on viu, i també ho és que mostri sensibilitat, respecte i interès per 
les manifestacions lingüístiques i culturals que facilitin el domini d’altres llengües, i entendre que 
són un mitjà per ampliar les possibilitats de relació amb altres horitzons culturals.  

 

 Metodologia: D'acord amb els objectius del GES , els continguts de la matèria es treballaran des 
de les vessants següents: 
 

o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
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comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres de la comunicació i el 
llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluïda i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els 
principals mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements 
a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  

 
 Materials i recursos:  

- Dossiers preparats pel professor. 
- Material informàtic: http://www.xtec.cat 

 

4.3.2. Preparació per a les proves d’accés  
4.3.1. Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà 

 
 Destinataris: Curs adreçat a les persones que volen accedir a la formació professional de grau 

mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.  

Hi poden accedir les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any 
natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les 
persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien 
la formació. Per presentar-se a les proves cal tenir 17 anys, o fer-los durant l’any natural de la 
prova. 

 
 Objectius: D'acord amb els temaris i criteris d'avaluació publicats a l'annex 16 de la Resolució 

EDU/120/2007, en acabar el curs de preparació els alumnes han de ser capaços de:  
o Reconèixer el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements que componen el 

procés.  
o Interpretar textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i 

de procediments de selecció i processament de la informació.  
o Diferenciar les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència discursiva, 

correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  
o Produir textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència 

discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  
o Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu comentari.  
o Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres 

lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.  
o Identificar les principals tipologies textuals.  
o Expressar opinions raonades a partir de lectures de textos.  
o Conèixer els aspectes morfosintàctics fonamentals de la llengua castellana.  
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 Metodologia: D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran 
des de les vessants següents:  

o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres de la comunicació i el 
llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluïda i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els 
principals mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements 
a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  
 

 Materials i recursos: Dossier elaborat pel professorat d’acord amb els objectius d’aquesta 
matèria i les característiques de la prova externa. 

 
4.3.2. Curs d’accés a cicles formatius de grau superior 

 
 Destinataris: persones que tenen complerts 19 anys l'any de la convocatòria (18 en cas de estar 

en possessió d'un títol de Grau Mig) i no disposen de la titulació acadèmica que permeti l'accés 
directe als cicles formatius de grau superior).  
 

 Objectius: d'acord amb els temaris i criteris d'avaluació publicats a l'annex 16 de la Resolució 
EDU/120/2007, en acabar el curs de preparació els alumnes han de ser capaços de:  

o Reconèixer el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements que componen el 
procés.  

o Interpretar textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i 
de procediments de selecció i processament de la informació.  

o Diferenciar les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència discursiva, 
correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

o Produir textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència 
discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.  

o Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu comentari.  
o Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres 

lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.  
o Identificar les principals tipologies textuals.  
o Expressar opinions raonades a partir de lectures de textos.  
o Conèixer els aspectes morfosintàctics fonamentals de la llengua castellana.  

 
 Metodologia: D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran 

des de les vessants següents:  
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o Comprensió lectora: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'entendre un ampli ventall 
de textos escrits de tipus divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió 
general i detallada, la comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació 
entre les idees principals i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres 
de la comunicació i el llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluida i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els 
principals mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements 
a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  
 

 Materials i recursos: Dossier elaborat pel professorat d'acord amb els objectius i les 
característiques de la prova externa. 

 

4.3.3. Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys: llengua castellana i 

comentari de text 

 

 Destinataris: persones que tinguin 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de la convocatòria 

de la prova. A més han de complir els requisits següents:  no tenir superades les PAU (o 

equivalent), no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts 

plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent) i no tenir cap titulació universitària. 
 

 Objectius: per superar la prova l'alumne ha de ser capaç de:  
o Comprendre el significat global i extreure informació específica dels textos escrits. 
o Produir textos escrits amb un alt grau de precisió lèxica i correcció ortogràfica i 

gramatical.  
o Conèixer els trets fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics fonamentals de llengua 

castellana.  

 
 Metodologia: D'acord amb els objectius terminals de la prova, els continguts de la matèria es 

treballaran des de tres vessants següents:  
o Comprensió lectora on es treballarà la capacitat de l'alumne d'interpretar textos escrits a 

partir de l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i 
processament de la informació, tals com la identificació de les principals tipologies 
textual, la diferenciació entre les idees principals i secundàries i reconèixer aspectes 
lèxics i semàntics rellevants per a la intenció comunicativa.  

o Expressió escrita on es treballarà la capacitat de l'alumne d'expressar opinions raonades, 
mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, correcció 
ortogràfica i gramatical i l’ús del lèxic adequat, així com la capacitat d'autoavaluació i 
autocorrecció.  



 

CFA ALELLA –ESPAI ACTIU │ PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                                       22 de 32 

 

o Reflexió lingüística on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, els processos de formació de paraules i 
les relacions que s'estableixen entre elements lèxics, així com l'aplicació pràctica 
d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  
 

 Materials i recursos: materials elaborats pel professorat d'acord amb els objectius i les 
característiques de la prova externa.  

 

 

4.4 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua 
anglesa 
 
Al nostre centre, d’acord amb la normativa corresponent i el desplegament dels diferents currículums, 
l’ensenyament de la llengua anglesa es porta a terme als següents nivells:  
 

 Educació Secundària d’adults 
o GES II: 2 mòduls de 2 hores setmanals 

 
 Competències per a la societat de la informació  

o Curs d'anglès de nivell funcional (A2.1): 3 hores setmanals  
 

 Preparació per a les proves d'accés  
o Llengua anglesa per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà: 1’5 hores 

setmanals.  
o Llengua anglesa per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior: dues hores 

setmanals. 
o Llengua anglesa per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys: dues 

hores setmanals.  

 
4.4.1 Educació Secundària d’adults 
 

 Destinataris: Els destinataris són persones que volen obtenir el títol de Graduat en Educació 
Secundària. 

Hi poden accedir les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any 
natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les 
persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien 
la formació.  
 

 Objectius: en acabar el curs de GES I o  GES II, sempre d’acord amb el temari dels mòduls 
cursats, els alumnes han de ser capaços de: 

o Obtenir informació general i específica de textos escrits. 

o Accedir a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l'anglès com a mitjà de 
comunicació. 
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o Identificar les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de 
divulgació, i les desenvolupa. 

o Identificar el contingut essencial de textos escrits. 

o Interpretar anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica. 

o Redactar cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes. 

o Formalitzar, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els impresos habituals en 
la vida quotidiana. 

o Produir textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i 
gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva. 

 Metodologia:  
D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran des de les 
vessants següents:  

o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos de diferent 
tipologia de caràcter no especialitzat. Els textos han de presentar una estructura 
coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la 
situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall suficient d'estructures lingüístiques 
i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluïda i ha de redactar amb correcció 
ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els diferents aspectes lingüístics així com l'aplicació 
pràctica d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió 
escrita.  

 
 Materials i recursos: Material elaborat pel professorat  que correspongui al nivell de 3r,4t d'ESO  

 

4.3.3. Competències per a la societat de la informació: anglès 
funcional (A2.1) 
 

 Destinataris: Tots aquells estudiants que vulguin millorar la competència lingüística a aquest 
nivell i/o aquells que hagin superat el nivell A1. 

 Objectius: En finalitzar els estudis de nivell A2.1, l'alumne podrà: 

o Comprendre i reconèixer vocabulari general i frases sobre un mateix i l'entorn més proper i 
conegut. Comprendre la idea clau de missatges i anuncis clars, simples i curts. 

o Llegir textos curts i generals. Trobar informació simple i previsible en textos com ara 
menús, prospectes, anuncis o horaris. Llegir cartes personals simples i curtes. 

o Comprendre i comunicar-se en converses simples i rutinàries que requereixin un intercanvi 
d'informació clar i directe. Mantenir converses simples per descriure l'entorn més proper. 

o Escriure notes i missatges sobre temes coneguts i cartes personals molt simples. 
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 Metodologia:  

Es treballen els continguts lèxics i gramaticals a partir d’exercicis escrits i orals, individuals i en 
grup. Els coneixements adquirits es posen en pràctica mitjançant exercicis escrits, jocs, debats, 
pel·lícules,... 

 

És de cabdal importància que l’ús de la llengua parlada no quedi restringit a l’intercanvi entre 
professor i alumne, sinó que ha d’estendre’s a totes les possibles interrelacions entre alumnes, 
ja sigui en el context específic de les activitats d’aprenentatge dins la classe, ja sigui en 
qualsevol situació comunicativa extraescolar.  

 

La metodologia de treball és diversa i, segons el grup i les necessitats pot variar, ja que sempre 
es parteix dels coneixements previs dels alumnes.  

 

 Material: dossier preparat pel professorat, amb material i exercicis corresponents al nivell A2.1 

del Marc Europeu Comú. 

 

4.4.4 Preparació per a les proves d’accés  
4.4.4.1. Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà: llengua anglesa 

 
 Destinataris: Curs adreçat a les persones que volen accedir a la formació professional de grau 

mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.  

Hi poden accedir les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any 
natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les 
persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien 
la formació. Per presentar-se a les proves cal tenir 17 anys, o fer-los durant l’any natural de la 
prova. 
 

 Objectius: d'acord amb els temaris i criteris d'avaluació, en acabar el curs de preparació els 
alumnes han de ser capaços de: 
o Obtenir informació general i específica de textos escrits. 

o Accedir a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l'anglès com a mitjà de 
comunicació. 

o Identificar les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de 
divulgació, i les desenvolupa. 

o Identificar el contingut essencial de textos escrits. 

o Interpretar anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica. 

o Redactar cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes. 

o Formalitzar, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els impresos habituals en 
la vida quotidiana. 
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o Produir textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i 
gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva. 

 Metodologia:  
D'acord amb els objectius de la prova, els continguts de la matèria es treballaran des de les 
vessants següents:  

o Comprensió lectora: la capacitat d'entendre un ampli ventall de textos escrits de tipus 
divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió general i detallada; la 
comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació entre les idees principals 
i secundàries. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos de diferent 
tipologia de caràcter no especialitzat. Els textos han de presentar una estructura 
coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la 
situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall suficient d'estructures lingüístiques 
i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluïda i ha de redactar amb correcció 
ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran els diferents aspectes lingüístics així com l'aplicació 
pràctica d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió 
escrita.  

 
 Materials i recursos: Material elaborat pel professorat  que correspongui al nivell de 4t d'ESO  

 

 

4.4.4.2. Curs d’accés a cicles formatius de grau superior 

 
 Destinataris: persones que tenen complerts 19 anys l'any de la convocatòria (18 en cas de estar 

en possessió d'un títol de Grau Mig) i no disposen de la titulació acadèmica que permeti l'accés 
directe als cicles formatius de grau superior). És aconsellable que les persones que optin per 
examinar-se d'anglès com a primera llengua estrangera tinguin estudis previs de llengua 
anglesa tot i que, a causa de la gran heterogeneïtat de l'alumnat, el grau d’aprofundiment dels 
coneixements previs és altament variable.  
 

 Objectius: d'acord amb els temaris i criteris d'avaluació, en acabar el curs de preparació els 
alumnes han de ser capaços de: 

o Obtenir informació general i específica de textos escrits sobre temàtiques d’interès 
general i de divulgació.  

o Identificar les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de 
divulgació, i desenvolupar-les.  

o Redactar cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes.  
o Produir textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i 

gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva.  
o Demostrar coneixements d'aspectes estructurals fonamentals de la llengua anglesa (ús 

de les formes verbals i nominals, determinants, i preposicions).  
 

 Metodologia:  els continguts de la matèria es treballaran des de les vessants següents:  
 

o Comprensió lectora: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'entendre un ampli ventall 
de textos escrits de tipus divers, de caràcter no especialitzat, a partir de la comprensió 
general i detallada, la comparació i el resum dels continguts, tals com la diferenciació 
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entre les idees principals i secundàries i, a més a més, reconèixer els diferents registres 
de la comunicació i el llenguatge. 

o Expressió escrita: on es treballarà la capacitat de l'alumne d'escriure textos descriptius, 
expositius, narratius o argumentatius de caràcter no especialitzat. Els textos han de 
presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i 
l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'alumne ha de ser capaç de tenir un ventall 
suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera 
fluida i ha de redactar amb correcció ortogràfica acceptable.  

o Reflexió lingüística: on es treballaran varis aspectes de la llengua (ortografia, moforlogia, 
lèxic, gramàtica...) els coneixements de les normes ortogràfiques, morfològiques i 
gramaticals, l'anàlisi sintàctica, la formació de paraules aplicant els principals 
mecanismes de derivació, així com l'aplicació pràctica d'aquests coneixements a l'hora de 
realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  

 
 

 Materials i recursos: dossier elaborat pel professorat, corresponent al nivell de 4t d'ESO i 1r de 
Batxillerat.  

4.4.4.3. Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys: llengua anglesa 

 
 Destinataris: persones que tinguin 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de la convocatòria de 

la prova. A més han de complir els requisits següents:  no tenir superades les PAU (o 
equivalent), no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts 
plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent) i no tenir cap titulació universitària. 
  

 Objectius: d'acord amb les característiques de la prova, en acabar el curs de preparació els 
alumnes han de ser capaços de:  

o Obtenir informació general i específica de textos escrits sobre temàtiques d'interès 
general i de divulgació.  

o Identificar les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de 
divulgació, i desenvolupar-les.  

o Produir textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i 
gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva.  
 

 Metodologia:  els continguts de la matèria es treballaran des de tres vessants següents:  
o Comprensió lectora on es treballarà la capacitat de l'alumne d'interpretar textos escrits a 

partir de l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i 
processament de la informació, tals com la identificació de les principals tipologies 
textual, la diferenciació entre les idees principals i secundàries i reconèixer aspectes 
lèxics i semàntics rellevants per a la intenció comunicativa.  

o Expressió escrita on es treballarà la capacitat de l'alumne d'expressar opinions raonades, 
mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, correcció 
ortogràfica i gramatical i l’ús del lèxic adequat, així com la capacitat d'autoavaluació i 
autocorrecció.  

o Reflexió lingüística on es treballaran els coneixements de les normes ortogràfiques, 
morfològiques i gramaticals, l'anàlisi sintàctica, els processos de formació de paraules i 
les relacions que s'estableixen entre elements lèxics, així com l'aplicació pràctica 
d'aquests coneixements a l'hora de realitzar tasques de comprensió i expressió escrita.  
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 Materials i recursos: Dossier elaborat pel professorat, corresponent a nivell de 1r i 2n de 
Batxillerat.  

 

Català: eina de comunicació, 
llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

5.1 Orientacions generals 
 

Com ja s’ha dit, el català és la llengua pròpia de Catalunya i ho és també de l’ensenyament. És la 
llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyaments i aprenentatge del centre. És l’eina de 
cohesió i d’integració i vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. Naturalment, és la 
llengua en què es fan els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general del centre, com també és la 
llengua en què es fa la comunicació de dades i tramesa d’informació. Tots els ensenyaments i 
programes s’imparteixen en llengua catalana, amb l’excepció de continguts de les àrees de llengua 
castellana i estrangera. Les explicacions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 
activitats d’avaluació són en llengua catalana. Es valora positivament la correcció ortogràfica en els 
exàmens i treballs presentats pels alumnes.  
Atès, doncs, que el català és la llengua vehicular de les classes i les activitats, l’alumnat amb greus 
mancances de coneixement del català haurà de fer cursos previs d’aprenentatge de l’idioma abans de 
cursar GES, accés a Grau Mitjà, Grau Superior o a Universitat, i a qualsevol altre curs de formació del 
centre.  
 
 

5.1.1 Visió general dels diferents àmbits del 
centre  
 

Equip directiu i personal docent: La totalitat del professorat de l'Escola és plenament competent en 
l'ús de la llengua catalana a tots nivells, cosa imprescindible per a l'exercici de la seva tasca docent. Les 
classes s'imparteixen en català (amb les excepcions previstes de llengua castellana i llengua estrangera 
com a matèries d’estudi) i el material que s'hi utilitza és en aquesta llengua.  

Consergeria: La persona  encarregada de consergeria té  un domini oral alt de la llengua catalana, fet 
important perquè sovint són el primer contacte que es té amb l’escola.  

Retolació: Tota la retolació del centre, tant a l’interior com a l’exterior, és en llengua catalana.  

Administració i gestió: La llengua usada per a les comunicacions administratives interiors i exteriors 
és el català. Les programacions generals anuals es fan en llengua catalana, amb les excepcions que es 
vulguin fer en les àrees de llengua castellana i de llengües estrangeres.  



 

CFA ALELLA –ESPAI ACTIU │ PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                                       28 de 32 

 

Xerrades i activitats El català és la llengua vehicular de totes les activitats i xerrades del centre.  

 

5.2 Àmbit de govern institucional  
Des de l’àmbit institucional l’escola treballarà per: 

1. Assegurar que la llengua catalana sigui la llengua d’expressió habitual en el nostre Centre. 

 
2. Fer de la llengua catalana un vehicle d’expressió normal tant en les activitats internes com en les de 
projecció externa. 

 
3. Tenir cura que el català sigui el vehicle d’expressió normal en totes les reunions i actes de la 
comunitat educativa. 

 
4. Vetllar per a què totes aquelles activitats pedagògiques, excepte les de llengua castellana o 
estrangera, que es realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua catalana. 

 
5. Potenciar la participació del centre en les activitats organitzades per les Entitats locals que tinguin 
com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

  
6. Difondre tota aquella informació que arribi al Centre sobre les ofertes institucionals que fomentin 
l’ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i la situació del català en relació amb les altres 
llengües presents en la nostra Escola i en el seu context. 

 

5.3.Àmbit de l’organització i gestió  
 

Des de aquest àmbit l’escola marca els següents objectius: 

 

1.Fer de la llengua catalana un vehicle d’expressió normal, en les activitats internes, incloent-hi les de 
caràcter administratiu i en tots els serveis i activitats que ofereix el centres. 

2. Utilitzar el català en les activitats de projecció externa. 

3. Utilitzar com a llengua vehicular el català a l’Educació d’Adults, en les relacions interpersonal fora i 
dintre de l’àmbit curricular. 

4. Exercir la tasca docent en la llengua catalana excepte els grups de llengua castellana i estrangera. 

5. Vetllar per a què tota la comunitat educativa tingui competència lingüística en català, i desenvolupi 
les seves tasques pròpies en català. 
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6. Garantir un adequat compliment de la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya en l’àmbit del 
Centre. 

 
7. Redactar en llengua catalana les actuacions administratives de règim interior (actes, horaris, 
inscripcions, rètols, etc.) 

 
8. Fer en català les actuacions administratives sol·licitades pel públic i exceptuar els casos en què els 
usuaris els demanin en castellà. 

 
9. Utilitzar models normalitzats en català en els documents administratius. 

 
10. Assegurar la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes i externes 
del centre. 

  

Aportacions de les matèries no 
lingüístiques al desenvolupament de 
la competència comunicativa 
 

L'ensenyament/aprenentatge de matèries no lingüístiques tant de l'àmbit científic i tecnològic, com de 
l'àmbit de les ciències socials ha de contribuir al desenvolupament de la competència comunicativa de 
manera directa o indirecta.  
 
L'aprenentatge de les ciències contribueix a aquesta competència aportant el llenguatge científic i la 
terminologia adequada per ser capaços d'extreure informació de textos científics en diferents formats 
i saber-la explicar als altres, és a dir, comunicar idees i resultats, tant oralment com per escrit.  
 
De la mateixa manera la competència comunicativa esdevé important en l'àmbit de les ciències socials 
ja que l'aprenentatge es basa en la utilització de les llengües com a eina per construir coneixement, 
per comunicar-lo i compartir-lo amb els altres.  
 
Per tant, l'ensenyament/aprenentatge de matèries no lingüístiques inclourà les següents activitats que 
fomenten el desenvolupament de la competència comunicativa:  

 Lectura crítica de textos amb continguts científics.  
 Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos científics orals i escrits.  
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 Ús de diferents tipus de text per comunicar i argumentar dades i idees: descripció, explicació, 
definició, exposició, argumentació.  

 Descodificació i ús de diferents tipus de llenguatge (icònics, cartogràfics, audiovisuals, etc.) per 
comprendre i interpretar la realitat.  

 Ús del vocabulari propi de les ciències per a la construcció d'un discurs científic, precís i rigorós.  
 Ús d'habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, d'exposició d'allò que s'ha après i 

de comunicació de resultats. 
 Participació en debats per ta d'expressar opinions i judicis propis i crítics, respectant les 

opinions dels altres i cercant l'obtenció de conclusions comuns.  
 Producció de diversos tipus de texts per compartir idees i coneixements.  
 Desenvolupament de tècniques argumentatives escrites bàsiques: comentaris de text, resums i 

expressió escrita d'opinions argumentades.  
 Comunicació dels continguts de forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i 

informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, 
multimèdia i audiovisuals).  


