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[parlem] 
 Al nostre centre sempre hem donat molta 

importància a l’expressió oral i també a l’ús 

del català. Per això ja fa molts cursos que 

posem en pràctica tres projectes: el Pla per a 

l’Ús del Català (PUC); l’exposició oral, 

dins de l’àmbit del treball per competències, i 

les parelles lingüístiques. 



Pla per a l’Ús del 

Català (PUC) 

 Per tal que l’alumnat pugui assolir un bon 

nivell de català parlat, animem l’alumnat a 

parlar en català amb el professorat tant 

dins com fora de l’aula.  



L’exposició oral 

 En cada nivell d’ESO, l’alumnat fa com a 

mínim una exposició oral en cada matèria 

seguint un procés i unes pautes comunes a 

tot el centre amb l’objectiu de millorar aquest 

tipus d’expressió.  



Parelles lingüístiques 

 Un alumne que sap parlar el català manté 

una conversa guiada amb algun company 

seu que fa poc temps que ha arribat a 

Catalunya. 



Llegim 

 També considerem molt important saber 

llegir, no només el fet d’entendre el que 

llegim (Comprensió escrita) , sinó també 

el fet d’adquirir un gust pel llegir (Foment 

de la lectura i Clubs de lectura). 



Comprensió escrita 

 En cada nivell d’ESO, l’alumnat fa com a 

mínim la comprensió acurada d’un text propi 

de cada matèria tot seguint un procés i unes 

pautes comunes a tot el centre, amb l’objectiu 

de millorar la comprensió lectora. 



Foment de la lectura  

 A 1r, 3r i 4t d’ESO es fa una hora 

de lectura a la setmana en 

horari lectiu.  



Clubs de lectura  

 Els departaments de català i 

castellà disposen d’un servei de 

préstec de llibres de lectura.  



Escrivim 

 “APRENDRE LA MATÈRIA I APRENDRE A 
ESCRIURE” 

   Aquest curs hem iniciat aquest projecte a 

1r d’ESO. L’objectiu: mentre s’aprenen els 

continguts de cada matèria, també 

s’aprenen a escriure el tipus de textos 

propis de cada matèria. 


