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0. Aprovació del document 

 

DILIGÈNCIA D’AUTENTIFICACIÓ  

 

Còpia original del projecte lingüístic de l’Escola 25 de Setembre de Rubí. 

 

Aquest projecte lingüístic ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 16 de juny de 

2016 i consta de cent fulls numerats correlativament i segellats amb el segell del 

centre. 

 

I perquè així consti, signo la present a Rubí, a 20 de juny de 2016 

.  

 

Vistiplau 

 

 

La directora       La secretària    

 

 

 

 

N. Chipell Fabón      M. Carmen Valverde    
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1. Justificació del document 

 

El centre educatiu 25 de Setembre està ubicat a Rubí i té tres línies des de l’Educació 

Infantil i a tota la Primària, a excepció del 4t de Primària, que hi ha quatre grups.  

 

Aquest document pretén explicar quin és el tractament que reben les llengües al 

nostre centre, i garantir que la llengua catalana és l’eix vertebrador que consolida el 

nostre projecte educatiu plurilingüe, tractant les altres llengües com a finestres i 

portes al món que ens enriqueixen culturalment. 

 

Pensem que el nostre PLC ens aporta una renovació metodològica, una millora dels 

aprenentatges, una major cohesió entre l’equip docent i una projecció del centre. A 

més, s’hi planifica l’organització i la gestió de l’estat i l’ús de les llengües en el 

centre/aula i el tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

 

El document s’ha elaborat des de la coordinació i comissió del PLC, s’ha aprovat i 

avaluat des del Consell de Direcció, però necessita de l’implicació i col·laboració de 

tota la comunitat educativa. Per tant, el seu èxit depèn de la tasca col·lectiva de 

tots/es els/les professionals que hi participen.  

 

Així doncs, es tracta d’un document que mostra quin és tractament de la 

competència comunicativa lingüística en el nostre centre, i seria últil que tots els/les 

mestres que s’incorporen al centre en tinguin accés. 

 

Aquest PLC ha de ser un document viu, subjecte a canvis i a noves incorporacions 

que es considerin necessaries, per tal d’adaptar-lo a les necessitats que presenta el 

centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Procés d’elaboració i aprovació del PLC 
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El curs 2013-2014, el centre creu necessària fer una revisió i actualització del 

Projecte Lingüístic de Centre. Doncs, el centre disposa un PLC antic i cal adaptar-

lo al context actual. 

Així doncs, en primer lloc es decideix analitzar quin és l’estat de la llengua 

vehicular de l’escola, tant a nivell de l’alumnat com entre els docents. Aquesta 

tasca la desenvolupen el coordinador LIC del centre i un representant de l’Equip 

Directiu, amb el seguiment i assesorament de l’ELIC (Equip de Llengua, 

Interculturalitat i Cohesió social). 

 

En segon lloc, a mitjans del 2n Trimestres es fa una diagnosi de la situació 

lingüística al centre, que servirà per redefinir la realitat de l’entorn educatiu i 

recollir les necessitats de tota la comunitat educativa. S’elaboren unes enquestes 

sobre l’ús de la llengua i la situació sociolingüística de l’escola als següents 

col·lectius: 
 

A. Famílies. 

B. Equip docent del centre. 

C. Representants de l’alumnat del centre: s’escull l’alumnat de 6è de 

Primària. 

D. Personal no docent. 

 

Aquestes enquestes, tenen ítems compartits i d’altres que són concrets d’un 

col·lectiu. 

Tot seguit, es comptabilitzen, s’extreuen uns gràfics, s’interpreten els resultats i 

es fan les valoracions corresponents. Material gràfic que s’inclourà en el 

document final del PLC. 

 

El curs 2014-2015, es continua aquesta tasca i es crea una comissió participativa 

intercicle, que serà l’encarregada de fer un recull de totes les activitats 

lingüístiques que es realitzen al centre, amb l’objectiu d’elaborar un document útil, 

real i propi. 

 

Dins d’aquesta comissió, es creen uns grups de treball amb mestres de diversos 

cicles i de llengua estrangera, amb l’objectiu de reflexionar conjuntament i fer un 

recull i descripció de les activitats lingüístiques que es realitzen al centre. 

 

Creiem convenient, buscar moments per a la posada en comú i el debat, i 

sobretot, determinar la prioritat de les actuacions educatives en relació a 

l’aprenentatge lingüístic, així com també procurar que aquestes actuacions siguin 

el més realistes possible. S’espera, doncs, que aquest consens en l’aplicació de 

criteris asseguri una més fàcil aplicació de les concrecions recollides en el PGA. 

1.2  Marc legal 

 

Els fonaments legals del PLC són:  
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1. Estatut d'Autonomia, article 6, en el qual determina el català com a llengua 

pròpia i oficial de Catalunya.  

 

2. LLei de Política lingüística (1/1998 articles 20 i 21). 

- El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge 

en l'ensenyament no universitari.  

- Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, 

ja sigui aquesta el català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest 

dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors 

poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui. 

- L'ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència 

adequada en els plans d'estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que 

sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l'educació 

obligatòria.  

- En l'ensenyament post obligatori, l'administració educativa ha de fomentar 

polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el 

oneixement i l'ús de les dues llengües per tal de que tots els joves adquireixin 

el bagatge instrumental i cultural propi d'aquests ensenyaments.  

- L'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups classe diferents per 

raó de la seva llengua habitual.  

- L'acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas 

d'alumnes que han estat dispensats d'aprendre'l durant l'ensenyament o una 

part d'aquest, o que han cursat l'ensenyament obligatori fora del territori de 

Catalunya, en les circumstàncies que el Govern de la Generalitat ha establert 

per reglament.  

- L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha 

de rebre un suport especial i addicional d'ensenyament del Català.  

 

3. Decret 142/2.007 pel qual s'estableix l'ordenació de l'educació primària. (article 

4).  

 

4. Ordre EDU/221/2.007. Principis generals als quals s'han d'adaptar els 

Projectes Lingüístics de Centre.  

 

 

2. Context sociolingüístic 

    

2.1. Alumnat 
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L’alumnat del nostre centre (sisè curs 13-14) ens fan saber que la llengua que fan 

servir per comunicar-se tant amb els amics/gues, companys/es és el castellà amb 

diferència. També a l’hora de la lectura. Els que fan ús del català per parlar amb 

l’entorn més proper és més elevat el tant percent si parlem d’activitats que es 

realitzen dins l’escola. Fora del centre hi ha poc alumnat que reconegui fer ús del 

català. Tot i així ens fan saber que necessiten ajuda per l’estudi en llengua 

anglesa. 

 

Pel que fa als mitjans de comunicació també fan servir els canals en castellà més 

que en català, anglès i/o altres llengües. Ara bé quan s’han d’adreçar a comerços 

i botigues del seu entorn, tot i fer servir el castellà majoritàriament augmenta l’ús 

del català. 

1. A casa, amb la meva família parlo en… 

    

Català 40 30% 

Castellà 84 62% 

Anglès 3 2% 

Altres 8 6% 

2. Amb els meus amics al pati de l’escola parlo en… 

 

Català 46 32% 

Castellà 97 67% 

Anglès 0 0% 

Altres 1 1% 

 

3. En activitats extraescolars parlo en… 
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Català 47 35% 

Castellà 68 50% 

Anglès 15 11% 

Altres 6 4% 

4. Amb els meus amics al carrer parlo en... 

 

Català 28 22% 

Castellà 99 77% 

Anglès 1 1% 

Altres 1 1% 

5. Els canals de televisió que sempre veig són en... 

 

Català 28 20% 

Castellà 102 74% 

Anglès 7 5% 

6. Quan vaig de compres a les botigues parlo en... 

 

Català 44 31% 

Castellà 92 66% 

Anglès 3 2% 

Altres 1 1% 
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7. Necessito que m’ajudin més quan estudio en... 

 

Català 22 17% 

Castellà 22 17% 

Anglès 61 47% 

Altres 24 19% 

8. Prefereixo llegir llibres, revistes, còmics, que estiguin escrits en... 

 

Català 55 42% 

Castellà 73 55% 

Anglès 3 2% 

Altres 1 1% 

         

 

2.2. Entorn 

 

La comunitat educativa del nostre centre que ha respós a l’enquesta sobre les 

llengües fet durant el curs 13-14 tant el personal no docent com l’equip docent del 

centre reconeixen comunicar-se en català més que en castellà respecte les 

famílies. Un fet molt curiós i que ens ajuda a entendre en quin entorn lingüístic 

viu el nostre alumnat. 
 

Pel que fa a l’equip docent i personal no docent, se’ls va preguntar sobre 

quina  llengua creien que es feia servir en les situacions formals i no formal. A 

continuació veiem els resultats: 

 

Equip docent 

Tot i que el català és la llengua d’aprenentatge en situacions de relació 

informal el català no és sempre la llengua vehicular. 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

   

1   (Poc d’acord) 2 5.1% 

 2 4 10.3% 

 3 14 35.9% 

 4 15 38.5% 

 5   (Molt d’acord) 4 10.3% 

Personal no docent 

Tot i que el català és la llengua d’aprenentatge en situacions de relació 

informal el català no és sempre la llengua vehicular. 

  

1   (Poc d’acord) 1 4.5% 

 2 1 4.5% 

 3 10 45.5% 

 4 7 31.8% 

 5   (Molt d’acord) 3 13.6% 

Docents com no docents, amb més o menys grau, reconeixen que fora de les 

situacions formals tots/es no fem ús majoritari del català. Un fet a tenir en compte 

i del qual caldria aprofundir en la seva reflexió per poder dinamitzar també els 

espais no formals dins el centre. Destaquem l’observació “el castellà segueix sent 

la llengua que ens fa sentir més propers a l’alumnat”, que comenta un dels 

enquestats. 

 

Així, doncs, tenint en compte que en els resultats s’acredita que l’ús del català 

que fa el professorat de l’aula i del centre és molt positiu per a la difusió oral de 

la llengua i dinamitzar activitats lúdiques com les que ja es fan des del 

centre  (padrins i fillols, teatre en anglès,…) poden influir en un ús més 

transcendent del català fora de l’aula.  

 

Com més s’implica la comunitat educativa en aquest tipus d’activitats farà més 

visible i efectiva la seva actitud en els usos interpersonals tant entre l’alumnat de 

llengua familiar catalana com en el de no catalana. Fonamentalment, s’ha de 

promoure l’hàbit de parlar en català entre l’alumnat i conscienciar-los per tal que 

la utilitzin per comunicar-se entre els companys/es, independentment de la seva 

llengua familiar. 
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1. Quina llengua o llengües parles a casa? 

 

  

 

2. En quina llengua trien els vostres fills/es els mitjans de comunicació 

(televisió, revistes, diaris, blogs, webs...)? 

 

  

Els resultat determinen que la llengua d’ús majoritària de les famílies del nostre 

alumnat és la llengua castellana, fet que segurament respon al context o entorn 

sociocultural en que es troba el centre. 

 

En la mateixa línia els resultats també ens mostren que les famílies del centre 

escullen majoritàriament mitjans de comunicació en llengua castellana. És a dir, 

prioritzen veure o llegir materials castellans. Paral·lelament, una gran part 

d’aquests també remarca que de tant en tant també fa ús de recursos catalans, 

però com a segona opció. I pel que fa a la llengua anglesa, els resultats són 

substancialment baixos. 

 

Això ens explica que gran part de l’alumnat del centre sigui castellanoparlant, ja 

que tant a casa com en el seu entorn més pròxim la seva llengua d’ús és 

bàsicament el castellà, i per tant els únics models lingüístics catalans que reben 

són a l’escola. 
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3. A casa, teniu llibres de lectura i de consulta en llengua catalana, 

castellana i anglesa? 

 

     

Quan als llibres de lectura o de consulta que les famílies disposen a casa, els 

resultats mostren un equilibri. És a dir, diuen que disposen de llibres tant en llengua 

castellana con en llengua catalana. 

 

Per últim, cal remarcar que a part d’aquestes tres llengües esmentades (català, 

castellà i anglès), a l’escola hi trobem una gran diversitat de llengües. 

 

Per això, és molt important que des del centre tan mestres com personal no docent, 

continuem fomentant la llengua catalana entre els alumnes, però també entre les 

famílies, oferint uns bons models lingüístics a seguir. 

 

En un entorn cada vegada més multilingüe com és el nostre cas, la llengua vehicular 

ha de tenir  un paper fonamental i únic en la cohesió social. El català ha de ser la 

llengua que ens faciliti la comunicació entre tots els membres de la societat i alhora 

a més evitarem possibles guetitzacions. Sempre però, respectant la resta de 

llengües i tenint present les casuístiques. 

 

Per tant, cal que entre tots/es  fomentem accions formatives i de difusió, que 

possibilitin contextos d’ús significatiu i funcionals on la llengua catalana esdevingui 

important. D’aquesta manera, evitarem que els espais d’ús social en llengua 

catalana, quedin reduïts, per exemple a contextos formals institucionals o a  entorns 

amb poca diversitat social. 

 

3. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

 

El marc normatiu del sistema educatiu de Catalunya estableix el caràcter vehicular i 

l’aprenentatge de la llengua catalana com a propis del sistema educatiu. 

La Llei de Política Lingüística estableix que la llengua catalana és la pròpia de 

Catalunya, i tothom té el dret de conèixer-la i d’usar-la. 

 

SÍ 

NO 
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El projecte lingüístic és el document de gestió que planifica i concreta els objectius i 

les estratègies respecte a la normalització lingüística del centre/aula per tal de 

garantir la competència plena en l’ús social de la llengua catalana. Així mateix, el 

projecte lingüístic de centre assegura el domini eficaç de la llengua catalana i de la 

llengua castellana. Per tant, el projecte lingüístic ha de planificar l’organització i la 

gestió de l’estat i de l’ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular, 

si escau, de les diferents llengües que hi són presents. Ha de ser una part 

fonamental del projecte educatiu de centre. I, així, garantir la competència en l’ús 

social de la llengua catalana i assegurar el domini eficaç de la llengua castellana. 

 

Basant-se, doncs, el projecte lingüístic de centre en preceptes legals, aquest té com 

a fita fonamental aconseguir que l’alumnat acabi els seus ensenyaments amb un 

grau de coneixement suficient en les dues llengües co-oficials de la nostra comunitat, 

tant a nivell oral com a nivell escrit. Cal tenir en compte que el projecte lingüístic de 

centre està en concordança amb la Llei de Normalització Lingüística, la qual 

proclama entre els seus objectius la necessitat d’assegurar el coneixement i l’ús 

progressiu de la llengua catalana, pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular en 

l’àmbit de l’edució i de l’ensenyament. 

 

En el tractament de les llengües, es consideren els apartats següents: 
 

1. L’estructura i els components del PLC com a instrument de la gestió de les 

llengües al centre. 

2. Els criteris d’introducció i de tractament del català i dels castellà en funció del 

context sociolingüístic. 

3. Els criteris de relació i complementarietat en el tractament del català i del 

castellà. 

4. L’àmbit de govern institucional. 

5. L’àmbit administratiu. 

 

Els objectius generals del PLC vénen formulats en la legislació vigent i, per tant, 

s’hauran d’aplicar en el centre: 

1. Aconseguir la competència lingüística de l’alumnat en les dues llengües 

oficials (català i castellà) en acabar el seu període d’escolarització. 

2. Usar la llengua catalana com a expressió normal en el centre. 

3. Garantir la competència lingüística en les dues llengües del professorat i del 

personal d’administració i de serveis. 

   

Les propostes incloses en el Projecte Lingüístic estan motivades per l’aprenentatge 

de les llengües a la realitat sociolingüística de cada centre. A partir d’aquest PLC es 

planificaran totes aquelles accions que permetin de garantir el coneixement i la 

integració de la llengua i la cultura catalanes. 

 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
El PLC regularà l’ús de la llengua en els diferents àmbits educatius, administratius i 

de lleure extraescolar per tal que es redueixin els conflictes de discriminació per 

raons de sexe, d’ètnia, d’ideologia i de condició. 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivencia 

 

La llengua vehicular del centre en les diferents activitats d’ensenyament i 

aprenentatge és el català. També és l’eina de cohesió i integració de tota la 

comunitat educativa i entre tots cal dinamitzar-la i fer-ne ús diversos contextos 

quotidians de convivència i de comunicació. Per tant, és el vehicle d’expressió de 

les diferents activitats acadèmiques i també quotiadianes. 

 

En el centre, es realitzen tot un seguit d’activitats i propostes amb aquesta finalitat. 

 

Veure ANNEX 1  “La llengua, vehicle de comunicació i de convivencia” 

 

3.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

En el centre es segueix les directius marcades pel Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya en relació als continguts lingüístics de 

l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana.  

 

Es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües i en concret del català tingui 

un enfocament significatiu i funcional a través de la creació de situacions 

comunicatives que incentivin l’ús de la llengua.  

Les habilitats lingüístiques bàsiques es treballaran de manera integrada, de 

tal manera que la llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament global 

i no aillat.  

 

Tots els membres de la comunitat educativa (mestres, monitors de menjador, 

personal de les activitats extraescolars, etc.) són educadors i són models de 

llengua. Per tant, cal garantir que en tinguin un ús correcte.  

 

3.1.2.1. Programa d’immersió lingüística 

 

El centre segueix la metodologia del programa d’immersió lingüística i se’n 

deriven les diverses accions per l’ensenyament i aprenentatge de la 

llengua. 

 

3.1.2.2. Llengua oral 

 

El centre considera i dóna molta importància al treball de la llengua oral en 

tots els cicles, ja que es vol que els alumnes un bon domini de la 

competència comunicativa i de l’autonomia personal. L’alumnat ha de 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
saber comunicar-se i tenir capacitat per expressar-se correctament, saber 

escoltar, exposar la seva opinió,... de manera crítica i coherent.  

 

Per tant, és bàsica la interacció del docent com a element impulsor de la 

comunicació verbal i la qualitat del seu model lingüístic (una bona 

pronuncia, l’ús d’una llengua col.loquial correcta i una actitud positiva 

davant les situacions comunicatives). 

 

L’escola té planificada una seqüenciació de continguts a treballar en cada 

cicle, des d’Infantil fins a 6è de Primària.  

 

Veure ANNEX 2  “Llengua oral” 

 

3.1.2.3. Llengua escrita 

 

L’escola considera que la llengua escrita, és l’altre dels pilars fonamentals 

de la competència comunicativa i es fa un treball continu al llarg dels cicles 

per tal que l’alumnat aconsegueixi al final de l’ensenyament obligatori un 

bon domini lector i d’escriptura. L’alumnat haurà de ser capaç d’expressar-

se per escrit en diversos situacions i contextos de manera correcta i 

autònoma, amb l’objectiu de satisfer les necessitats quotidianes de la 

nostra societat. 

 

Caldrà per part dels mestres motivar als alumnes que llegeixin i escriguin 

perquè descobreixin en la llengua escrita una eina per entendre’s a si 

mateixos i a les altres persones, els fenòmens del món i la ciència i també 

que és una font de descoberta i plaer personal. 

 

Per altra banda, cal aplicar-la progressivament a textos de complexitat 

cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat cada vegada més 

diversa en diferents suports (paper i digital) i formats (verbals, gràfics i 

imatge).  

 

El centre té sistematitzada una seqüènciació de continguts, els quals 

s’inicien a Infantil fins a 6è de Primària. Tot seguit, es mostren algunes 

activitats i projectes que s’impulsen per treballar aquesta modalitat 

lingüística. 

 

Veure ANNEX 3  “Llengua escrita” 

 

3.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

 

Adquirir una bona competència comunicativa, requereix mostrar un bon 

domini de tan de l’expressió oral com de l’expressió escrita. Ambdues van 
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estretament lligades i de l’una en depèn l’altre. Des del centre es fa treball 

integrat i recíproc, donant la mateixa importància a les dues modalitats 

lingüistiques.  

Veure ANNEX 4  “Relació llengua oral i llengua escrita” 

 

3.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

 

El treball de la llengua no només es focalitza a les àrees lingüístiques, sinó 

que el centre pretén fer un ensenyament interdisciplinar, i fent ús de les 

oportunitats que sorgeixen en l’entorn escolar. Cada mestre ha de ser un 

model lingüístic per a l’alumne i cal fer incidència en els diferents àmbits 

d’aprenentatge, per tal que l’alumne s’adoni que la llengua és necessari 

en tots els contextos comunicatius. 

 

El professorat de totes les àrees, a excepció dels de llengua castellana, 

anglesa i en alguns nivells d’arts and crafts, es responsabilitza, que els 

alumnes assoleixin el nivell d’expressió i comprensió en català concretats 

en els criteris del PLC. S’han de planificar metodologies que estimulin 

l’expressió oral, de manera que els alumnes augmentin i apliquin la seva 

competència comunicativa a qualsevol context d’E/A. 

 

Veure ANNEX 7  “Activitats d’incentivació de l´ús de la llengua i la 

lectura” 

 

3.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 

Un dels punts forts del centre és la concreció i continuïtat de continguts i 

metodologies. El centre estableix unes línies bàsiques de treball, impulsant 

un seguit d’acords i d’actuacions pedagògiques que es despleguen al llarg 

dels cicles. Aquests acords estan recollits en els documents de centre que 

s’han elaborat i consensuat amb la participació del claustre i que s’apliquen 

encara que hagi canvi de professorat. Aquesta continuïtat i coordinació es 

manté i es duu a terme entre nivells, cicles i canvis d’etapa (Infantil-

Primària-Secundària). 

 

Per alba banda, el centre té elaborada una programació de llengua escrita, 

on es sequencia la tipologia de textos i ortografia a treballar en cada cicle 

que cal tenir en compte a l’hora d’implementar les programacions d’aula. 

 

Veure ANNEX 5  “Programació de llengua escrita” 

 

3.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la 

llengua vehicular 
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El nostre centre disposa dels recursos d’acollida necessaris per tal que 

l’alumnat nouvingut rebi una atenció lingüística i integral de qualitat, que li 

permeti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge i faciliti la integració 

d’aquest en la vida escolar en les millors condicions possibles. 

 

Quant a la incorporació progressiva a l’aula ordinària prevaldran els 

següents criteris: 

    -  Seguint el Pla d’Acollida la primera incorporació serà a la tutoria. 

    -  A continuació les matèries d’expressió. 

-  Després es tindran en compte les predisposicions de l’alumne i les 

observacions dels tutors, però en tot cas entrarà preferentment a les 

matèries instrumentals 2 hores de les 3 setmanals. Es prioritzaran les 

matemàtiques, així que es vagin incrementant hores i també les socials, 

donat que les adaptacions que s’estan fent des d’aquest departament 

són molt oportunes al tipus d’alumnat.  

-  D’altra banda s’endarrerirà la introducció de les llengües estrangeres 

per no interferir en les oficials d’aquí. La L2 serà sempre el català i el 

castellà s’introduirà abans o després, tenint en compte la procedència 

de l’alumne/a. 

 

3.1.2.8. Atenció de la diversitat 

 

L’escola impulsa un ensenyament disversificat i inclusiu, que facilia 

l’atenció de tots els alumnes. S’utilitzen diversos materials, aspectes 

metodologics i organitzatius i suports per tal de donar la millor resposta a 

la diversitat d’alumnat. És per això, que segons l’edat s’impulsen activitats 

que ajuden a atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatges i facilitin 

l’atenció i l’aprenentatge de tots.  Aquests són una mostra d’aspectes 

metodològics i organitzatius que el centre prioritza:  

 

Veure ANNEX 6  “Aula d’acollida i atenció a la diversitat” 

 

3.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua i la lectura 

 

El centre aprofita qualsevol oportunitat per potenciar l’ús de la llengua. De 

manera puntual s’aprofiten festivitats, projectes, activitats i sortides 

culturals,... per afavorir l’ús quotidià de la llengua, i que s’utilitzi en 

contextos externs diversos i/o menys formals al de l’aula.  

En el dia a dia, s’intenta fomentar i reforçar l’ús de la llengua entre els 

alumnes en els àmbits no formals del centre. A continuació, facilitem 

alguns exemples: 
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Veure ANNEX 7  “Activitats d’incentivació de l´ús de la llengua i la 

lectura” 

 

3.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

 

Les competències lingüístiques dels alumnes s’avaluaran en base a 

l’observació del treball diari i les produccions pròpies de cada alumne/a i 

d’acord amb les proves elaborades pels mestres en funció de les 

competències que es vulguin avaluar a cada moment. L’avaluació ha de 

ser un procés continu ha de tenir en compte el punt de partida de cada 

alumne/a i el seu progrés individual i per tant s’han d’establir les 

modificacions curriculars que s’estimin oportunes per a cadascú. 

 

3.1.2.11. Materials didàctics i recursos multimèdia 

 

El centre vetlla perquè l’adequació del material didàctic al nivell de 

competència de l’alumnat sigui coherent per tal que l’aprenentatge sigui 

possible. Cal utilitzar eines diverses pel treball de la llengua com ara 

diccionaris, enciclopèdies, fitxes diverses, textos reals i materials 

audiovisuals, ja que no disposem de llibre de text. 

Caldrà seguir creant un fons de material, consensuar-lo i seqüenciar-lo 

correctament per poder treballar de manera explícita les quatre habilitats 

lingüístiques bàsiques. En alguns cursos, es disposa d’uns arxivadors amb 

fotocopies de fitxes, sobretot d’ortografia, que cal recuperar, compartir i 

unificar. 

 

Veure ANNEX 8 “Materials didàctics i recursos multimedia” 

         

4. La llengua castellana 

 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 

 El tractament de la llengua castellana ha de seguir el mateix enfocament 

comunicatiu funcional i constructivista que s’utilitza per la llengua catalana. 

 Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques a nivell oral i escrit, a l’igual que 

en llengua catalana, es treballaran de manera integrada.   

 La llengua castellana s’introduirà a nivell oral a partir de primer del Cicle Inicial 

i es començarà a introduir a nivell escrit progressivament al llarg del cicle en 

funció de l’assoliment d’unes mínimes competències en el procés de lectura 

i escriptura en llengua catalana. 

 

4.1.1. Introducció de la llengua castellana 
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La llengua castellana al nostre centre es treballa a nivell oral des de primer 

de Primària. Quan s’inicia la sistematització de la llengua castellana, els 

alumnes ja tenen coneixement o ja posseeixen un cert domini; en 

conseqüència, no s’ha de tractar com si fos una llengua desconeguda. És, 

doncs, més adequat parlar de sistematització de la llengua que no pas 

d’introducció. 

 

La planificació i programació d’ensenyament-aprenentatge de la llengua 

contempla que les estructures comunes, durant tota aquesta etapa, es 

facin des de l’àrea de llengua catalana.  

 

Donat que les característiques del nostre entorn sociolingüístic és de 

bilingüisme (sobretot castellà - català), tenim l’objectiu que l’alumnat tingui 

un bon domini competencial lingüístic de les dues llengües oficials de 

Catalunya. 

 

4.1.2. Llengua oral 

 

Per a la introducció de la llengua castellana s'utilitza el llenguatge oral com 

a mitjà de comunicació i es treballen totes les tipologies textuals, tenint en 

compte sempre l'edat i els interessos de l’alumnat. No hi ha un treball 

especial referent a les diferents variants de la llengua; treballem la variant 

estàndard del castellà. 

 

L’alumnat haurà de saber comunicar-se i tenir capacitat per expressar-se 

correctament, saber escoltar, exposar la seva opinió,... de manera crítica i 

coherent, i amb aquest propòsit treballem aquesta modalitat de la llengua. 

 

4.1.3. Llengua escrita 

 

L'ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir 

al final de l'ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. 

Per aconseguir aquest objectiu s'aplicaran les orientacions del currículum 

i es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les 

necessitats comunicatives i acadèmiques que té l'alumnat en els diversos 

nivells.  

 

L’alumnat haurà de ser capaç d’expressar-se per escrit en diversos 

situacions i contextos de manera correcta i autònoma, amb l’objectiu de 

satisfer les necessitats quotidianes d’una societat bilingüe. 

 

Hem de treballar conjuntament per tal de donar-li un ús més funcional a la 

llengua castellana i buscar moments per fer una reflexió pedagògica per 

tal de garantir una millor coordinació català-castellà.  
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Tot seguit, facilitem alguns exemples d’activitats: 

 

Veure ANNEX  9 “Llengua escrita” 

 

4.1.4. Activitats d’ús 

 

El centre intenta evitar repeticions i afavorir la transferència 

d’aprenentatges entre elles, de manera que l’alumne assoleixi unes 

estructures lingüístiques comunes. La metodologia de la llengua catalana 

i castellana han d'anar lligades, tenint molt en compte tant els continguts 

que s'han de seleccionar com la metodologia comunicativa més adequada. 

Per tant, caldrà no repetir de continguts i  fomentar l'anticipació dels 

aprenentatges. 

 

4.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

 

El centre aplica les hores de llengua castellana que estableix el currículum 

en els CI, CM i CS, i pensem que aquestes són suficients per obtenir els 

objectius finals de l'etapa. No es planifica la impartició de blocs de 

continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en castellà, donat que el 

castellà és la llengua materna de gran part de l’alumnat i és la llengua 

predominant en contextos menys formals: pati, menjador, passadisos, 

sortides,... 

 

4.1.6. Alumnat nouvingut 

 

Per aquells alumnes que s’incorporen al nostre sistema educatiu i que no 

coneixen cap de les dues llengües oficials, en una primera fase es prioritza 

i s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana com a llengua habitual d’ús 

a l’escola. Posteriorment, valorant cada cas, caldrà veure el moment més 

adequat per a iniciar l’ensenyament de la llengua castellana, amb l’objectiu 

que en conegui ambdues llengües. 

 

Alguns dels criteris i/o materials que es tenen en compte per introduir l’E/A 

de la llengua castellana són: 
 

•  El procés d’adquisició de la llengua catalana. 

•  La integració de l’alumne/a. 

•  El progrés en les diferents àrees cursades. 

•  Les observacions sistemàtiques efectuades i la visió global del seu 

progrés d’aprenentatge. 

•  Els resultats obtinguts en les proves realitzades a l’AA. Unes proves 

que valoren la comprensió oral i escrita i també l’expressió oral i escrita. 
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Quant a la incorporació progressiva a l’aula ordinària prevaldran els 

següents criteris: 

    - Seguint el Pla d’Acollida la primera incorporació serà a la tutoria. 

    - A continuació les matèries d’expressió. 

- Després es tindran en compte les predisposicions de l’alumne i les 

observacions dels tutors, però en tot cas entrarà preferentment a les 

matèries instrumentals 2 hores de les 3 setmanals. Es prioritzaran les 

matemàtiques, així que es vagin incrementant hores i també les socials, 

donat que les adaptacions que s’estan fent des d’aquest departament 

són molt oportunes al tipus d’alumnat.  

- D’altra banda s’endarrerirà la introducció de les llengües estrangeres 

per no interferir en les oficials d’aquí. La L2 serà sempre el català i el 

castellà s’introduirà abans o després, tenint en compte la procedència 

de l’alumne/a. 

 

5. Altres llengües 

 

5.1. Llengües estrangeres 

En el centre es segueix les directius marcades pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya en relació als continguts lingüístics de 

l’ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera. 

 

La llengua anglesa és la llengua estrangera d’E/A del centre, tot i que donada la 

diversitat de l’entorn, a l’escola hi conviuen altres llengües. Per exemple, l’àrab, 

el amazig, el xinès, l’urdu, el francès, el portuguès, l’italià, l’holandès, el fines, el 

dioulà i d’altres dialectes africans. El percentatge de parlants d’aquestes altres 

llengës és més minoritari. 

 

 

 

5.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

 

L'escola introdueix la llengua estrangera a Educació Infantil (P4) donant-li un 

enfocament interdisciplinari.  

 

D’aquesta manera, els alumnes es familiaritzen amb més rapidesa amb la 

nova llengua i poden arribar a un nivell més alt en acabar l’Educació Primària. 

Durant l’etapa Infantil i Cicle Inicial, l’E/A de la llengua anglesa és a nivell oral 

i poc a poc es va introduint el llenguatge escrit a un nivell molt senzill, referent 

a vocabulari i estructures lingüístiques simples. 

 

A més, al Cicle Mitjà i Cicle Superior es desplega un dels projectes recollits 

en el PILE, la implementació de l’àrea de plàstica en anglès: l’Arts&Crafts. 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
Tantmateix, des del menjador es promou un altre projecte l’Eat in english on 

s’incorpora l’anglès a l’estona de menjador. 

 

5.1.2. Desplegament del currículum 

 

El centre, mitjançant les programacions i altres activitats, assegura una 

distribució coherent i progressiva del currículum d’anglès al llarg de les etapes 

d’Educació Infantil i Primària. . Es realitzen activitats dins i fora del centre 

(teatre, tallers, programes de immersió lingüística...) que impliquen la 

participació activa, comprensió i expressió oral dels alumnes, principalment, 

així com les activitats referides a la llengua escrita.  

Un cop a la setmana les/els especialistes d’anglès es reuneixen per tal de 

vetllar per una coordinació coherent en l’aprenentatge de l’anglès i procurant 

un ensenyament-aprenentatge de la llengua de forma vertical. Es programen 

activitats d’aprenentatge rellevants i globals, integrant reptes lingüístics i 

cognitius, que condueixen a un producte final, que requereix de l’ús de la 

llengua estrangera i que tenen una estructura seqüencial de construcció del 

coneixement.  

 

5.1.3. Metodologia 

 

Des del departament d’anglès es té molt present quina és la metodologia a 

seguir: enfocament comunicatiu de l’ensenyament. El centre vetlla per tal que 

aquest enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa 

inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques 

bàsiques que les pugui aplicar en qualsevol altre context real, fent especial 

èmfasi en la competència oral.  

 

Per aquest motiu es realitzen accions educatives on els/les nens/es prenen 

la iniciativa com: escenificacions de situacions de la vida real (en un 

restaurant, comprant, jocs,...), explicació de contes, desenvolupament de 

projectes...  

 

Veure ANNEX 10  “Metodologia” 

 

5.1.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a 

la tria de materials didàctics. Així es procura una planificació vertical que evita 

la repetició de continguts al llarg dels cicles, que assegura l’aprenentatge 

cíclic i coherent des del primer contacte amb la llengua fins al final de 

l’Educació Primària.  
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Els materials didàctics per l’aprenentatge de la llengua anglesa, es revisen 

contínuament en funció de les necessitats dels alumnes. Les mestres 

especialistes vetllen per anar proporcionant als alumnes l’accés a materials 

addicionals i variats que serveixin per la consolidació i ampliació dels seus 

coneixements i que afavoreixin també el principi d’atenció a la diversitat, com 

per exemple: revistes, llibres, cd’s, activitats TIC, jocs,... 

 

 El joc, les cançons i les dramatitzacions: L’adquisició d’una llengua 

comporta un acostament afectiu i vivencial a les seves formes multiculturals. 

A través d’aquests materials es produeix una adquisició contextualitzada del 

llenguatge.  

 

 Les imatges: Les imatges són imprescindibles en la utilització d’una 

llengua (sobre tot d’una llengua estrangera), perquè creen contextos i fan 

que els alumnes puguin tenir referents d’allò que moltes vegades no és 

possible observar directament. 

 

 Els contes: La utilització del conte a l’escola té moltes utilitats facilita la 

transmissió de la cultura popular, ajuda a crear l’hàbit d’atenció i, sens 

dubte, el treball de llenguatge que el conte porta implícit. L’aprenentatge 

contextualitzat del vocabulari es fa de forma lúdica i divertida. Es trien els 

contes i les històries tenint en compte el currículum, l’edat i els interessos 

dels/les alumnes.   

 

5.1.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera 

 

El centre disposa de PDI’s a totes les aules, fet que ofereix un ampli ventall 

de possibilitats TAC al mestre/a. Algunes d’aquestes opcions són: 
 

 Ús de pàgines webs i blogs per treballar continguts. Bloc d’anglés de 

Primària del 25 Setembre: http://englishactivities25.blogspot.com.es/ 

 Ús de presentacions Power Point, pdf’s, altres documents,... com a 

suport explicactiu. 

 Visualització i escolta de material interactiu divers: vídeos, animacions, 

cançons, converses, històries, contes,... 

 Ús d’enciclopèdies i diccionaris online. 

 Ús de programari, eienes i recursos estàtics i interactiu per a PDI’s. 

 .... 
 

Aquests recursos tecnològics, tant diversos i innovadors, fan que el 

procés d’aprenentatge de la segona llengua sigui més col·laboratiu, 

interactiu i social, augmentant substanciament la motivació i participació 

dels alumnes. 

  

http://englishactivities25.blogspot.com.es/
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Veure ANNEX 11 “Materials i/o recursos tecnològics per a 

l’aprenentatge de la llengua estrangera” 

 

5.1.5.1. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

 

La llengua anglesa serà la llengua vehicular a les classes d’anglès i als 

blocs d’altres àrees que s’imparteixin en aquesta llengua, tenint sempre 

reforços visual de imatges, vocabulari i estructures.  

 

Regularment s'exposen els treballs dels alumnes als passadissos de 

l'escola, a la revista escolar o al blog. També es fan representacions 

teatrals en llengua anglesa (CM i CS), preparades durant el curs. 

 

A més el centre, destina unes aules per a fer algunes de les sessions de 

llengua estrangera (anglès),  fet que facilita la identificació aula-llengua, 

la utilització de materials i diferents agrupaments d'alumnes,...  

 

5.1.6 Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

 

Les situacions d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès no només es donen 

en l’àmbit formal de l’aula sinó que el centre preveu la potenciació de la 

llengua estrangera en les interaccions tant formals com informals. Amb 

aquest objectiu s’han anat potenciant activitats encaminades a assolir 

aquesta finalitat: concerts, English Day, representacions teatrals,...  

 

Es realitzen activitats en llengua anglesa dins i fora del centre que impliquen 

la participació activa, comprensió i expressió oral del alumnes.  

 

5.1.6.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

En el centre es treballa la llengua anglesa des de P-3. Concretament, 

es dediquen dues fraccions de 30’ setmanals amb els grups-classe 

de P3, P4 i P5. També es fa una sessió d’agrupament quinzenal amb 

els nivells de P4 i P5 barrejats. Les barreges són per nivel no per 

cicle.  

Existeix una estreta col·laboració amb l’equip de parvulari. A les 

sessions d’aula hi ha l’especialista d’anglès amb el tutor del grup-

classe que fa l’acompanyament. En canvi, en els agrupaments, 

només hi ha l’especialista, ja que el nombre d’alumnes és inferior (15 

alumnes). 

 

5.1.6.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

Vegeu apartat 2.3.1.1. 
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5.1.7. Projectes i programes plurilingües 

 

El centre participa en diversos projectes i programes plurilingúes, tant en 

llengua estrangera com en llengua catalana. Alguns d’ells es desenvolupen 

a nivell intern de centre i en d’altres es fa un intercanvi amb altres escoles 

europees. 

Com a centre vèiem molt necessària la promoció d’accions de sensibilització 

plurilingüe i intercultural de la tota la comunitat educativa i crèiem en 

l’obertura del centre a l’entorn per a poder donar coherència al nostre projecte 

lingüístic.  

 

Veure ANNEX 12 “Projectes i programes plurilingües” 

 

5.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

El centre en relació a les llengües que hi conviuen treballa la dimensió 

plurilingüe i intercultural. Potencia actituds receptives cap a les persones que 

parlen altres llengües.  

 

Una de les línies d’actuació és facilitar que l’alumnat de nacionalitat 

estrangera (i també el conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les 

llengües d’origen, com una manera més de valorar el bagatge cultural i 

lingüístic que ens aporten a la nostra societat. Alhora farà possible una millor 

acollida i cohesió social.  

 

Durant el curs es realitzen accions educatives que pretenen aprofitar 

l’enriquiment cultural que ofereix la multiculturalitat de la nostra comunitat 

educativa. 

 

6. Organització i gestió 

 

6.1. Organització dels usos lingüístics 

 

6.1.1. Llengua del centre 

La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal en la documentació 

escrita que generen les actuacions administratives del règim interior de 

l’escola: comunicats, convocatòries, actes, documents administratius 

diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, cartells d’activitats, 

avisos públics, documentació adreçada a les famílies, etc. 

 

La direcció del centre vetlla perquè les comunicacions amb les famílies a 

nivell escrit es facin en català, sense prejudici que en moments puntuals es 

facin en altres llengües per tal de facilitar la comunicació amb les famílies 

estrangeres. 
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La llengua catalana és també el vehicle d’expressió oral com escrit, per part 

dels docents, personal d’administració i de serveis. Les actuacions 

administratives sol·licitades pel públic es fan en llengua catalana, exceptuant-

ne els casos en què els usuaris les demanen en llengua castellana. 

 

L’objectiu és promoure i afavorir l’ús de la llengua catalana com a llengua de 

comunicació oral i escrita en aquests àmbits: 
 

1. Reunions i òrgans de gestió i de treball del professorat: claustre, cicles, 

departaments, seminaris, comissions o qualsevol altra instància del 

professorat. 

2.  En la relació entre professorat i alumnat. 

3.  En les relacions entre els alumnes. 

4.  En les activitats extraescolars i complementàries. 

5.  En el Consell Escolar 

6.  En la pàgina web de l’escola 25 de setembre Rubí. 
  

Assolir aquest objectiu és responsabilitat de l’equip directiu, del coordinador 

lingüístic de centre, del claustre de professorat i del personal d’administració 

i de serveis. 

 

6.1.2. Documents de centre 

 

El centre disposa de tots els documents escrits en llengua catalana: PEC, 

PLC, NOFC, acords metodològics, programacions,... i se'n fan revisions 

periòdiques com a elements d’avaluació interna. Aquests es fan públics a la 

resta de la comunitat educativa (pàgina web, blogs d’aula, petits dossiers 

informatius i tríptics i/o folletons generals d’escola a l’inici de curs,...). 

Intentem tenir especial cura perquè reflecteixin les actuacions que portem a 

terme al centre.  

 

6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

 

El centre té en compte que tots els documents tinguin un caràcter no sexista. 

En general es treballa i es fa extensiu en totes les àrees del currículum. 

 

6.1.4. Comunicació externa 

 

Com hem comentat el centre usa el català en totes les seves actuacions 

internes (actes, convocatòries, comunicats en paper o via correu electrònic, 

informes, web i blogs, informes pedagògics trimestrals,...) i en la relació amb 

totes les corporacions públiques de Catalunya i les institucions privades i/o 

empreses que contracta. Per tant, tota la retolació del centre és en llengua 

catalana. 

 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
Si en alguna ocasió alguna família demana la informació en castellà, se'ls pot 

oferir el document en format bilingüe català/castellà.  

 

Si bé la comunicació amb les famílies es fa en general en català, el centre 

comptarà amb els serveis de mediació i de traducció lingüística que posa a 

l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el vincle amb les famílies. 

En ocasions, també s’utilitza com a traductor algun mestre o alumne del 

centre que entèn aquella llengua. 

 

6.1.5. Llengua de relació amb famílies 

 

Segons l'article 20.0 de la llei de política lingüística, l'escola fa del català la 

seva llengua de treball i de projecció externa i interna. Aquesta ha de ser una 

oportunitat per a la integració de les famílies de l'alumnat i per la normalització 

i extensió del seu ús. El centre procura que tots els professionals s'adrecin 

habitualment en català a les famílies de tot l'alumnat. 

 

En general, totes les reunions col·lectives que s’organitzen en el centre 

(reunió d’inici de curs, colònies, serveis de menjador, pares a l’aula,...) es 

realitzen en català, tot aclarint que si alguna família no l’entén se li donarà 

l’explicació individualitzada normalment en llengua castellana, en acabar la 

reunió de grup.  

 

Veure ANNEX 13 “Llengua de relació amb la família” 

 

6.1.6. Educació no formal 

 

6.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

 

El centre procura què el personal no docent millori la seva competència 

comunicativa en català i la utilitzi com a mitjà de comunicació a l'escola, 

en tots els àmbits (acollida matinal, servei de menjador, activitats 

extraescolars...). 

 

Per tant, tot i l’entorn castellanoparlant del centre, s’intenta fomentar un 

ambient catalanoparlant i que els alumnes s’hi adhereixin. 

 

 

 

 

6.1.6.2. Activitats extraescolars 

 

Seguint en la línia del punt anterior, es promou que els responsables de 

les activitats extraescolars (esportives, artístiques i lingüístiques) utilitzin 
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el català com a llengua habitual d’ús al centre, tot i que en moltes 

ocasions això no és prou possible. Doncs el monitoratge utilitza la llengua 

castellana o anglesa, en el cas de les extraescolars de llengua 

estrangera. És un aspecte que com a centre seria interessant millorar. 

 

6.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 

Quan s'ha de contractar alguna activitat fora del centre (excursions, 

colònies, transports...), sempre es té en compte que aquestes siguin en 

llengua catalana. En el cas del transport es pot donar el cas que 

l'empresa utilitzi el català en els seus documents, propaganda, etc però 

que en canvi el personal que tingui contractat no sigui plenament 

catalano-parlant. 

 

6.1.7. Llengua i entorn 

 

El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres administracions 

públiques o entitats de l’entorn i l’ús del català amb aquests és totalment 

habitual i està integrat en el nostre funcionament. Per una altra part, d’acord 

amb la nostra realitat lingüística, cultural i social, vetllem per un treball en 

xarxa amb l’administració municipal participant en les activitats que 

s’organitzen per tal d’afavorir la interculturalitat i una bona cohesió social.  

 

A més, el nostre centre està adscrit Pla Educatiu d’Entorn de Rubí, oferint 

Casals d’Infants diaris i/o vacacionals als infants i participant en d’altres 

activitats culturals del centre (Llegim els aparadors de Rubí, el Dictat 

Solidari,...). 

 

6.1.8. Llengua de relació amb el personal d’aministració i serveis (PAS) 

 

El centre incentiva i fomenta que la comunicació entre docents i PAS i/o PAS 

i la comunitat educativa sigui en llengua catalana. Els adults som un mirall 

pels alumnes, i hem de ser el primer exemple pels nens/es. 

 

El personal d’administració i serveis ha de tenir els coneixements de llengua 

catalana necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. El català 

serà la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. 

Per tal d’afavorir-ne l’actualització lingüística, el centre els informarà dels 

recursos de formació existents. 

 
         

6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 

6.2.1. Actituds lingüístiques 
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Segons la Declaració Universal de Drets lingüístics, tothom té dret a ser 

reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en una 

altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació d’integració.  

 

El centre disposa de programes específics sobre educació en valors i 

resolució de conflictes que es treballen habitualment a la tutoria i els té en 

compte la major part del professorat en les seves activitats docents.   

 

Sempre que sigui possible, per disponibilitat de recursos, es duu a terme el 

Projecte Escolta’m (Aula Petita) i el Programa de Competència Social. A 

continuació, podem veure’n en què consisteixen: 

 

Veure ANNEX 1  “La llengua, vehicle de comunicació i de convivencia” 

 

6.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

 

Totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i 

l'entorn són en llengua catalana, en el moment d'acollida a les famílies 

nouvingudes, es facilita la documentació en llengua d'origen que es troba a 

l'espai virtual de l’XTEC: Projectes. Alumnat nouvingut.  
 

Aquest n’és el link: http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou 

 

Com hem comentat, quan és necessari es demana la presencia d'un traductor 

per poder comunicar-se amb les famílies.  

 

Als nouvinguts que són coneixedors de la llengua castellana se'ls pot facilitar 

la documentació bilingüe i atendre'ls oralment en castellà.   

 

6.3. Alumnat nouvingut 

 

Es considera alumne/a nouvingut aquell alumne de nova incorporació al sistema 

educatiu de Catalunya en els vint-i-quatre mesos darrers.  

 

L’alumnat nouvingut des de la seva incorporació al centre, viu el català com la 

llengua habitual d’ús en el centre. Com a membre d’un grup-classe ordinari, rep 

tot l’ensenyament-aprenentatge en català a excepció de les altres llengües 

curriculars que hi conviuen (anglès i castellà). 

 

Per tal d’accelerar el procés d’aprenentatge del català i donar-li eines per a la 

socialització, el centre preveu la disposició d’una mestra d’acollida o suport. 

Considerem un aspecte clau la coordinació contínua entre el tutor/a, l’Aula 

d’Acollida, la CAD i el coordinador/a LIC, amb la intenció de fer un seguiment 

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
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acurat del seu procés d’aprenentatge a partir del pla individualitzat que se li 

elabori. 

 

6.4. Organització dels recursos humans 

 
6.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

 

El centre ja fa anys que a partir de l’Avaluació Interna, Pla Estratègic i Plans 

Innovació detecta les seves necessitats de formació. Aquestes es duen a 

terme al propi centre mitjançant el PFZ.   

 

6.5. Organització de la programació curricular 

 

6.5.1.  Coordinació cicles i nivells 

 

Setmanalment hi ha una sessió de coordinació entre nivells i una altra 

dedicada a la coordinació de cicles. En aquestes sessions es treballen els 

continguts, la metodologia i les estratègies més adequades per dur a terme 

el procés d'aprenentatge. 

 

El centre està organitzat per cicles, comissions i grups de treball intercicles. 

Una d’elles vetlla per la Biblioteca escolar, però n’hi ha d’altres com les de: 

revista i butlletí, la CAD, reutilització de llibres,...   

 

6.5.2.  Estructures lingüístiques comunes 

 

L’eix vertebrador de l’ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del 

tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza l’ensenyament-

aprenentatge de les estructures lingüístiques comunes.  

 

Definim “estructures lingüístiques comunes” als continguts lingüístics comuns 

entre la llengua catalana i la llengua castellana. Allò que l’alumnat pot fer amb 

la llengua, i amb totes les llengües que coneix i que va coneixent són els 

aprenentatges veritablement transferibles, uns aprenentatges comuns i 

compartits entre les diferents llengües. 

 
Elements comuns: 

a)   Expressió oral: 

• Lectura en veu alta: pauses, entonació, to de veu. 

• Ordre i claredat en l’exposició d’idees. 

b)  Comprensió oral: 

• Atenció. 

• Paraules clau. 

• Idea principal i secundàries. 
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• Reconeixement de l’ús dels connectors. 

c)  Expressió escrita: 

• Tipologies textuals: narració, descripció, text instructiu, expositiu, 

notícies, cartes, diàlegs, còmics,... 

• Tècniques: resum, esquema, mapes conceptuals,... 

• Ús dels connectors. 

• Signes de puntuació. 

• Elaborar els textos amb suficient coherència i cohesió. 

d)  Comprensió escrita: 

• Reconeixement de les tipologies textuals. 

• Identificar paraules clau, idea principal i secundàries,... 

e)  Gramàtica: 

• Categories gramaticals (nom, adjectiu, verb,...). 

• Concordança. 

• Sintaxi (subjecte, predicat i complements), si s’escau. 

f)  Lèxic: 

• Concepte d’antònim, sinònim i polisèmia 

• Camps semàntics (derivació, composició, famílies de paraules). 

 

Elements diferencials: 

g)  Fonètica. 

h)  Lèxic. 

i)  Maneres de dir, frases fetes i refranys. 

j)  Ortografia 

 

Trobem bàsic que a l’hora de programar tinguem en compte l’ordre 

d’introducció de les estructures comunes, prenent com a referencia el 

treball/tractament de les estructures en llengua catalana com a primera 

llengua d’aprenentatge, i transferint-les i/o buscant els elements diferencials 

en les altres llengües. 

 

En aquesta direcció, el centre planteja el tractament de les llengües i les 

estructures comunes implicant a tots els professors. A l'hora de triar els llibres 

de text i altre material curricular considera que la llengua catalana és la 

primera llengua d'aprenentatge i té en compte les possibilitats organitzatives: 

mestres referents, espais per a la realització de les activitats,...  

 

6.5.3.  Projectes d’innovació 

     

6.6. Biblioteca escolar 
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El centre disposa d'una biblioteca. Té un volum suficient de llibres per donar 

resposta a les necessitats de la seva comunitat educativa, tot i que, continuament 

es van incorporant nous volums o novetats. Hi ha un equilibri entre els materials 

de ficció i els de coneixements.  

Pel que fa a la llengua, els documents de la biblioteca estan escrits en català, 

però també s’ha tingut en compte la incorporació de documents escrits en les 

altres llengües del currículum i en algunes llengües de la nova immigració. 

 

A part de les activitats de lectura que es fan de forma inherent a nivell de totes 

les àrees el centre ha planificat a tota l’etapa de l’educació primària unes hores 

específiques d’hàbits lectors amb lectura individual o de grup de lectures 

diversificades i amb materials diversos per a consolidar encara més aquesta 

competència comunicativa. Tots els cursos tenen assignada una estona 

setmanal, ampliable a les tardes, on a més de fer-hi lectura al racó tou, 

recentment incorporat, es dinamitza la maleta viatgera, es presenten les 

novetats,... 

 

A més, la comissió de biblioteca promou activitats, xerrades d’autors, organitza 

exposicions temàtiques, concursos i dinamitza el blog de Biblioteca del 25, entre 

d’altres.  

 

 

6.6.1.  Accés i ús de la informació 

 

Mitjançant l’Epèrgam, programa que serveix per catalogar llibres, podem 

trobar guies de lectura i el llistat de tot el fons bibliogràfic actualitzat. Des del 

Blog de Biblioteca, també es facilita molta d’aquesta i d’altres informacions. 

A més, de manera puntual la biblioteca col·labora amb els tutors que 

necessiten llibres de coneixements per ampliar o complementar el treball a 

l'aula: se’ls fa una selecció de material i/o els alumnes van a la biblioteca a 

cercar informació quan fan un treball per projectes.  

 

D’altra banda,  quan es treballa a l’escola algun tema de manera transversal, 

la mestra encarregada de Biblioteca, amplia el fons bibliogràfic de la 

biblioteca del centre amb material extern d’altres biblioteques municipals del 

Vallès. 

 

6.6.2.  Pla de lectura de centre 

 

El PLEC és un document de referència, per a tota la comunitat educativa, que 

defineix clarament la línia d’actuació –objectius, metodologia, planificació 

d’estratègies– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència 

lectora de l'alumnat.  
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Prenent com a referència aquest document, el centre desenvolupa 

estratègies per potenciar tots els aspectes a l’entorn de la lectura: saber llegir 

(competència lectora), llegir per aprendre (competència informacional) i el 

gust per llegir (plaer i hàbit lector).   

 

Veure ANNEX 14 “Pla de lectura de centre” 

 

6.7. Projecció del centre 

 

6.7.1. Pàgina web i blocs del centre 

 

L’escola disposa d’un espai web que representa una finestra oberta a fi de 

donar a conèixer la nostra idiosincràsia i enllaça a tots els blocs de cada aula 

i comissions. De manera molt general presenta i explica el perfil del centre: 

on som, qui som, el nostre projecte educatiu, el claustre de docents, el 

calendari, la normativa del centre, les activitats i projectes del curs,entre 

d’altres serveis. 

 

En aquests moments, cada nivell o cicle disposa d’un bloc on es pengen 

recursos, activitats relacionades amb el currículum, que l’alumne pot realitzar 

a l’aula o des de casa seva, material audiovisual,.... El bloc de CS compta 

amb un calendari, on els alumnes de cicle superior poden consultar els 

deures diaris o setmanals. 

 

També algunes comissions de l’escola compten amb un bloc propi on 

exposen els seus projectes i activitats: el bloc de biblioteca, d’anglès, de 

música, d’educació física, d’escola verda,.. 

.  

La llengua emprada en l'edició de la pàgina web i dels blocs és la catalana, 

i  esdevé un espai de notícies d’interès per part de l’alumnat i/o mestres. 

 

No només representa un recurs útil i de comunicació interactiva, sinó que 

alhora serveix d’enllaç amb d’altres administracions, webs i blogs.  

 

6.7.2. Revista i ràdio 

 

Els alumnes de CS participen en dos tallers de llengua, un de revista (5è) i 

un de ràdio (6è).  

La nostra escola trimestralment edita en llengua catalana una revista "L’AULA 

25", que es va començar a editar l’any 2002. La revista és un recurs compartit 

per tota la comunitat educativa, on hi participen els diferents cursos, direcció, 
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AMPA, les comissions i els alumnes de 5è de Primària que participen 

directament en el taller.  

 

També trimestralment, s’elabora un informatiu/magazine de ràdio en el que a 

través d’un format breu, es presenten diverses notícies sobre projectes o 

activitats que es fan al centre. Notícies acompanyades de recursos musicals, 

talls de veu o entrevistes als protagonistes,… que li donen un caràcter 

professional. 

Aquest informatiu es penja al bloc del Petit Periodista i també al facebook del 

centre, per tal que els seus oients no només siguin els alumnes del centre, 

sinó que també les famílies s’assabentin del dia a dia a l’escola. 

 

6.7.3.  Exposicions 

 

Sovint s'organitzen exposicions al centre o en algun lloc públic de la ciutat 

(Biblioteca Municipal Mestre Mastí Tauler, aparadors dels comerços de 

Rubí,...).  En aquestes hi acostuma a treballar la comissió de Biblioteca. 

 

6.7.4.  Butlletí informatiu 

 

Mensualment, una comissió de pares/mares i l’equip directiu 

s’encarreguen d’elaborar un full informatiu que es distribueix a tots els/les 

alumnes dels centre. Aquest té per objectiu informar a les famílies de les 

notícies, sortides i activitats culturals que puntualment es duen a terme a 

l’escola i al municipi rubinenc.  

 

6.8. Xarxes de comunitats virtuals 

 

Les persones som éssers socials i formem comunitats. En el món virtual també 

se’n creen i sempre al voltant d’algun objectiu comú. El propi grup-classe seria 

una petita comunitat de treball i per fer que aquesta comunitat es doni a conèixer, 

diverses aules del centre disposen d'un bloc virtual que permet mostrar més enllà 

de l'escola el treball realitzat dins les quatre parets de l'aula.  

Amb la incorporació de les noves tecnologies a l'aula, es pot disposar de connexió 

immediata a internet des de qualsevol aula de l'escola, cosa que facilita aquesta 

projecció.   

 

El centre també disposa d’un compte de Facebook on es pengen notícies, 

informacions, comunicats i d’altres continguts. També s’elaboren la llengua 

catalana i els pares/mares poden fer-se seguidors i estar-ne informats, o bé, fer 

aquells comentaris o aportacions que creguin oportuns. 

6.9. Intercanvis i mobilitat 
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El nostre centre, de moment, no participa en cap programa d’intercanvi o 

mobilitat, tot i que s’està estudiant l’opció de presentar-se per iniciar un Comenius 

amb altres centres educatius d’Europa. 

 

6.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

 

La nostra escola participa en un programa Etwining, que fomenta la colaboració 

entre centres educatius europeus, mitjançant l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC). Els alumnes s’intercanvien activitats i/o 

projectes i la llengua d’entesa i comunicació de tot el projecte és l’anglesa. 

 
7. Distribució horària de l’àmbit lingüístic per etapa 

 

El nostre centre distrubeix de la següent manera el nombre d’hores de cada área al 

llarg de cada nivel educatiu: 

 

 
Les hores dels agrupaments complementen i completen les pròpies de cada área 

anterior. 

 

 

 

 

 

8. Proposta de treball pel curs 2015-2016 
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De cara el curs 15-16 s’ha elaborat una proposta de treball, amb l’objectiu de: 

 

A) Actualitzar el dossier d’expressió escrita i oral de les aules que disposen 

els alumnes. (PRIMÀRIA) 
 

- Incloure la seqüenciació de tipologies textuals, ortografia,... a treballar per 

nivells. 

- Adjuntar els ítems d’avaluació, bases d’orientacions/rúbriques,... de les 

expressions escrites segons els models de puntuació de les competències 

bàsiques. 

- Modernitzar els llistats d’adjectius, de connectors i/o marcadors textuals, ... 

que serveixen de suport pels alumnes. 

- Afegir els guions amb característiques linguístiques de cada tipologia 

textual, així com una pauta amb estratègies per fer una bona expressió oral.  

 

B) Elaborar un dossier d’expressió oral com a material de suport pel 

mestre/a. (INFANTIL) 
 

- Incloure una seqüenciació amb la tipologia de contes, camps semàntics, 

temàtiques de les converses, estructures i expressions lingüístiques,... 

- Adjuntar un guió sobre: Com fer descripcions orals? 

- Explicar quin és el tractament de la immersió lingüística. 

- Insertar possibles activitats de consciència fonológica que es poden dur a 

terme. 

 

9. Annexos d’activitats, projectes i metodologies pràctiques 

 

A continuació, es detallen moltes de les activitats, projectes i/o metodologies que el 

centre duu a terme per tal d’afavorir un tractament i un aprenentatge interdisciplinar 

de les llengües curriculars. 

Incorporem un quadre resum que estructura les diverses propostes segons d’àmbit 

d’influència lingüístic: 

 

 

 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
ACTIVITATS, PROJECTES,...  

EN LLENGUA CATALANA 

ACTIVITATS, PROJECTES,...  

EN LLENGUA CASTELLANA 

ACTIVITATS, PROJECTES,...  

EN LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES 

AMB LES FAMÍLIES 

ANNEX 1: “La llengua, vehicle de 

comunicació i de convivencia” 

ANNEX 9: “Llengua escrita” ANNEX 10: “Metodologia” ANNEX 13: “Llengua de 

relació amb la familia” 

Les assemblees d’aula. Les expressions escrites sobre 

sortides o activitats culturals. 

El Mètode Artigal. Les reunions inicials de 

pares i mares. 

El projecte de padrins i fillols. Treballem la poesia per Sant Jordi!. ANNEX 11: “Materials i/o recursos 

tecnològics per a l’aprenentatge 

de la llengua estrangera” 

Les entrevistes amb les 

famílies. 

Les reunions d’ecodelegats i 

delegats. 

Escrivim cartes amb l’escola 

apadrinada. 

 

Les sortides, colònies, actes a 

l’escola,... 

L’educació física en llengua 

castellana a CI. 

El projecte d’intercanvi: E-twinning. ACTIVITATS, PROJECTES,... 

DE BIBLIOTECA 

Els sociogrames GRODE. L’agrupament de llengua castellana 

a CI. 

L’English suitcase.  ANNEX 14: “Pla de lectura 

de centre” 

El taller de música en família.  La biblioteca d’anglès. El pla d’animació a la lectura 

i formació literària. 

Les reunions d'alumnes delegats 

amb l'equip directiu. 

  Les activitats de la biblio-

teca d’escola i del blog. 

Les reunions dels pares i mares 

delegats/des amb l'equip directiu. 

  La visita d’autors o il·lustra-

dors a l’escola. 

   El servei de Bibliopati. 

ANNEX 2: “Llengua oral”  ANNEX 12: “Projectes i progra-

mes plurilingües” 

 

El bon dia.  English Through Arts & Crafts  

El projecte “Escolta’m”  L’English Day.  

El teatre escolar.  El projecte “Eat in english”  

Les sessions de pares/mares a 

l’aula. 

   



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

Les exposicions orals.    

La Competència Social: el programa  

Aventura de la vida i Decideix, parti-

cipació a Ràdio Rubí, caixa de les 

emocions,... 

   

El càrrec de missatger o delegat 

d’aula. 

   

Els racons de llengua.    

    

ANNEX 3: “Llengua escrita”    

La frase (PIL).    

El Dictat solidari.    

El dossier d’expressió escrita.    

    

ANNEX 4: “Relació llengua oral i 

llengua escrita” 

   

El projecte Llegim en parella / 

Escrivim en parella. 

   

La consciència fonològica.    

El projecte Euronet 50/50.    

Les cantates, els concerts, les 

conferències,... 

   

    

ANNEX 5: “Programació de 

llengua escrita” 
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ANNEX 6: “Aula d’acollida i 

atenció a la diversitat” 

   

L’aula d’acollida.    

El treball cooperatiu.    

El SEP.    

    

ANNEX 7: “Activitats d’incentiva-

ció de l´ús de la llengua i la 

lectura” 

   

El pla d’animació a la lectura i for-

mació literària. 

   

El Museu del Bufalletres.    

Recomanem llibres!  i  “Llegim i 

recomanem” 

   

El Llibre Màgic o conte inventat.    

El conte inventat de P5.    

Els tallers en família.    

Les mascotes: el gall Pepito, el Sol i 

la Lluna. 

   

El taller de revista.    

El taller de ràdio.    

Els jocs florals i les activitats de Sant 

Jordi. 

   

Les consignes i el pregó del 

Carnestoltes. 

   

La felicitació dels aniversaris.    
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ANNEX 8: “Materials didàctics i 

recursos multimedia” 

   

La lectura diària personal.    

La maleta viatgera d’aula.    

La biblioteca d’aula.    

El mètode Glifing.    
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ANNEX 1: “La llengua, vehicle de comunicació i de convivencia” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Les assemblees d’aula. 

 
Breu sinopsi: 

Dins de l’horari escolar cada tutor/a disposa d’una sessió setmanal per fer una 

assemblea d’aula. Durant aquesta sessió es tracten i/o resolen diferents temes: 
 

- Es donen informacions generals que afecten al grup: sortides, butlletí, revista, 

web de l’escola,... 

- Lectura de les propostes, incidències, felicitacions, sentiments,... que els 

alumnes han escrit i han dipositat a la bústia de tutoria. Es llegeixen i 

s’intenten resoldre aquestes incidències. 

- Revisió de l’agenda i del full de control de deures.  

- Es fan propostes tant per part del mestre com dels alumnes. 

- Es varia la ubicació dels alumnes dins l’aula (grups, canvis de lloc,...). 

- Es realitzen els canvis dels càrrecs i se’n fan una valoració general del seu 

funcionament. 

- El delegat de curs pren nota de l’assemblea en una llibreta i quan es creu 

necessari es fa una acta. 

 
Document on es recull: 

Pla de convivència. 

 
Nivell on s’adreça: 

A tot el centre. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La llengua de comunicació que utilitzem bàsicament és el català, i concretament 

la llengua oral d’aquesta. Bàsicament, és tracta d’una sessió on la conversa, el 

diàleg i la pressa d’acords són els que prevalen. De vegades si algun alumnes 

s’adreça al mestre o altres companys/es en una llengua diferent al català, el 

mestre recondueix el discurs cap a la llengua vehicular d’ús del centre. Es fa des 

del respecte i sense negativitzar l’ús d’altres llengües, per tal que així s’adoni que 

la llengua que utilitza en aquell moment no és la demanada. 

Paral·lelament, també s’utilitza la llengua escrita a partir del treball de la capsa 

dels sentiments, on els alumnes poden expressar les seves opinions, angoixes, 

inquietuds,... que després serveixen com a debat. En certs moments, els delegats 

d’aula prenen apunts sobre aquells acords que es prenen. 
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Títol de l’activitat o projecte: 

Projecte de Padrins i fillols. 

 
Breu sinopsi: 

El projecte consisteix en dur a terme diferents activitats, en les quals un alumne 

fa de padrí d’un altre més petit, el qual és el seu fillol. Es fa un treball conjunt en 

parella al llarg del curs, on es pretén millorar la vessant social i lingüística dels 

alumnes, les quals tenen continuïtat durant tres cursos.  

Al mateix temps, es treballen valors com la responsabilitat, autonomia, bona 

actitud i motivació que pensem que són fonamentals en desenvolupament 

maduratiu de l’alumne/a. 

 
Document on es recull: 

Pla lingüístic de centre. 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil, 4t i CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Com hem comentat, la vessant és la més important d’aquest projecte, i s’aprofita 

aquest context per  fomentar l’ús de la llengua catalana, entre els alumnes de 

diferents cursos i crear referents/patrons lingüístics. És a dir, que els alumnes 

més grans serveixin de model social i lingüístic pels alumnes d’Infantil. 

La part oral de la llengua és la base fonamental de les diverses activitats que es 

proposen. Per exemple, realitzen activitats o tallers plàstics, gimcanes, 

explicació de contes populars per Sant Jordi,...     
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Títol de l’activitat o projecte:  

Les reunions d’ecodelegats i delegats. 

 
Breu sinopsi: 

Donat que el nostre centre està considerat Escola Verda i forma part del programa 

sostenible Agenda 21 Escolar, necessitem de la participació de la comunitat 

educativa. Pel seguiment i compliment de les accions sostenibles es fa 

indispensable comptar amb el compromís d’alumnes, docents, personal no docent 

i famílies.  

En aquesta direcció el centre organitza diverses reunions d’ecodelegats i 

delegats, on representants de cada grup-classe participen d’elles. Reunions en 

les quals es posen en comú accions a dur a terme, es coordina un seguiment, fan 

de pont entre l’aula i la Comissió Verda aportant els acords presos,... 

Aquests delegats i ecodelegats discuteixen propostes que afavoreixen l’educació 

mediambiental; recullen les aportacions i propostes que donen els alumnes, els 

mestres, els pares participants i altres persones (personal de neteja, tècnics de 

l’Ajuntament,...) que formen part del Consell de Medi Ambient; traspassen a l’aula 

les informacions recollides a la llibreta d’actes dels Consells de Medi Ambient.  

 
Document on es recull: 

Pla Anual de la comissió d’Escola Verda. 

 
Nivell on s’adreça: 

Tota la Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La llengua oral torna a ser el llenguatge comunicatiu més utilitzat en aquesta 

activitat i desenvolupa diverses funcions: 

a) Una funció dinamitzadora: És qui ha de mantenir contacte responsable i 

dialogant entre alumnes-mestres-comissió. 

b) Una funció administrativa: És l’enllaç entre l’aula i la comissió verda, 

recollint i coordinant les tasques que el grup-classe ha de desenvolupar. 

c) Una funció representativa: És el representant de cada grup-classe i per tant 

té veu i vot, informa dels acords i és qui representa a cada grup en actes 

públics. 

Tasques que depenen directament de fer un ús continuat i adequat de la llengua 

oral: participant, informant, argumentant, preguntant,... Paral·lelament com en la 

majoria d’activitats, també hi és present la llengua escrita (menor importància), 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

doncs és l’encarregat de recollir a la llibreta els acords, fer l’acte de les reunions, 

recollir les propostes a comentar als companys/es de l’aula,... 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Les reunions d'alumnes delegats amb l'equip directiu. 

 
Breu sinopsi: 

Durant els curs es programen tres reunions d'alumnes delegats amb l'equip 

directiu, una cada trimestre. A aquestes reunions hi assisteixen un o dos alumnes, 

per classe, que són triats democràticament i que són els encarregats de fer arribar 

les propostes, opinions, queixes o demandes dels seus companys/es referents al 

funcionament escolar. 

Representen un mecanisme de participació dels alumnes que ajuda a millorar el 

bon funcionament del centre, i alhora es una manera d’implicar i fer responsables 

als nens/es. Al mateix temps, ajudem a que els alumnes esdevinguin ciutadans 

amb esperit crític, responsables i més compromesos. 

Els alumnes duen una llibreta on porten anotades les propostes o peticions i 

durant la reunió també hi anoten aquells aspectes tractats i/o acordats. Així, poden 

després fer-ne el traspàs a l’aula sense oblidar-ne cap punt. 

 
Document on es recull: 

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

De P5 a 6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

És tracta d’una activitat on la llengua oral és la que preval. La llengua vehicular i 

de comunicació és el català. És un treball molt significatiu principalment pels 

alumnes delegats, ja que després repercuteix a tot els grups-classe. Doncs, 

posteriorment en fan el retorn a les assemblees, és a dir, són l’enllaç delegats-

aula. 
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Títol de l’activitat o projecte: 

Les reunions dels pares i mares delegats/des amb l'equip directiu. 

 
Breu sinopsi: 

Al llarg de l'escolarització dels nens/es, la família i l’escola comparteixen el dret i 

el deure de l'educació; això fa que el compromís entre les dues parts sigui 

fonamental per a l'èxit escolar. 

Durant els curs també es programen tres reunions dels pares i mares delegats/des 

amb l'equip directiu, una cada trimestre. La funció dels pares i mares delegats de 

classe és facilitar la comunicació entre les famílies del grup-classe amb el centre 

educatiu i amb l’AMPA. Les persones delegades dels pares i mares de cada 

classe tenen les següents funcions: 

a) Representar les mares i els pares de l'alumnat de la classe, recollint les seves 

inquietuds, interessos i expectatives. El delegat/da de pares i mares pot ser 

l'enllaç entre l'AMPA, el centre, el tutor/a i la família, fent fluir la informació cap 

a qualsevol d'ells.  

Per facilitar la comunicació amb les famílies el delegat/da disposarà d'un llistat 

amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d'aquells pares de la classe 

que així ho autoritzin. 

b) Implicar les famílies en la millora de la convivència i de l'activitat docent a 

classe i integrar-les en la dinàmica del centre (reunions, festes, xerrades per 

famílies, etc.), col·laborant així en la organització. 

c) Facilitar la relació entre família, equip directiu, consell escolar i AMPA. De 

vegades es produeixen situacions que transcendeixen el nivell classe, 

afectant a diversos grups o al centre en el seu conjunt. En funció del que 

estigui succeint se n’ha d’informar l’AMPA, l'equip directiu o el consell escolar 

per tractar l’assumpte.  

d) Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin. 

 
Document on es recull: 

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

Famílies d’Infantil i Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 
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És tracta d’una activitat on la llengua oral és la protagonista. La llengua vehicular 

i de comunicació és el català. De cada reunió se’n fa una acta on es recullen els 

aspectes tractats que es fan arribar a les famílies del grup-classe. 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les sortides, colònies, actes a l’escola,... 

 
Breu sinopsi: 

A la nostra escola realitzem diverses activitats dins i fora del centre com per 

exemple: les sortides i/o visites culturals, estades de colònies, actes públics,... 

Les sortides o visites culturals pretenen que els alumnes puguin veure i treballar 

de manera pràctica i in situ allò tractat a l’aula, provocant una motivació i impacte 

majors. 

Les colònies escolars o convivències són unes estades educatives per a infants, 

en les quals mestres o monitors realitzen educació no formal a través d'activitats 

lúdiques en cases de colònies. A E.I es realitzen durant dos dies i només es fa 

una nit, en canvi a Primària s'acostumen a realitzar al llarg de tres dies. Els 

alumnes de 6è, com a colònies de finals de Primària fan una estada de 3 dies a la 

Masella, on aprenen a esquiar. 

També es programen actes, xerrades i/o conferències, visites d’autors, actuacions 

teatrals, visites de pares/mares que expliquen el seu ofici,...  

 
Document on es recull: 

PGA 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil i Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Aquestes activitats tenen com a finalitat reforçar els aprenentatges curriculars i 

fomentar la comunicació, la convivència i la cohesió entre alumnes i mestres en 

un entorn diferent de l’aula. Per tant, per comunicar-nos uns amb els altres han de 

fer ús de l’expressió oral i intentem amb la mesura del possible, que ho facin en 

llengua catalana. Al mateix temps també es treballem altres aspectes com: 

a) Millorar l’autonomia personal dels alumnes. 

b) Donar a conèixer els valors del territorio, descobrir la natura i l’aproximació 

científica. 

c) Experimentar sentiment i emocions. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mestre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Educador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_no_formal
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d) Aprendre a solucionar els problemes d’una forma col·lectiva. 

e) Mostrar un comportament solidari amb els companys/es. 

f) Aprendre i passar-ho bé 

g) Tenir cura del propi treball i valorar la tasca dels companys/es.   

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Els sociogrames GRODE. 

 
Breu sinopsi: 

El curs 2009/10 vam iniciar en alguns cursos de l’escola un nou model de 

sociograma (GRODE). El nou sociograma s’ha estès a tots els cursos del centre 

(Infantil i Primària) amb la finalitat d’aconseguir millorar les relacions i la 

productivitat en els grups de treball cooperatiu. 

Cada alumne a través d’una aplicació del Portal GRODE selecciona aquells/es 

alumnes amb els que vol o no treballar, aquells/es amb els que vol o no jugar, 

quins/es creu que l’escullen a ell/a,... 

En definitiva, el buidatge d’aquests sociogrames, juntament amb els criteris 

d’agrupament establerts per l’escola, ens permeten veure la situació de cada 

alumne dins del grup-classe, i facilitar-nos l’agrupament d’alumnes per fer 

diferents tasques de treball, de joc, ... per tal de millorar la productivitat a l’aula. 

 
Document on es recull: 

Pla de Convivència 

 
Nivell on s’adreça: 

Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Aquesta metodologia pretén:  
 

a) Afavorir la constitució de relació i de treball en el que es produeixen múltiples 

interaccions en els grups d’iguals. 

b) Conèixer les relacions intergrupals per tal de veure la situació de cada nen/a 

dins del grup, disminuint el nombre de rebutjos i augmentant les interaccions. 

c) Garantir una composició equilibrada de cada grup (heterogenis i/o 

homogenis) pel que fa a les necessitats i dinàmiques d’aula. 

d) Facilitar-nos informació complementària per tal de poder gestionar la barreja 

de grups que es duu a terme al finalitzar: P5, 2n i 4t.  

e) Assolir un major nivell d’autonomia personal. 

f) Donar oportunitats de canviar possibles rols establerts. 
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g) Afavorir el desenvolupament d’estratègies relacionals que no només són 

aplicables a l’escola sinó també fora d’ella. 

h) Avaluar l’actitud de col·laboració i cooperació que cada membre del grup 

manifesta durant l’activitat. 

i) Aprendre, com a grup i individualment, a conviure amb els companys/es.   

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El taller de música en família. 

 
Breu sinopsi: 

El taller de música en família és un taller per a infants i adults, destinat a gaudir 

de la música i a experimentar que és un llenguatge proper que ens aporta 

benestar, alegria i harmonia. En ell es canten cançons, escolten música, dansen, 

juguem amb els sons, elaboraren petits elements plàstics,...  

S’adreça a infants de 3 a 5 anys i les seves famílies. L’acompanyament de l’adult 

és imprescindible. 

 
Document on es recull: 

PGA i Pla de Convivència. 

 
Nivell on s’adreça: 

Educació Infantil 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es pretén que tant els alumnes com adults gaudeixin de la música en un ambient 

càlid i en família.  

Al llarg de les sessions es combinen les següents activitats:  

• L’escolta activa.  

• La interpretació de cançons, cantarelles i poemes.  

• La interpretació instrumental. 

• Establir vincles més forts amb els seus progenitors a través del contacte i 

l’expressió corporal. 

El taller és tutoritzat per una mestra especialista de música de l’escola i realitza 

en llengua catalana. 
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ANNEX 2: “Llengua oral” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El bon dia. 

 
Breu sinopsi: 

Són un conjunt d’activitats de benvinguda, de retrobada amb els companys i 

d’organització de la jornada. És un espai on els infants poden conversar lliurement 

temes que els preocupen o proposats per la mestra. La distribució dels nens/es 

és en rotllana.  

Formen part d’aquesta activitat: la salutació als companys individualitzada, doncs 

és el primer moment del dia en que es troben junts; també miren el temps que fa 

avui, es repassen els càrrecs,... .A cada nivell hi ha variacions i increment de la 

dificultat.  

 
Document on es recull: 

Especificat dins del Quadern de Sistematització que hi ha a Infantil.  

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Bàsicament es fa un treball oral i també d’introducció al descobriment de la llengua 
escrita a través del nom propi i l’observació. Es fomenta la conversa oral, 
interactuant mestra i alumnes. 
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Títol de l’activitat o projecte: 

El Projecte “Escolta’m”. 

 
Breu sinopsi: 

El projecte és un suport als centres educatius, en l’àmbit de l’acció tutorial, per a 

una millora de la cohesió social i de l’aprenentatge. Una relació tutorial 

fonamentada en la confiança, la mirada capacitadora i la gestió relacional. 

Proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi 

una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot 

l’alumnat elements que els ajudin a desenvolupar-se de forma integral, segura i 

satisfactòria. 

 
Document on es recull: 

“Projecte Escolta’m: Tutoria personalitzada ICE UB.”  i  NOFC  

 
Nivell on s’adreça: 

Des de P3 (segon trimestre) fins a 6è de Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

En aquesta activitat, a banda de millorar l’acció tutorial, les relacions socials i la 

formació integral de l’alumne, que són els pilars del projecte, indirectament 

treballem altres objectius. Un d’aquests és l’impuls de la llengua oral, posant en 

practica eines i habilitats per millorar la comunicació dins d’espais de conversa en 

petit grup. La llengua d’ús és la catalana, ja que és la llengua vehicular del centre 

i la segona llengua d’ús de la majoria dels nostres alumnes.  

Segons el cicle es desenvolupen més uns aspectes que d’altres, i a continuació 

s’expliciten breument. A Infantil (P3-P4), les situacions parteixen molt a partir del 

joc. Disposen d’una aula amb titelles, jocs,... i les petites converses que es donen 

giren al voltant d’aquests. Ja a P5 i a EI les converses que es produeixen són més 

elaborades i els temes que surten són més diversos, doncs disposen de més 

habilitats orals i elements discursius. 

En el cas de CM i CS, al trobar-nos en grups reduïts, on la proximitat i la confiança 

de l’alumne són remarcables, és més senzill incidir en la llengua, fer 

reconduccions, reforçar expressions, estructures i lèxic comú, posar en pràctica 
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els elements de la parla (entonació, vocalització, pausa,...), construir el propi 

pensament, etc. 

El fet que l’alumne es trobi en un ambient menys “formal”, condicionat i on pot 

intervenir lliurement, respectant els torns, fa que sense forçar ells/es prenguin la 

iniciativa de participar en la conversa. Els temes de conversa que sorgeixen són 

quotidians i propers a ells, fet que els fa sentir més segurs i que participin 

espontàniament. 

En definitiva, es crea un espai i unes característiques que l’envolten on la finalitat 

és que els infants s’expressin i es comuniquin oralment per tal d’assolir una bona 

competència comunicativa. Doncs, la competència en expressió oral és una 

adquisició bàsica, transversal a totes les àrees, que cal planificar i treballar de 

manera coordinada. Per aquestes raons, cal treballar-la durant tota l’escolaritat, 

per mitjà d’activitats adients i dins d’un marc horari que ho permeti i potenciï, com 

per exemple l’Escolta’m. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

El teatre escolar. 

 
Breu sinopsi: 

El teatre o art dramàtic és una activitat pedagògica, artística, motivadora, lúdica i 

transversal que aporta beneficis tant a nivell individual com social. El teatre permet 

treballar l’expressió oral, però també la personalitat i les emocions dels nens/es, 

elements indispensables per la formació integral de l’alumne. 

És per això, que una de les activitats fixades en el nostre PGA, és la realització 

d’una obra teatral anual en cadascun dels nivells, normalment  a finals de curs i 

preparada en els agrupaments, l’àrea de llengua anglesa o com a projecte final. 

 
Document on es recull: 

PGA i Programacions d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

A Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

És clar, que la llengua oral és el canal de comunicació principal del llenguatge 

dramàtic i aquest integra d’altres elements que també es desenvolupen. L’alumne 

s’expressa oralment, adopta un paper i l’interpreta,... i ho fa gràcies al llenguatge 

verbal i no verbal.  

Per tant, s’afavoreix el desenvolupament de l’expressió verbal i corporal; estimula 

la memòria, la concentració, l’atenció o l’agilitat mental; millora la dicció i la lectura; 

augmenta la creativitat i ajuda a desinhibir-se,... Aspectes que milloren la 

comunicació dels alumnes i el treball en equip. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

Les sessions de pares/mares a l’aula. 

 
Breu sinopsi: 

El centre durant el curs es programa una o dues jornades obertes a l’aula en horari 

escolar. La finalitat d’aquestes trobades és que els alumnes expliquin als pares i/o 

mares activitats, projectes, sortides,... que s’han dut a terme en les últimes 

setmanes, i alhora millorar la competència comunicativa lingüística dels nens/es.  

Dins del PGA, es delimiten quins són els continguts importants a explicar en cada 

etapa/nivell: els hàbits d’autonomia personal/social i de treball, la lectoescriptura, 

els agrupaments, els problemes matemàtics, el treball cooperatiu, el projecte 

transversal, les assemblees, l’escolta’m i el projecte d’apadrinament. 

L’activitat té dues parts: una primera que realitzen els alumnes i una segona en la 

que només hi ha el tutor/a amb les famílies.  

Al finalitzar l’explicació es dóna a les famílies un full-resum del projecte presentat 

pels alumnes. També s’acompanya d’un power point amb la part teòrica del 

projecte/activitat que es comenta només als pares/mares. Aquest es penja al bloc 

perquè les famílies el puguin consultar. 

Sempre que és possible s’intenta que la primera d’aquestes trobades la preparin 

els alumnes amb el mestre/a tutor/a i la segona els alumnes amb els mestres 

especialistes. 

 
Document on es recull: 

PGA i Pla de Convivència. 

 
Nivell on s’adreça: 

Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

En aquestes sessions es treballa bàsicament la competència comunicativa oral 

dels alumnes, tot i que pot tenir una part escrita. Els nens/es són els que preparen 

el guió del què explicaran, els protagonistes que davant dels pares/mares 
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desenvoluparan les activitats que el/la mestre dirigeixi, els que exposaran en 

públic els projectes,... Utilitzen la llengua catalana com a vehicle de comunicació, 

de manera que afavorim, d’aquesta manera, el diàleg i l’expressió oral en la 

mateixa llengua. 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les exposicions orals. 

 
Breu sinopsi: 

És un tipus d’activitat o pràctica que té per objectiu la comunicació en veu alta 

d’uns continguts, preparats prèviament, davant d’un públic i/o escenari. Es 

segueix un guió/estructura determinada pel comunicador/s, de manera que 

contingut s’exposa seguint un ordre i podem apreciar-hi una jerarquia. 

Es tracta d’un recurs molt útil per fer-ne ús en diversos àmbits. Concretament a 

l’escola, aquestes presentacions afavoreixen que l’alumnat faci ús de la 

descripció, la narració i/o l’argumentació. Tipologies textuals fonamentals per 

adquirir una bona competència comunicativa. 

 
Document on es recull: 

Programacions d’aula 

 
Nivell on s’adreça: 

A Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Les exposicions orals són formes dinàmiques i dialògiques per transmetre 

coneixements. Per tant, és una proposta en la que bàsicament preval la llengua 

oral, però que requereix d’un treball previ de preparació on la llengua escrita també 

hi és present. 

Pel que fa a la llengua oral es treballa la claredat i la precisió amb que s’expressen, 

així com, l’ús d’estratègies comunicatives del discurs com per exemple: 

- L’expressivitat de la veu: vocalització i articulació de paraules, pronúncia, 

dicció,... 

- El llenguatge corporal: posició del cos, gestos, expressió facial,... 

- El control de la veu: volum, velocitat/ritme, timbre, to, pauses i/o silencis,... 
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Recursos que milloren la comunicació de l’emissor i afavo0reixen paral·lelament 

la comprensió i l’atenció del receptor. Durant les UD de Medi, el projecte o 

competència social és una de les activitats més utilitzades. 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

La Competència Social: el programa  Aventura de la vida i Decideix, participació 

a Ràdio Rubí, caixa de les emocions,...  

 
Breu sinopsi: 

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que 

permeten al nen/a participar, prendre decisions, triar com comportar-se en 

determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions presses. Pren com 

a referència un model de persona que pugui ser un element actiu en una societat 

democràtica, solidària, tolerant i compromès en la millora d’aquesta. 

En el centre es duen a terme diverses activitats que formen part d’aquest E/A 

integral, les quals varien segons el nivell i cicle. Per exemple, a CM s’introdueix el 

programa Aventura de la Vida i la participació en directe a una secció de Ràdio 

Rubí dedicat al treball d’aquest programa. A CS es fa un pas més i s’inicia el 

programa Decideix I i II, que proporcionen eines al nen/a per trobar solucions als 

problemes mitjançant el desenvolupament de les habilitats socials i cognitives. 

A més, tant en un cicle com en l’altre, es treballa a l’Assamblea la capsa de les 

emocions, que segueix una línia molt semblant als anteriors projectes. 

 
Document on es recull: 

 
 

 
Nivell on s’adreça: 

CM i CS de Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Aquests programes fomenten bàsicament l’ús de la llengua oral, ja que l’alumne 

se li demana expressar-se i justificar-se en públic i d’aquesta manera posa en 

pràctica d’altres habilitats.  
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Algunes d’aquestes són: conèixer-se i valorar-se; saber comunicar-se en 

contextos variats; expressar les pròpies idees i escoltar les alienes; ser capaç de 

posar-se en el lloc de l’altre; prendre decisions en els diversos nivells de la vida 

comunitària; valorar les diferències i reconèixer la igualtat dels drets entre els 

col·lectius, tot practicant el diàleg i la negociació per arribar a acords,... 

Això implica fer ús del raonament personal, de la descripció de situacions, de 

l’argumentació, de la valoració sobre quina és la millor opció/decisió,... tot utilitzant 

la veu i la paraula. 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El càrrec de missatger o delegat d’aula. 

 
Breu sinopsi: 

El mestre demana dues persones responsables de fer de secretaris, és a dir 

consisteix en fer petits encàrrecs fora de l’aula que el mestre en aquell moment 

no pot fer. Segons el nivell es canvia sistemàticament cada setmana, 

quinzenalment o cada vegada que es requereix. Cada cop és una parella 

d’alumnes diferents qui el desenvolupen. 

 
Document on es recull:  

Dossier sistematització. NOFC 

 
Nivell on s’adreça: 

Tot el centre. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta de fomentar l’ús de la llengua catalana a nivell formal i dins d’un context 

conegut, proper i funcional. Sobretot, s’impulsa la vessant de llengua oral, ja que 

la majoria de tasques que han de fer requereixen l’ús de l’expressió oral.  

D’aquesta manera, al mateix temps es deleguen unes responsabilitats i autonomia 

als alumnes, fomentem la parla, la construcció d’un discurs clar i entenedor, la 

pèrdua de timidesa, el vincle amb altres mestres o alumnes,... 
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Títol de l’activitat o projecte: 

Els racons de llengua a P5. 

 
Breu sinopsi: 

Un dia a la setmana, es fan agrupaments de 4 a 6 nens/es, en funció del nombre 

de racons presentats, que van canviant a mesura que avança el curs i que tenen 

l’objectiu de treballar la llengua catalana de manera més lúdica. 

Aquests racons poden ser: dictats muts, jugar amb les síl·labes, aparellar paraules 

i/o rodolins, fer construccions de frases i seqüències de vinyetes,... 

Aquestes activitats es duen a terme en parelles (inici de treball cooperatiu), 

individualment,... fomentant així l’intercanvi d’informació entre els infants. 

 
Document on es recull: 

Programació d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

P5. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Amb aquesta activitat es fomenta la llengua catalana oral i escrita. Es pretenen 

bàsicament dos objectius: 

a) Avançar en les diferents fases de la lectoescriptura, fent un bon treball de la 
consciència fonològica. 

b) Desxifrar i produir paraules i/o frases molt senzilles. Tot introduint la lletra 
lligada i usant paral·lelament la lletra de pal. 

S’aconsegueix que l’alumne adquireixi habilitats per escoltar mots; jugui amb 

rimes, amb inicis i finals de paraules; prengui consciència de la sil·laba; realitzi 
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una correspondència adequada entre fonema-grafia; fomenta la motivació i 

l’autonomia i respecta els diversos ritmes de treball (atenció diversitat),.... 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: “Llengua escrita” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

La frase (PIL). 

 
Breu sinopsi: 

Es tracta d’una activitat que consta de diferents fitxes grans amb imatges, les 

quals a l’ordenar-les fan una “frase”. Cal que els infants es fixin bé per veure quina 

és la frase. A mesura que avança el curs s’afegeix la frase tallada paraula per 

paraula per ordenar també la part escrita. La metodologia de treball emprada és 

el petit grup. 

Exemple: 

 

                                                                                       > Fitxes grans amb 

imatges. 

 

 

                                                                                                    >  Cartells amb 
                                                                                                           paraules. 

 
Document on es recull: 

Dossier de sistematització 

 
Nivell on s’adreça: 

P5 (EI) i 1r d’Educació Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

DIBUIX 
NENA 

DIBUIX NENA 
AMB CARTER 

DIBUIX NENA DONANT 
CARTA AL CARTER 

LA NENA DÓNA

A 

UNA CARTA AL CARTER 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

Amb aquesta activitat aconseguim treballar en primer lloc la llengua oral, ja que 

s’ha de trobar quina és la frase que es veu en els dibuixos de les fitxes grans. A 

mida que avancen en l’activitat s’hi afegeix la llengua escrita, ja que la frase s’ha 

d’endreçar amb cartellets escrits.  

És doncs, una activitat de llengua oral que acaba esdevenint en una proposta de 

treball de la lectoescriptura, ja que s’acaba escrivint la frase i inventant-ne d’altres 

que s’escriuen i es retallen per poder-les ordenar. 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El Dictat solidari. 

 
Breu sinopsi: 

El centre participa en una de les activitats que el Servei Local de Català i el Pla 

Educatiu d’Entorn impulsen: el dictat solidari. Es tracta d’una activitat oberta a tots 

els centres educatius i també als ciutadans.  

Cada curs el/la protagonista del dictat és diferent i s’intenta que sigui conegut pels 

alumnes. Posteriorment es presenta un text, que serà el que hauran de llegir i 

interpretar, per tal que els alumnes des de les escoles a través dels mitjans 

comunicatius d’Internet puguin seguir-ne la lectura i l’escriguin. 

Posteriorment, es penja el text a la xarxa i es corregeix. 

Coincidint amb el dictat, els organitzadors conviden els participants a portar 

aliments de primera necessitat, que es repartiran entre els beneficiaris de les 

entitats solidàries Càritas, Creu Roja, ASAV, Frater-Nadal i Rubí Solidari.  

 
Document on es recull: 

Programacions d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle Superior 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 
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Amb aquesta activitat aconseguim treballar l’expressió escrita de l’alumnat, a partir 

d’un situació més significativa i motivadora. Passem de fer un dictat convencional 

a escoltar i escriure un text llegit per algú conegut i amb un motiu. A més, fem ús 

de les TAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El dossier d’expressió escrita. 

 
Breu sinopsi: 

A les aules de CM i CS comptem amb uns dossiers, creats amb material de suport 

per treballar l’expressió escrita. En aquestes carpetes, que properament les 

renovarem i en canviarem el format hi trobem: 

c) Un llistat de connectors, marcadors textuals o locucions que ajuden als 

alumnes a organitzar i cohesionar el text de manera que en resulti una lectura 

més fàcil  i clara. D’aquesta manera, el alumnes s’acotumen a fer-ne ús i és 

un recur que el ajuda a estructurar i/o ordenar correctament les idees d’un 

text.  

d) Un banc d’adjectius per a descriure detalladament persones, animals, 

objectes, sentiments, etc. per tal d’enriquir els textos i ampliar el lèxic dels 

alumnes.   

e) Un guió amb els aspectes o característiques del llenguatge escrit que avaluem 

en una producció escrita (coherència, cohesió, lèxic, ortografia,...). D’aquesta 

manera anticipem als alumnes el criteris d’avaluació i alhora el serveix de guió 

per fer la revisió dels textos que elaboren i rectificar els error comesos. 

f) Uns models o pautes per treballar les diferents tipologies textuals. Per 

exemple, sobre com escriure narracions o contes, descripcions,... 

 
Document on es recull: 

Dossiers d’aula. 
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Nivell on s’adreça: 

Cicle mitjà i cicle superior. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’un recull de materials i recursos que són molt útils per treballar la 

llengua escrita catalana, i que serveixen de suport i d’acompanyament per els 

alumnes quan treballem les tipologies textuals, gramàtica, lèxic,...  

 

 

 

 

 

ANNEX 4: “Relació llengua oral i llengua escrita” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El projecte Llegim en parella / Escrivim en parella. 

 
Breu sinopsi: 

És un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per millorar la 

competència lectora. Aquest projecte es basa en la tutoria entre iguals: parelles 

d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor ensenya i 

aprèn ensenyant, i el tutorat rep l’ajuda ajustada i constant del tutor per aprendre.  

El programa combina els dos processos d’aprenentatge lingüístics més 

importants: la lectura i l’escriptura. Les activitats (lectura en parella i comprensió 

lectora) són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, 

fer-ne un ús més ajustat i creatiu. Les activitats d’escriptura fan un pas enllà i 

potencien un procés més complex, com és la producció de textos.  

A més s'ofereixen recursos a les famílies perquè actuïn de tutors de lectura dels 

seus fills o filles, des de la llar, enriquint així la implicació familiar en l'aprenentatge 

escolar. Hi ha dos mestres “pilots” que guien i dinamitzen als paral·lels (un a CM 

i l’altre a CS) i es preveu de cara als propers cursos ampliar la formació d’aquesta 

metodologia dos mestres més del claustre.  

 
Document on es recull: 
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Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

3r i 5è de Primària. 6è (internivell) 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

El programa va dirigit a desenvolupar la competència lectora, especialment la 

comprensió de textos, element bàsic per a l'èxit escolar a Primària i Secundària. 

Llegir per parlar, llegir per escriure… és evident que en les nostres accions 

comunicatives quotidianes interrelacionem les habilitats lingüístiques. Escoltem i 

prenem notes, prenem notes per parlar, llegim per escriure…  No les posem en 

pràctica soles i millor si no les aprenem en soledat.  

És, doncs, per aquest motiu que són interessants aquests materials d’ aprendre 

en parella, perquè  aporten un mètode per poder practicar la lectura, la conversa, 

l’escriptura entre iguals, entre alumnes, entre persones que poden i volen 

compartir el seu granet de sorra per aprendre juntes. 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

La consciència fonològica. 

 
Breu sinopsi: 

És l’assimilació dels diferents fonemes que hi ha a la llengua catalana a través de 

diferents activitats treballades oralment extretes del dossier de consciència 

fonològica de l’Enriqueta Garriga. 

 
Document on es recull:  

Dossier sistematització d’Infantil 

 
Nivell on s’adreça: 

P3, P4 i P5. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L'aplicació pràctica consta de diferents capítols destinats a desenvolupar les 

diferents dimensions de la consciència fonològica: 

 Jocs d’escoltar: entrenem les habilitats d’escolta selectiva dels sons. 

 Rimes: escoltar i jugar amb les rimes. 
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 Paraules i frases: donar als alumnes una consciència bàsica sobre les 

paraules i les frases. 

 Consciència de la síl·laba: introduir la idea que les paraules estan formades 

per síl·labes. 

 Sons inicials i finals: iniciar els nens en la naturalesa i existència dels fonemes. 

 Fonemes: desenvolupar un nivell de consciència fonològica en els alumnes. 

 Introducció de lletres i lletrejar: introduir la relació entre lletres o grafies i sons 

de la parla (relació so-grafia). 

Aquestes activitats són el punt de partida per donar pas a la lectoescriptura. A 

partir de jocs orals els alumnes prenen consciència de la llengua. 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El projecte Euronet 50/50. 

 
Breu sinopsi: 

El projecte Euronet 50/50 pretén involucrar centres educatius d’arreu d'Europa 

amb l'objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de 

coneixement i conscienciació en aquest aspecte.  

Amb el 50/50 tothom hi guanya: les escoles tenen un incentiu per estalviar energia 

aconseguint més diners per les seves activitats, els gestors dels equipaments 

(normalment, els ajuntaments) disminueixen els costos energètics i tots hi 

guanyem amb menys emissions de CO2 emeses a l’atmosfera.  

Aquest projecte, l’encapçala la Comissió d’Escoles Verdes de cada centre creat 

per coordinar i supervisar la implementació i que ha duu a terme una mena 

d’auditories energètiques per a determinar les línies de partida de l’escola, pel que 

fa a l’energia, així com el possible estalvi d’energia potencial amb mesures  

posteriors. 

 
Document on es recull: 

PGA 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

 
Nivell on s’adreça: 

Tot el centre, amb la revisió i avaluació dels alumnes de CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Participar d’aquest projecte i de la Xarxa d’Escoles 50/50 comporta treballar 

diversos continguts pedagògics sobre l'energia, canvi climàtic i altres aspectes 

relacionats amb l'ús de l'energia a l'escola. 

Les funcions d’aquest alumnat són:  

- Realitzar l’auditoria del centre amb l’ajuda de la comissió, mestres i 

ecodelegats: detectar els punts febles energèticament parlant del centre. 

- Prendre mesures/dades de diferents paràmetres d’interès (temperatura, 

lluminositat,...). 

- Difondre el projecte entre els seus companys i fer propostes de millora. 

- Fer enquestes entre l’alumnat del centre per conèixer els hàbits energètics. 

- Transmetre missatges d’estalvi. 

- Utilitzar la web com a canal de difusió i comunicació. 

Per tant, és un projecte que fomenta el llenguatge oral i escrit, en un context 

motivador i transversal.  

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les cantates, els concerts, les conferències,... 

 
Breu sinopsi: 

Cada curs el nostre centre programa diverses actuacions musicals al llarg de l’any, 

que tenen per objectiu treballar la competència artístico-musical dels alumnes. Per 

Nadal cada curs dedica un petit concert i davant dels pares/mares interpreten una 

mostra de peces que s’han treballat a l’aula. 

Per altra banda, a CM es fa la Cantata Escolar Municipal (3r de Primària) i la 

Cantània de l’Auditori (4t de Primària), dos projectes “d’òpera” participativa per a 

escolars, en les quals canten acompanyats d’un conjunt musical o orquestra. 

També per Santa Cecília, es fa actuació on diversos alumnes de l’escola que 

estan aprenent a tocar un instrument, s’uneixen per interpretar unes peces 

musicals. 

Per últim, el centre també proposa com a activitat extraescolar el Cant Coral i al 

llarg del curs també es realitzen petites mostres per les famílies. 

 
Document on es recull: 
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Programacions de música. 

 
Nivell on s’adreça: 

De P3 a 6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Totes les activitats musicals anteriors fomenten l’aprenentatge del cant. El cant és 

una disciplina basada en la sinèrgia entre el llenguatge oral i el llenguatge musical.  

Així doncs, són propostes que conviden a l’alumne a aportar les seves capacitats 

vocals, de coordinació, concentració, elements tècnics com la imitació, 

l’entonació, l’expressió, el silenci, les emocions, la dinàmica, l’escolta activa,... i 

molts elements indispensables en el desenvolupament personal del nen/a. 
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ANNEX 5: “Programació de llengua escrita” 

 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Iniciació al 
grafisme del 

seu nom. 

 

Traç vertical i 
horitzontal 

Reconeixement 
i escriptura al 

seu nom. 

 

Iniciació a 
l’escriptura 

d’alguns noms 
dels companys. 

Traç vertical, 
horitzontal i 
diagonal. 

Escriptura de 
paraules i 
frases molt 

simples. 

 

Assoliment d’un 
control 

grafomotriu i un 
traç entenedor. 

Traç de línies 
corbes ( 

motricitat fina) 

Treball dels 
sons i les 

grafies 

Separació de 
síl·labes 

Iniciació del 
treball de 

síl·labes “fortes 
i fluixes” 

Escriptura de 
forma 

adequada en la 
pauta indicada. 

 

 

 

 

 

Escriptura de 
textos curts 

(frases 
simples). 

 
 
 

 

 

Tipologia de 
textos:  

Descripcions  
Endevinalles, 

rimes i rodolins 
Interpretació de 

textos 
instructius.  

Poesia.  
Cal·ligrames. 

Contes.  
Còmics 

Notícies: 
periodista de la 

setmana 
Recepta.  

Fitxes de la 
biblioteca.  

Tipologies de 
textos: 

Producció de 
diferents tipus 
de text: conte, 

poesia 
(rodolins, 
auques), 

entrevista, text 
instructiu, 

còmic, carta, 
correu 

electrònic ... 

 

 

 

 

 

Tipologia de 
textos: 

Elaboració de 
diferents textos: 

narratiu, 
argumentatiu, 

descriptiu, 
instructiu, 

explicatius i 
poemes. 

Elaboració 
d’una noticia. 

Els refranys, 
frases fetes. 

jocs de llengua: 
jeroglífics, 

acròsticsn i jocs 
amb paraules. 

 

 

Tipologia de 
textos: 

Elaboració de 
diferents textos: 

narratiu, 
argumentatiu, 

descriptiu, 
instructiu, 

explicatius i 
poemes. 

Elaboració 
d’una noticia. 

Elaboració d’un 
guió radiofònic. 

Elaboració 
d’una 

entrevista. 

Els refranys, 
frases fetes. 

jocs de llengua: 
jeroglífics, 

acròstics i jocs 
amb paraules. 
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ANNEX 6: “Aula d’acollida i atenció a la diversitat” 

 

 
Títol de recurs o metodologia:  

L’aula d’acollida. 

 
Breu sinopsi: 

L'aula d'acollida és un espai de treball obert que permet una atenció emocional i 

curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Això 

proporciona a l'alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als 

progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup-classe 

al qual està adscrit.  

L'alumnat d'incorporació tardana o nouvingut és el que comença l’escola a 

Catalunya més tard dels sis anys, usualment provinent de la immigració i amb 

desconeixement dels idiomes vehiculars de les classes.  

Aquests infants comencen a anar a la nostra aula d'acollida fins que el nivell de 

llengua catalana és suficient com per assistir a la mateixa aula que els seus 

companys d'edat.  

 
Document on es recull: 

Pla de Convivència 

 
Nivell on s’adreça: 

Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’aula d’acollida és un recurs destinat als alumnes que fa menys de dos anys que 

han arribat a Catalunya.  

Té com a finalitats bàsiques, en primer lloc, que l’alumne/a se senti ben acollit 

emocionalment i, en segon lloc, que accedeixi com més aviat millor al coneixement 

de la llengua catalana, com a llengua vehicular de l’ensenyament, que li permeti, 

amb els ajuts corresponents, incorporar-se a l’aula ordinària per seguir el 

currículum ordinari. 

En aquest sentit, també es treballen continguts d’àrees no lingüístiques en els 

casos en què, per falta d’escolaritat prèvia o per altres raons, els alumnes 

necessitin aquest suport. 

La metodologia de l'aula d'acollida té en compte l'organització dels aprenentatges 

de manera globalitzada i funcional, prioritzant l’aprenentatge de la llengua 

catalana oral. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alumnat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Immigraci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge
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Títol del recurs o metodologia:  

El treball cooperatiu. 

 
Breu sinopsi: 

L'aprenentatge cooperatiu és un terme utilitzat per referir-se al grup de 

procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits 

grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera 

coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi 

aprenentatge. Per tant, no parlem d’un tipus d’activitat o projecte, sinó d’una 

metodologia d’E/A. 

El treball cooperatiu es basa en una producció en comú on cada component ha 

desenvolupat un rol específic, unes habilitats, tot seguint un procés (diferenciat i 

complementari), tan necessari com el de la resta dels components del grup. 

 
Document on es recull: 

Pla de Convivència 

 
Nivell on s’adreça: 

Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Aquesta metodologia pretén:  

1. Afavorir les relacions entre els alumnes: simpatia, amabilitat, respecte mutu, 

ajuda, atenció, ... 

2. Millorar el rendiment i la productivitat: formació de conceptes, resolució de 

problemes, execució, formulació d’hipòtesi, prediccions,... 

3. Potenciar l’autonomia, la responsabilitat i el treball en equip. 

Es tracta d’un recurs molt útil per desenvolupar activitats de lectoescriptura 

(lectura i/o escriptura compartida, correcció compartida de textos i/o dictats,... 

Normalment, s’acompanya la metodologia de l’emplenat del quadern d’equip. 

Aquests fulls els ajuda a organitzar-se, a determinar unes normes de treball, a 

marcar-se uns objectius per elaborar la proposta de treball, a avaluar-se 

individualment, com a grup i el resultat,...   
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Títol de l’activitat o projecte:  

El SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

 
Breu sinopsi: 

El Suport Escolar Personalitzat (SEP) és un recurs de millora que s'emmarca en 

el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a 

l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a 

donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen/a. 

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i 

metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que 

el necessiten.  

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes 

d'aprenentatge dels alumnes i que s’ofereix en horari lectiu i post lectiu, segons 

les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.   

Per atendre a la diversitat, es duen a terme dues modalitats de SEP’s adreçades 

a: 

- L’alumnat d’Educació Primària amb dificultats concretes. 

- L’alumnat d’Educació Primària amb altes capacitats o talentosos. 

 
Document on es recull: 

PGA 

 
Nivell on s’adreça: 

CM i CS  

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Segons el nivell i les necessitats de cada alumne es fa un treball diferent i es 

pretenen finalitats diferents. Per exemple: 

a) Reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, la comprensió lectora, 

l'escriptura, la consciència fonològica i aquells aspectes claus del seu 

aprenentatge.   

b) Minimitzar els retards en els aprenentatges bàsics (llengua i matemàtiques) i 

en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació 

secundària. 

c) Potenciar les capacitats i mantenir la seva motivació i interès pels 

aprenentatges (alumnes altes capacitats), amb propostes que utilitzin les 

TAC. 
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d) Oferir un suport més individualitzat per aconseguir que els alumnes 

desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius. 

ANNEX 7: “Activitats d’incentivació de l´ús de la llengua i la lectura” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El pla d’animació a la lectura i formació literària. 

 
Breu sinopsi: 

Es tracta d’una activitat adreçada a tots els alumnes d’Educació Infantil i Primà-

ria. El Pla d’animació a la lectura de l’escola pretén apropar els alumnes al món 

dels llibres i de la lectura d’una manera lúdica i agradable per a ells/es, produint 

experiències positives i significatives.   

Les sessions, que es fan a la biblioteca, són un mitjà perquè cada alumne faci el 

seu procés de descoberta de la lectura i del plaer de llegir. Cadascun, al seu 

ritme, haurà d’anar trobant el tipus de llibres i d’autors que li agraden, que el fan 

gaudir i que l’ajuden a créixer.   

Per això no hi ha lectures obligatòries, ni fitxes, ni treballs. El què hi ha és un 

suport personalitzat, un procés acompanyat, per tal de facilitar la cerca i el 

reconeixement del què pot ser més apropiat per a cada alumne en cada  moment, 

fomentant la  seva autonomia  personal en la identificació  de les seves preferèn-

cies. Cada alumne “juga” amb els llibres i la literatura segons la seva capacitat 

lectora i la seva maduració personal, provant diferents lectures i estils, fins que 

troba allò que necessita i que el pot convertir en un apassionat amant dels llibres  

i de la literatura. 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

De 1r a 6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències  

bàsiques lingüístiques i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són 

escriure, parlar i escoltar, faciliten el  desenvolupament personal i l’adquisició dels 

aprenentatges.   

L’objectiu és fomentar l’hàbit i el gust lector dels alumnes. Sabem que si 

provoquem i activem en l’alumnat la curiositat pels llibres, aquests estaran 

motivats per la lectura i assoliran un hàbit lector futur. 
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A més, és un espai òptim on mestres i alumnes poden intercanviar impressions i 

valoracions del què els ha semblat cada llibre, si els ha agradat o no, si el 

recomanen,... o si és el cas el canvien per un altre. 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El Museu del Bufalletres. 

 
Breu sinopsi: 

Els alumnes de segon reben una visita d'un contacontes terrassenc, en Cesc 

Serrat. Durant unes hores gaudeixen d'històries màgiques, on diversos personat-

ges surten d'unes misterioses maletes i ens expliquen les seves aventures. 

El contacontes presenta un curiós personatge, en Bufalletres i convida a imaginar 

qui és “En Bufalletres” i dibuixar-lo!  Però atenció, només es poden utilitzar 

lletres!!!! 

Això els engresca i fa que, juntament amb les famílies, facin divertides caixes 

anomenades “El Museu del conte”. 

Primer es tria un conte, el que més  agradi, i ja es pot començar a fabricar el  propi 

museu! Es poden dibuixar els protagonistes del conte, retallar-los i enganxar-los 

a la caixa. També incorporar elements com ara arbres, animals, la lluna i el Sol, 

paraules, frases, el títol del llibre,... 

En un parell de mesos torna per veure tota la feina realitzada i escolta les històries 

de cada alumne! Posteriorment, cada alumne explica la seva història als alumnes 

d´Educació Infantil. 

 
Document on es recull: 

Quadern de sistematització de primària 

 
Nivell on s’adreça: 

2n de Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

En aquesta activitat es fomenta la comprensió i expressió oral. Hi ha una primera 

part on els alumnes han de comprendre la trama de diverses històries senzilles, 

una segona on els alumnes inventa la seva prpia producció/representació artística 

i una última on l’alumne ha de presentar i explicar el seu conte als companys/es i 

també familiars. Es tracta d’un recurs útil i molt engrescador pels nens/es. 
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L’activitat té una continuïtat al Cicle Mitjà amb el Llibre Màgic, on cada alumne es 

converteix en autor-escriptor d’un conte imaginari, treballant ara la modalitat 

escrita. 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Recomanem llibres!  i  “Llegim i recomanem” 

 
Breu sinopsi: 

Una de les activitats que és fomenta des de la biblioteca del centre és la 

recomanació de llibres. Els alumnes poden recomanar un llibre i explicar el perquè 

els ha agradat. Després se’ls fa una foto amb el llibre i un cop plastificada es penja 

al passadís. Així, la resta de companys/es pot llegir-les i fomentem que els 

alumnes agafin el gust per la lectura. Doncs d’aquesta manera, coneixen les 

opinions que tenen els companys/es sobre els llibres que tenim a la biblioteca i 

cadascú els escull segons els seus gustos. 

En acabar el curs es recopilen totes, se’n fa un llibre i estan disponibles a la 

biblioteca perquè qualsevol alumne els pugui consultar.  

També, i relacionat amb l’activitat de recomanacions, participem de tant en tant 

en l’activitat “LLEGIM I RECOMANEM” propulsada pel Pla d’entorn, on els 

alumnes recomanen llibres que llegeixen per exposar-los als aparadors de 

diversos comerços del municipi. 

 
Document on es recull: 

Dossier de sistematització 

 
Nivell on s’adreça: 

P5 (EI) i 1r d’Educació Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Amb aquesta activitat aconseguim treballar bàsicament la llengua escrita. 

Treballem l’argumentació, la coherència i cohesió dels textos, el lèxic, 

l’ortografia,... i donem sentit i finalitat a les produccions que els alumnes elaboren 

Es tracta d’una activitat que té molt d’èxit, però que des de l’aula els tutors/es l’han 

d’incentivar. Una bona manera, és utilitzant una pauta o una base d’orientació, 

amb la qual els alumnes tenen uns models i estructures que els faciliten fer una 
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recomanació complerta. Alguns cursos de CS la tenim penjada en gran a l’aula i 

els alumnes lliurement la utilitzen. 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El Llibre Màgic o conte inventat. 

 
Breu sinopsi: 

Es tracta d’una activitat de participació família-escola on cada infant de l’aula de 

manera setmanal porta a casa un llibre en blanc que cal anar escrivint i farcint per 

crear un conte conjunt. Cada família crea una part de la trama i és protagonista 

de la història final. 

 
Document on es recull: 

Quadern de sistematització de les aules. 

 
Nivell on s’adreça: 

P5 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

A nivell de llenguatge oral hi ha un treball previ on els infants decideixen de títol, 

els personatges principals i alguns trets de la història. Es vol aconseguir que siguin 

els infants els que escriguin alguna plana (poc text) amb ajuda de la família. 

Aquest text s’acostuma a acompanyar de dibuixos que ens ajuden a entendre 

millor la trama de la història. 

Per tant, és una activitat que incentiva i contextualitza l’inici el procés de 

lectoescriptura i alhora reforça les aptituds implicades en l’assoliment de la 

capacitat lingüística. Un treball que es converteix en un dels principals 

aprenentatges que es fan a l’escola. 
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Títol de l’activitat o projecte: 

El conte inventat de P5. 

 
Breu sinopsi: 

Consisteix en elaborar 2 contes inventats simultanis de manera col·lectiva. Entre 

tots els alumnes, a l’aula ens inventem l’inici de dos contes. Decidim el títol, els 

personatges que apareixeran i com comença la història. 

Cada setmana, s’emporten 2 nens/es un conte cadascú. Conjuntament amb la 

família s’han d’inventar una part del conte; escriuen entre dues i quatre frases i un 

dibuix. Disposen d’una setmana per fer-ho.  

Quan el tornen a l’escola, expliquen la seva part inventada als seus companys/es, 

i es donen els contes a la següent parella d’alumnes afortunats. Un cop finalitzats 

els contes, aquests es queden a la biblioteca d’aula i pugen amb el grup.   

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre i programació d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

P5 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat en què s’inicia el treball de la llengua escrita. Es treballa 

l’estructura del conte (inici-nus-desenllaç), el vocabulari, les estructures 

lingüístiques simples,... i també l’expressió oral, doncs els nens/es expliquen a la 

resta de companys/es els dibuixos i escrits que han fet. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

Els tallers en família. 

 
Breu sinopsi: 

Dins l’horari lectiu del centre, a infantil es prioritza una sessió mensual dedicada 

a fer tallers diversos, on poden participar alguns pares o mares que s’ofereixen 

cada curs per col·laborar. Aquests pares i mares es coordinen amb el mestre 

responsable del taller. 

La temàtica dels tallers s’emmarca dins del currículum del curs corresponent. Per 

exemple, es fan tallers d’experimentació, de cuina, de ràdio i revista,... 

A Educació Primària es demana per a activitats puntuals la col·laboració de les 

famílies.  

 
Document on es recull:  

Pla de convivència. 

Pla lingüístic de centre.  

 
Nivell on s’adreça: 

A tot els nivells de l’escola.  

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Les activitats de famílies a l’aula es fan en català, ja que és la llengua vehicular 

de l’escola. S’afavoreix, d’aquesta manera, el diàleg en la mateixa llengua entre 

alumnes i famílies. S’estableixen uns vincles més propers entre els alumnes, hi ha 

més “confiança”, hi ha més adults que poden fer el “seguiment” dels nens/es,... 

És l’oportunitat de passar amb els nens/es una estona molt especial, en què 

comparteixen un joc o un aprenentatge, rialles i emocions, petites converses,... i 

aprofitar aquest magnífic espai per fomentar la llengua catalana. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

Les mascotes: el gall Pepito, el Sol i la Lluna. 

 
Breu sinopsi: 

El Gall Pepito, el Sol i la Lluna són els titelles que cada cap de setmana visiten la 

casa d’un infant del grup-classe de P3. Les famílies documenten mitjançant una 

llibreta que acompanya els titelles, totes les activitats que ha fet l’infant amb 

aquests tres personatges. Normalment, aquesta llibreta té moltes imatges i algun 

escrit en què es descriu o es comenten els aspectes destacats.  

Les famílies solen escriure el text en català, però també en castellà. Els dilluns 

quan l’infant torna amb les mascotes i la llibreta, explica al grup tot el que ha fet; 

la mestra l’acompanya i l’ajuda mitjançant preguntes i amb el suport de les 

imatges. 

Les mascotes de P3 tenen la cançó del “Bon dia” de Damaris Gelabert que es 

canta cada dia i també és un element més de motivació. 

A P4 el sistema és el mateix, però la mascota està feta amb draps i a cada curs 

els infants li posen o afegeixen vestuari. També va acompanyat de la llibreta on hi 

fan anotacions. 

 
Document on es recull:  

Quadern de sistematització Infantil. 

 
Nivell on s’adreça: 

P3 i P4. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’activitat incorpora uns materials (les mascotes) que esdevenen l’element clau i 

motivador. Això incentiva a l’alumnat a haver de parlar i a expressar-se, 

desenvolupant amb més facilitat el llenguatge oral. A més les famílies documenten 

amb imatges el que fan els seus fills/es, iniciant també el llenguatge escrit. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

El taller de revista. 

 
Breu sinopsi: 

El nostre centre incorpora en l’horari lectiu dels alumnes de CS, un taller de revista 

i un altre de ràdio. 

Cada trimestre l’escola edita una revista on els alumnes de cada nivell escriuen 

una experiència duta a terme durant aquest tram de curs, amb l’objectiu que les 

famílies s’assabentin d’activitats, sortides, colònies, festes,... que es realitzen.  

També hi té cabuda la participació de persones implicades al centre (pares/mares, 

mestres, equip directiu, comissions, personal de menjador,...), que escriuen 

diferents articles d’opinió. 

Aquesta revista es presenta en format digital, s’edita en llengua catalana i és 

coordinada pels alumnes de 5è que cada curs escolar realitzen un taller, tutoritzats 

per una mare-periodista. 

 
Document on es recull: 

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil i Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

És un dels instruments que disposem per: donar a conèixer la tasca educativa 

dels alumnes, ser un mitjà de comunicació i entesa entre tots els sectors de la 

comunitat escolar, fomentar entre els alumnes el gust per l'escriptura i la pràctica 

de diferents tipus d'escrits, impulsar el treball en grup,... 

L’alumnat treballa intensament el format de la notícia, l’entrevista oral i escrita, la 

recomanació de llibres, cançons catalanes i qüestions gramaticals, ortogràfiques 

i d’expressions populars catalanes. 
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Títol de l’activitat o projecte:  

El taller de ràdio. 

 
Breu sinopsi: 

L’alumnat de 6è té l’oportunitat de participar dins l’horari lectiu d’un altre taller 

escolar, el taller de ràdio. Es tracta d’un taller complementari al de revista que fan 

l’any l’anterior, i pretén que els alumnes treballin la competència comunicativa 

lingüística i la competència digital simultàniament.  

Els nens/es analitzen el tractament de la informació en els mitjans escrits i digitals 

i treballen a fons com s’elabora una notícia radiofònica, amb l’objectiu final 

d’elaborar un informatiu trimestral en llengua catalana i amb notícies de l’escola. 

El taller és realitza a l’aula de ràdio i és coordinat i tutoritzat per una mare-

periodista. A més, als alumnes se’ls encomanen tasques a través del blog que 

han de resoldre. 

 
Document on es recull: 

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

6è de Primària. La resta d’alumnes i famílies poden escolar l’informatiu 
trimestral. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat plenament competencial que combina el treball de la 

competència comunicativa i la digital, i ho d’una manera molt engrescadora, 

propera i funcional.  

Es treballen de forma sistemàtica aspectes vinculats a la llengua catalana, 

l’expressió oral i escrita, el tractament de la informació i la competència digital, 

com a eixos centrals del treball i es van afegint elements vinculats a la capacitat 

d’aprendre a aprendre, la pressa de decisions, la interpretació del món, la 

capacitat d’iniciativa, la imaginació i la creativitat, entre d’altres.    
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També observen quin tipus la música, sintonies i/o caretes són les més apropiades 

per un informatiu, els efectes sonors, les falques publicitàries, la presentació i 

comiat, els silencis, les tècniques d’expressió oral (dicció, respiració, velocitat, 

actitud,...), etc. 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Els jocs florals i les activitats de Sant Jordi. 

 
Breu sinopsi: 

La festa dels Jocs Florals és la festa de la poesia, un certamen que premia a les 

millors composicions poètiques, les fa escoltar i les divulga. Per tant, és un 

concurs literari que es fa cada any en motiu de la celebració de Sant Jordi. Els/les 

alumnes dels centre de CM i CS elaboren les seves produccions literàries al 

voltant d’unes temàtiques fixades i fent ús de les tipologies textuals definides en 

cada nivell/cicle. 

També es realitzen altres activitats complementàries com: 

a) Expliquem contes populars: Els alumnes de CM i CS, padrins/es dels 

alumnes E.I, es preparen un seguit contes populars que després expliquen 

als seus fillols/es, utilitzant la representació, maquetes, titelles,... 

b) Visita de les parades escolars de llibres de Sant Jordi: Cada festivitat de 

Sant Jordi, tots els grups-classes del centre visiten la parada de Sant Jordi 

corresponent, veuen quines novetats hi poden trobar i escullen un llibre per 

l’aula. Hi ha diverses parades: una pels més menuts, una per alumnes de 

Primària, d’altres de llibres low-cost i 2a mà, per a adults,... 

c) Presentació de novetats de Sant Jordi: La mestra de biblioteca, s’encarrega 

de presentar per cursos quines són les novetats literàries d’aquell curs, quin 

ventall de llibres poden trobar-hi, engrescar-los perquè comprin llibres,…  

d) … 

 
Document on es recull: 

Pla anual de la Comissió de Biblioteca i Pla de Lectura del Centre. 

 
Nivell on s’adreça: 
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CM i CS: Jocs Florals; CM, CS i Ed. Infantil: Expliquem contes populars; Visita 

de les parades de llibres de Sant Jordi: Tot el centre. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L'objectiu de l’activitat dels Jocs Florals és potenciar i estimular l’expressió i la 

producció escrita dels nois i noies, i fomentar i difondre aquesta tradició cultural 

pròpia i arrelada del nostre país. 

Els alumnes, posen en pràctica la seva creativitat, les seves habilitats lecto-

escriptores, s’expressen fent ús de tipologies textuals diverses (endevinalles, 

cal·ligrames, poemes, petits contes,...), etc. 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les consignes i el pregó del Carnestoltes. 

 
Breu sinopsi: 

La festa de carnaval comença el Dijous Gras, amb el pregó d’en Carnestoltes, rei 

i patró dels poca-soltes. Els alumnes de 5è de Primària s'encarreguen d’elaborar 

aquest pregó i de fer-ne la posterior lectura el dia de Carnaval davant tots/es els 

alumnes del centre aplegats al pati.   

De manera ocasional, també aporten idees a la Comissió de Festes, per tal de 

preparar unes consignes (elements que els/les alumnes hauran de dur) que aniran 

escalfant el Carnaval de dilluns a divendres. 

 
Document on es recull: 

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil i Primària 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’elaboració del pregó de Carnestoltes, esdevé una activitat lingüística 

competencial perfecta, ja que els alumnes posen en pràctica diversos aspectes 

referents a la llengua escrita i la llengua oral.  
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Alguns d’ells són: la producció escrita, l’ús de rodolins com a tipologia textual, la 

lectura i revisió del text perquè tingui coherència, cohesió i es redueixin els errors 

ortogràfics, el treball en equip/parelles, la creativitat,... 

Posteriorment, un grup d’alumnes es preparen una part del pregó, que el dia de 

Carnaval llegiran davant de tots/es els alumnes de l’escola i que servirà per rebre 

el rei Carnestoltes. 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

La felicitació dels aniversaris. 

 
Breu sinopsi: 

Quan és l’aniversari d’un company/a de classe es realitza un dossier de “postals” 

fetes individualment, on hi escriuen un missatge per felicitar-lo i el decoren amb 

dibuixos.  

 
Document on es recull: 

Programacions d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

P5 (EI). 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat que permet fer un treball de llengua oral com també 

escrita.  

Oralment: 

Primer es realitza una pluja d’idees sobre frases “boniques” que se’ls acudeixen. 

Escrit: 

Se’n trien 3 o 4 que la mestra escriu a la pissarra amb lletra de pal. 
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Cada alumne tria la frase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8: “Materials didàctics i recursos multimedia” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

La lectura diària personal. 

 
Breu sinopsi: 

Una altra de les activitats per treballar la llengua que fomentem és la lectura 

personal diària de 15 min. Cada matí, en arribar els alumnes a l’escola, abans 

d’iniciar les classes ordinàries es dedica una franja de 15 - 20 min. de lectura 

personal, on cada nen/a agafa el llibre que ha escollit i es posa a llegir. 

Durant aquesta estona tothom, mestres i alumnes, llegeixen el seu llibre.  

A cicle  Inicial  ho fan  utilitzant els  contes de la  seva  biblioteca d’aula. Als cicles 

Mitjà i Superior els alumnes llegeixen els llibres que han agafat de préstec a la 

biblioteca a les sessions setmanals d’animació a la lectura i formació literària. 

Si  ho desitgen també poden llegir llibres que porten de casa seva o 

de la biblioteca pública. A més a l’aula disposen d’unes prestatgeries per exposar 

la resta de llibres que com a aula han escollit i que a mesura que alumnes acaben 

el seu van circulant entre ells/es.  

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre. 

 
Nivell on s’adreça: 
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De 1r a 6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències  

bàsi-ques i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són escriure, 

parlar i escol-tar, faciliten 

el  desenvolupament  personal i l’adquisició dels aprenentatges.  

L’objectiu és fomentar l’hàbit i el gust lector dels alumnes. Sabem que si 

provoquem i activem en l’alumnat la curiositat pels llibres, aquests estaran 

motivats per la lectura i assoliran un hàbit lector futur. 

A més, paral·lelament estem millorant i perfeccionant el desenvolupament del 

llenguatge. Doncs, la lectura millora l’expressió oral i escrita, i aporta fluïdesa 

lingüística. També augmenta el vocabulari i millora l’ortografia i ens proporciona 

coneixements i eines d’anàlisi i esperit crític. 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

La maleta viatgera d’aula. 

 
Breu sinopsi: 

Des de la biblioteca es prepara una maleta per a cada grup-classe amb un recull 

de contes/llibres, recursos audiovisuals (jocs, cançons,...), titelles,... i conté una 

llibreta on els alumnes expliquen la seva experiència i allò que més els ha agradat. 

També hi poden fer dibuixos, enganxar fotografies (receptes, manualitats 

senzilles,...), que després exposen en veu alta davant la resta del grup. 

Cada alumne disposa d’una setmana sencera per anar gaudint dels continguts de 

la maleta a casa i en retornar-la es fa un sorteig per veure qui serà el proper 

alumne que s’endurà la maleta. 

Aquesta maleta la poden compartir amb germans, pares/mares, amics,... i als 

alumnes els fa molta il·lusió tenir-la. 

 
Document on es recull: 

PGA i Pla Lector. 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil i Primària. 
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Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Amb aquesta aconseguim fomentar el gust per la lectura entre els alumnes, 

donant importància al paper de la biblioteca dins l’escola i dins dels aprenentatges 

del nen/a. Al mateix temps, intentem implicar les famílies amb el procés de la 

lectorescriptura del seu fill/a, tant a l’escola com a casa. 

Es tracta d’una activitat que treballa la llengua oral i escrita, ja que els alumnes 

llegeixen i gaudeixen d’un material escrit i visual, però també se’ls demana la seva 

opinió per escrit. Quan tornen amb la maleta a l’escola, han d’explicar a la resta 

dels companys/es allò que els ha agradat més, de manera que els/les mestres 

podem conèixer els gustos de cada nen/a, del grup-classe en general i si és 

necessari fer canvis en els continguts de la maleta.  

Paral·lelament, esdevé una eina més pel mestre per veure el grau d’interès que 

l’alumne ha mostrat en l’activitat.  

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

La biblioteca d’aula. 

 
Breu sinopsi: 

Un pont entre la biblioteca escolar i la biblioteca personal és l’existència de la 

biblioteca d’aula, entesa com un “racó de lectura”. Un espai atractiu a la classe en 

el que els llibres en són els protagonistes i on l’alumnat troba una oferta variada 

de lectures que pot contribuir a fomentar l’escriptura, possibilitar el treball de 

petites publicacions, fer recomanacions, dur a terme sessions de debat d’algun 

llibre, treballs en grup, etc. 

Hi troben llibres de coneixements, col·leccions, còmics, contes populars,… Els 

encarregats de biblioteca de cada aula són els responsables de col·locar-los a les 

prestatgeries i de baixar-los amb la capsa quan es fa la revisió i substitució per 

d’altres. 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre. 

 
Nivell on s’adreça: 
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Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’un espai on els alumnes setmanalment tenen exposats en unes 

prestatgeries una selecció de llibres de la biblioteca. Lluirement els alumnes 

escollen un d’aquests llibres per llegir i en fan la seva lectura. La franja horària 

utilitzada són els primers 15 min. de lectura diària. A més, els alumnes adquireixen 

un nou hàbit i fomentem alhora el gust per la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol del recurs o metodologia:  

El mètode Glifing. 

 
Breu sinopsi: 

El nostre centre impulsa aquest innovador mètode d’entrenament desenvolupat 

per especialistes que pretén entrenar a través de les TIC, de manera sistemàtica 

i lúdica, les habilitats lectores dels nens/es amb dificultats de lectura, a l’escola i a 

casa. Mitjançant una sèrie d’activitats en llengua catalana permet als alumnes amb 

problemes lectors entrenar-se de forma intensiva i amena alhora, augmentant el 

seu rendiment i permetre’ls que puguin aprofitar tota la seva capacitat 

intel·lectual.  

D’aquesta manera, ens permet:  

- Prevenir els efectes negatius de les dificultats de lectura. 

- Detectar precoçment aquestes dificultats lectores. 

- Intervenir eficaçment per tal d’ajudar i oferir els suports adients als nens/es amb 

dificultats de lectura. 

 
Document on es recull: 

Programació d’Atenció a la Diversitat. 
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Nivell on s’adreça: 

Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Mitjançant el mètode Glifing s’entrenen intensivament els diferents aspectes que 

conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura catalana: 

- La consciència fonològica: la descodificació grafia-fonema. 
- La flexibilitat cognitiva i l’atenció. 
- El reconeixement de paraules i ampliació de vocabulari. 
- La segmentació. 
- La morfologia i la sintaxi. 
- La memòria de treball fonològica. 
- La memòria a llarg termini. 
- La integració en lectura de textos. 
- La comprensió lectora. 
- L’ortografia. 
- L’articulació i la dicció. 

Això es tradueix en una disminució o desaparició dels errors de lectura, un 

augment de la velocitat i comprensió lectora, una major seguretat i autoestima i 

una actitud més favorable vers els estudis i el llegir. 

 

ANNEX 9: “Llengua escrita castellana” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Les expressions escrites sobre sortides o activitats culturals. 

 
Breu sinopsi: 

Al llarg del curs es duen a terme diferents sortides o activitats culturals. Són 

activitats en què es fa un treball prèviament, durant i posteriorment. Una de les 

activitats posteriors que es realitza és l’elaboració d’expressions escrites, on 

demanem als alumnes que ens expliquin: 

- Què han après amb la sortida? 

- Què els ha semblat la sortida? Com la valoren, què els ha agradat més i/o 

menys,... 

- Quines activitats han realitzat durant la sortida?  

Es tracta de vincular la llengua a experiències viscudes properes, motivadores i 

significatives pels alumnes. 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

 
Document on es recull:  

Programació d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle Mitjà i Superior 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat que treballa principalment la llengua escrita, tot i que en 

ocasions previ a l’expressió escrita es fan pluges d’idees orals per tal de planificar 

correctament un text. Anotem totes les idees que van sorgint respecte el sobre el 

qual volem escriure i sense la necessitat que estiguin ordenades.  

Aquestes produccions s’elaboren en llengua castellana i llengua catalana, segons 

s’acorda a la programació. A més, el fet d’elaborar textos a partir de situacions 

reals ens permet després valorar l’ajustament del text a la situació i al destinatari. 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Treballem la poesia per Sant Jordi!. 

 
Breu sinopsi: 

Cada any per Sant Jordi es duen a terme diverses activitats al centre. (Veure 

ANNEX 7: Els jocs florals i les activitats de Sant Jordi).  

Previament a les produccions literàries dels Jocs Florals, fem un treball sobre 

poesia. En primer lloc es llegeixen diversos poemes d’autors espanyols i catalans 

(P. Machado, G. Fuertes, M. Pol,...), treballem una mica la comprensió d’aquests 

textos i ens fixem en els aspectes literaris d’un poema (lèxic, versos, estrofes, 

tipologia de rimes, ús d’elements o figures retòriques,...), creem rodolins o versos 

encadenats per parelles, en fem un petit exemple conjuntament,...  

A vegades també es s’escolta i s’analitza alguna cançó, per tal de veure que les 

lletres d’una composició musical no deixen de ser poemes. 

 
Document on es recull:  
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Programació d’aula. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle Superior 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

El jocs florals de Catalunya tenen com a objectiu potenciar i estimular l'expressió 

i la producció escrita dels nens/es i al mateix temps fomentar i difondre una tradició 

cultural pròpia.  

Com a treball introductori d’aquest gènere literari es fan diverses activitats tant en 

llengua catalana com en llengua castellana, que ajuden posteriorment als alumnes 

a fer les seves produccions literàries. Activitats més aviat orals, que situen a 

l’alumne en aquest gènere i l’animen i l’inspiren per després elaborar les seves 

produccions poètiques. 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

Escrivim cartes amb l’escola apadrinada del projecte Etwinning. 

 
Breu sinopsi: 

Aquesta activitat consisteix en escriure cartes que els alumnes d’una escola i altra 

s’intercanvien per tal de presentar-se als seus companys/es, per conèixer les 

tradicions, festes i gastronomia de cadascun dels països, per explicar-se activitats 

i/o projectes que duen a terme a les seves escoles,... Els alumnes trien els temes 

de les cartes al començament del projecte i cada un llegeix i respon les dels seus 

companys durant el curs escolar. 

Aquestes narracions en llengua castellana o en llengua anglesa, són una 

oportunitat per explorar les seves pròpies identitats, al mateix temps que coneixen 

als seus companys/es d’intercanvi. 

Un cop acabades aquestes cartes el tutor les recull i les envia a l’altre centre via 

e-mail. Es fa també el mateix a la inversa.  
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Per Nadal també s’escriuen cartes de felicitació per les festes.     

 
Document on es recull: 

Projecte Etwinning. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle superior. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat de llengua escrita, on s’utilitza la llengua castellana o la 

llengua anglesa per comunicar-se. Principalment, es treballen les estructures de 

la tipologia textual, la fluïdesa de l’expressió escrita, l’ortografia,... 

També es milloren les destreses lingüístiques (llengua materna per uns i llengua 

estrangera per a altres), i es reforcen les habilitats socials i comunicatives. 

A més, és una bona manera de promoure l'enteniment intercultural i reforçar la 

nostra identitat. 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

L’Educació física en llengua castellana a CI. 

 
Breu sinopsi: 

Aquest curs s’ha impartit l’àrea d’Educació física en castellà. L’especialista 

corresponent ha utilitzat aquesta llengua per comunicar-se amb els alumnes, per 

explicar les diferents propostes d’activitats, jocs, esports,...   

 
Document on es recull: 

Pla anual de centre. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle inicial: 1r i 2n de primària. 
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Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Ha estat una estratègia per treballar la competència lingüística castellana de 
manera “interdisciplinar”. Bàsicament, s’ha treballat la dimensió comunicativa, a 
través de la participació, comprensió i expressió de diversos missatges orals 
produïts. 

Ha estat una de les novetats d’aquest curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

L’agrupament de llengua castellana a CI. 

 
Breu sinopsi: 

 En aquest agrupament els/les alumnes aprenen a desenvolupar la competència 
comunicativa en castellà, per saber expressar pensaments i sentiments i així 
poder relacionar-se millor amb els altres. 

Els continguts s’han fet amb un criteri molt funcional, presentant temes reals i 
significatius pels nens/es. 

Els recursos que s’utilitzen són jocs, portàtils, pluges d’idees o la pissarra digital. 

 
Document on es recull: 

Programació d’aula. 
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Nivell on s’adreça: 

Cicle inicial. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’agrupament treballa la comprensió i l’expressió escrita mitjançant diferents 
tipologies textuals (descripció, narració, poemes, còmics, text instructiu,...). 

S’analitzen els diferents tipus de text, els identifiquen i elaboren textos propis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10: “Metodologia” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El Mètode Artigal. 

 
Breu sinopsi: 

És tracta d’un metodologia innovadora que s’utilitza principalment per a 

l’aprenentatge de llengüa anglesa a Educació Infantil i CI. Aquest mètode proposa 

una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera entre els tres i 

els set anys, basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi 

participen de forma activa. 

La metodologia està basada en els story-tellings, és a dir, contes i/o cançons que 

són escenificades de manera col·lectiva i conten amb un suport visual, amb la 
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finalitat que els nens siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport 

visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de 

l’escola. 

També és utilitzat per a l’aprenentatge de la llengua catalana.  

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre. 

 
Nivell on s’adreça: 

Educació Infantil i Cicle Inicial. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Amb aquesta s’aconsegueix evitar l’ús de la llengua materna dins l’aula, les 

possibles traduccions que facin els nens, que els motivi el fet d’escoltar per a, 

finalment, ser ells els que parlin i els altres els que els escoltin, i sobretot, fer a les 

famílies participants actius d’aquest procés d’aprenentatge. 

Les llengües no s’aprenen primer i s’usen després. S’usen i és llavors quan 

s’aprenen. És a dir, s’aprèn a parlar parlant. Dit d’una altra manera, les coses no 

s’aprenen quan algú ens les explica, sinó quan les fem i som nosaltres qui després 

les expliquem a algú altre. És aleshores quan l’acte didàctic d’explicar un conte 

consisteix a situar l’alumne en posició de qui l’explica. 

Per tant, parlem d’una metodologia basada en el llenguatge oral i les estructures 

lingüístiques, que ajuda a interioritzar i a usar la nova llengua. 

 

ANNEX 11: “Materials i/o recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la 

llengua estrangera” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El projecte d’intercanvi: E-twinning. 

 
Breu sinopsi: 

Es tracta d’un programa que pretén desenvolupar un seguit d’activitats conjuntes 

en llengua estrangera amb centres educatius d’altres països de la UE. Alguns dels 

exemples d’activitats que es realitzen són: 

 Intercanvi de contes i/o llegendes. 

 Intercanvi de receptes culinàries. 

 Power Points on s’expliquen com són les escoles respectives. 
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 .... 

Les activitats duren tot el curs i es van decidint les temàtiques o continguts segons 

els interessos dels nens/es i les seves propostes. 

 
Document on es recull:  

PGA i Bloc d’anglès. 

 
Nivell on s’adreça: 

6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’activitat reforça molt la motivació dels alumnes per l’aprenentatge de la llengua 

estrangera. Nens/es que acostumen a estar passius, amb aquestes activitats 

s’incorporen a la dinàmica de la classe amb molt interès. Sobretot s’hi fa un treball 

important de la llengua anglesa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

L’English suitcase. 

 
Breu sinopsi: 

L’English Suitcase d’Infantil conté: 

- 1 CD amb una mena de sèrie audiovisual en anglès. 

- 1 DVD amb jocs interactius. 

- 2 contes en format de paper. 

- A P4 també conté un guant negre amb uns micos enganxat a cada dit. 

Correspon a una cançó de Monkeys. 

Setmanalment, un alumne s’endú aquesta maleta a casa. A part, a través de Drive 

es comparteix amb les famílies el CD de cançons del curs. 
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L’English Suitcase de Primària és una maleta que conté diversos materials en 

anglès (llibres, pel·lícules, jocs d’ordinador, jocs de taula, receptes de cuina...) que 

els alumnes poden portar a casa amb l’objectiu de potenciar l’ús de la llengua 

anglesa fora de l’escola.  

Les maletes de Primària també contenen una llibreta on els alumnes exposen la 

seva opinió sobre la seva experiència. 

 
Document on es recull:  

PGA. 

 
Nivell on s’adreça: 

P4, P5 i Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

L’ús d’aquesta eina proporciona un reforç i una extensió de l’anglès fora de l’aula. 

Amb aquesta maleta els alumnes poden practicar la lectura de contes/textos en 

anglès, escoltar de cançons i/o visionar pel·licules en anglés, jugar amb jocs 

interactius per a PC,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

La biblioteca d’anglès. 

 
Breu sinopsi: 

Una de les aules d’anglès compta amb un petita biblioteca de llibres en llengua 

anglesa. Hi trobem exposats un 300 exemplars amb temàtiques i gèneres 

diversos. Per exemple, hi ha llibres de coneixements, de manualitats, d’art, 

d’entreteniments i jocs, de contes clàssics i moderns, de novel·les i altres 

històries,... També inclou un petit recull de llibres que poden ser utilitzats com a 

suport pel mestre/a. 
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Fent préstec els alumnes se’ls poden endur a casa i juntament amb la maleta 

viatgera d’anglès són exemples per fomentar la lectura en llengua estrangera.   

 
Document on es recull: 

Pla anual de la Comissió d’anglès. 

 
Nivell on s’adreça: 

Cicle Superior 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Amb el préstec d’aquests llibres els alumnes tenen l’oportunitat de fer lectura en 

llegua anglesa. Alhora es potencia la comprensió de textos, l’ortografia i gramàtica 

anglesa, l’ampliació de vocabulari,... 

Per tant, és una manera de treballar la llengua oral i la llengua escrita mútuament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12: “Projectes i programes plurilingües” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

English Through Arts & Crafts 

 
Breu sinopsi: 

Es desenvolupen continguts de d’educació visual i plàstica alhora que treballem 

la llengua oral i escrita anglesa. El seu objectiu principal és millorar la competència 

comunicativa dels alumnes tot motivant-los a través de l’art i les manualitats  i fent-
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los sentir la llengua anglesa com quelcom especial, important i significatiu tant a 

l’escola com en les seves projeccions de futur. 

Es dedica una sessió setmanal amb dos mestres a l’aula; acostumen a ser el tutor 

i un especialista d’anglès. L’especialista desenvolupa un rol de mestre referent, 

introduint i conduint l’activitat i el tutor té un paper més de mestre de suport o 

d’acompanyant. Es pretén donar-li un ús funcional a la llengua anglesa en un 

context significatiu, motivant i diferent a l’habitual. 

 
Document on es recull:  

PGA, programacions i bloc d’anglès 

 
Nivell on s’adreça: 

2n, CM i CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

S’amplia el vocabulari, les expressions i es reforça la comprensió i expressió oral 

de la llengua anglesa. La motivació per aprendre anglès també s’incentiva sobretot 

en aquells alumnes que els costa l’aprenentatge de la segona llengua i són bons 

artísticament. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

L’English Day. 

 
Breu sinopsi: 

És la dedicació d’una jornada escolar a realitzar activitats amb l’anglès com a 

llengua vehicular. 

- Infantil - CI: Representacions de teatre Artigal. Cantada i ballada de cançons 
en anglès. 
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- CM - CS: Jocs dirigits pels alumnes de sisè. Visualització d’una pel·lícula en 
anglès.  

- 6è - ESO: Gimcana organitzada pels alumnes d’ESO cap als alumnes de 
sisè. 

 
Document on es recull: 

PELE. 

 
Nivell on s’adreça: 

Infantil i Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Potenciar la comprensió i l’expressió oral a través de la representació d’obres de 

teatre, cançons, jocs, etc. 

L’eix central de totes aquestes activitats és la llengua oral amb l’ajuda del 

llenguatge no verbal com a recurs per fer-se entendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte: 

El projecte “Eat in english” 

 
Breu sinopsi: 

El projecte social "Eat in English" pretén que els nens/es aprenguin l'anglès en un 

context informal i d'una manera divertida. S’aprofita el context del menjador, on hi 
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ha un grup de monitors que té formació en llengua anglesa i que són els referents 

del projecte.  

Ells/es sempre es comuniquen amb els nens/es en anglès, i l’alumne segons el 

nivell de parla que presenta, utilitza o no la llengua estrangera per comunicar-se. 

Aconseguim d’aquesta manera que els alumnes es familiaritzin amb la llengua i 

aprenguin lèxic sobre el menjar, hàbits i/o normes damunt la taula,... 

 
Document on es recull: 

PELE. 

 
Nivell on s’adreça: 

Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Sobretot es tracta de potenciar la parla i millorar el nivell de la llengua anglesa fora 

de l'aula. Les tradicions angleses, els costums, la cultura i, molt especialment, la 

gastronomia, són el punt de partida per a les converses de l'Eat in English. 

Al menjador també hi trobem rètols, posters i/o murals amb contingut en anglès. 

Per últim, aquest monitoratge també organitza petits tallers o activitats durant les 

estones de menjador prèvies i/o posteriors al dinar.  

A més, els dies que els alumnes tenen la possibilitat de fer deures o estudiar al 

menjador, ells també els ajuden i els guien. Sempre fent ús de la llengua anglesa. 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 13: “Llengua de relació amb la família” 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les reunions inicials de pares i mares. 

 
Breu sinopsi: 
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A l’inici de cada curs (mes d’octubre) es fa una reunió a l’aula amb totes les 

famílies on es fa una presentació dels mestres que intervenen en el grup-classe i 

s’expliquen a grans trets la normativa i els objectius/continguts i els projectes que 

es duran a terme durant el curs. També s’expliquen els tallers, les comissions i les 

sortides que es duran a terme i es demana la col·laboració de les famílies. 

 
Document on es recull:  

Pla de convivència. 

 
Nivell on s’adreça: 

A tot els nivells de l’escola.  

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La reunió de pares i mares es fa en català, ja que és la llengua vehicular de 

l’escola. S’afavoreix d’aquesta manera que les intervencions per part de les 

famílies siguin en la mateixa llengua.  

En cas que de famílies que no entenguin el català s’ofereix una entrevista 

individual on s’explica el contingut de la reunió en castellà. Si fos en un altre idioma 

es busca un traductor, a ser possible, del seu entorn proper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les entrevistes amb les famílies. 

 
Breu sinopsi: 
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El nostre centre entén que l'educació dels nens/es ha de ser un projecte comú 

dels pares/família i dels mestres/escola. Per aquest motiu és molt important 

mantenir contactes periòdics. És, doncs, molt important l'assistència i la resposta 

dels pares quan siguin requerits pels mestres.  

És per això, que els tutors/es que reben alumnes nous o bé que s’acaben 

d’incorporar al centre, fan una reunió inicial amb les famílies a l’iniciar el curs, per 

tal de establir un primer contacte amb elles. A més, s’aprofita per intercanviar 

informacions de caràcter general que puguin afectar al nen/a i per lliurar-los la 

documentació de les diferents autoritzacions que es requereixen pel funcionament 

del curs: sortides, drets d’imatge, estat de salut,... Posteriorment, el tutor/a 

concertarà com a mínim una segona entrevista amb cadascuna d’elles i en altres 

casos les que siguin necessàries o demani la família. 

A Primària s'introdueix l'agenda escolar com a mitjà de comunicació entre famílies 
i mestres. 

 
Document on es recull:  

Pla de convivència. 

Totes les entrevistes que es realitzen queden recollides en un full de registre. 

També quedaran enregistrades en un document compartit virtual que acompanya 

a l’historial acadèmic de l’alumne de l’expedient. 

 
Nivell on s’adreça: 

A tot els nivells de l’escola.  

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

En general, totes les reunions que s’organitzen en el centre es realitzen en català, 

tot aclarint que si alguna família no l’entén se li donarà l’explicació individualitzada, 

normalment en castellà. Si fos necessari en un altre idioma es busca un traductor, 

a ser possible, del seu entorn proper i sinó es demana el suport a l’administració. 

Tot i així, cal que tots els/les docents recordem que la llengua vehicular del centre 

és el català i aquesta és la que cal utilitzar en les entrevistes, sempre que 

s’estableixi una comunicació fluida entre mestre/a-família. 

 

ANNEX 14: “Pla de lectura de centre” 
 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

El pla d’animació a la lectura i formació literària. 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

 
Breu sinopsi: 

Es tracta d’una activitat adreçada a tots els alumnes d’Educació Infantil i Primà-

ria. El Pla d’animació a la lectura de l’escola pretén apropar els alumnes al món 

dels llibres i de la lectura d’una manera lúdica i agradable per a ells/es, produint 

experiències positives i significatives.   

Les sessions, que es fan a la biblioteca, són un mitjà perquè cada alumne faci el 

seu procés de descoberta de la lectura i del plaer de llegir. Cadascun, al seu 

ritme, haurà d’anar trobant el tipus de llibres i d’autors que li agraden, que el fan 

gaudir i que l’ajuden a créixer.   

Per això no hi ha lectures obligatòries, ni fitxes, ni treballs. El què hi ha és un 

suport personalitzat, un procés acompanyat, per tal de facilitar la cerca i el 

reconei-xement del què pot ser més apropiat per a cada alumne en cada  

moment, foment-tant la  seva autonomia  personal en la identificació  de les seves 

preferències.  

Cada alumne “juga” amb els llibres i la literatura segons la seva capacitat lectora i 

la seva maduració personal, provant diferents lectures i estils, fins que troba allò 

que necessita i que el pot convertir en un apassionat amant dels llibres  i de la 

literatura. 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

De 1r a 6è de Primària. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències  

bàsiques lingüístiques i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són 

escriure, parlar i escoltar, faciliten el  desenvolupament personal i l’adquisició dels 

aprenentatges.  L’objectiu és fomentar l’hàbit i el gust lector dels alumnes. Sabem 

que si provoquem i activem en l’alumnat la curiositat pels llibres, aquests estaran 

motivats per la lectura i assoliran un hàbit lector futur.  

A més, és un espai òptim on mestres i alumnes poden intercanviar impressions i 

valoracions del què els ha semblat cada llibre, si els ha agradat o no, si el 

recomanen,... o si és el cas el canvien per un altre. 

 
Títol de l’activitat o projecte:  

Les activitats de la biblioteca d’escola i del blog. 



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

 
Breu sinopsi: 

La Biblioteca del 25 promou una gran diversitat d’activitats més. Es munten 

exposicions de llibres pels passadissos o al hall de l’escola, s’organitzen 

concursos literaris, es fomenta l’elaboració de recomanacions de llibres, s’impulsa 

i es controla el funcionament de les maletes viatgeres, es facilita el servei de 

préstec i bibliopati als infants, s’actualitza amb nous materials el blog de la 

biblioteca setmanalment, es programen xerrades d’autors,... 

Multitud d’activitats que busquen incentivar el seu ús per a tota la comunitat 

educativa, fomentar i contagiar el gust lector,... 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

CM i CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

 En definitiva, es vol donar suport i impuls al Pla de lectura de centre: la 

competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir. Oferint 

diversitat d’activitats literàries, tant lectures com d’escriptura, és més senzill que 

els alumnes s’hi engresquin i participen d’elles.  

 En el cas de les recomanacions de llibres els nens/es valoren què els ha semblat 

el llibre, perquè el volen recomanar, què en destaquen,... En aquesta mateixa línia 

va la valoració que elabora cada alumne quan s’enduu la maleta viatgera o quan 

escriu un comentari al blog.  

 Aquest és el moment en què l’alumne elabora un text en el que haurà de confegir 

paraules, dominar l'instrument que fa servir per escriure, utilitzar factors lèxics i 

sintàctics, tenir present la cohesió textual, estar d'acord amb els propòsit que havia 

elaborat en la planificació, etc. 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

El servei de Bibliopati. 

 
Breu sinopsi: 

El nostre centre també ofereix el servei de bibliopati. Per torns, els nois/es de 

cinquè i sisè de primària es fan càrrec d’organitzar i coordinar el servei. Durant 

una estona els són bibliotecaris/es de l’escola en les hores en què aquest servei 

funciona (estones d'esbarjo) i s’encarreguen d’anotar a les fitxes d’usuaris els 

llibres deixats, de posar en ordre el llibres retornats o d'altres tasques puntuals 

que la comissió de biblioteca encarrega. 

A més, cada dia hi ha assignat un curs de CM o CS, perquè aquells/es alumnes 

que ho desitgin vagin a fer lectura a l’espai del racó tou de la biblioteca durant 

l’estona de pati. Un espai equipat amb material tou (sofàs, pufs,...) molt còmode i 

que afavoreix la lectura dels infants. 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

CM i CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Representa un espai i una oportunitat més per al foment de la lectura en estones 

de temps lliure. Lliurement els/les alumnes que ho desitgen en fan ús d’ella, 

incentiven a d’altres, reben una atenció més personalitzada,...  

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències  

bàsi-ques lingüístiques i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són 

escriure, parlar i escoltar, faciliten el  desenvolupament personal i l’adquisició dels 

aprenentatges.   

 

 

 

 

 

 
Títol de l’activitat o projecte:  



 
  

ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ)  PROJECTE LINGUÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 

La visita d’autors o il·lustradors a l’escola. 

 
Breu sinopsi: 

La visita d’autors/es, il·lustradors/es a l’escola és una activitat d’animació a la 

lectura molt gratificant. Es tracta d’una activitat que permet que els alumnes lectors 

entrin en contacte directe amb els escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant 

dels seus llibres i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, 

el procés de creació, el món editorial,... 

S’intenta que durant el curs escolar cada nivell tingui una visita d’un autor, a poder 

ser representatiu dels llibres de la biblioteca que llegeixen. 

 
Document on es recull: 

Pla de Lectura del Centre 

 
Nivell on s’adreça: 

CM i CS. 

 
Incidència i treball de la llengua en l’activitat: 

Es tracta d’una activitat de llengua oral que s’incentiva i proposa des de la 

biblioteca escolar.  

Amb aquestes xerrades es desenvolupen multitud d’habilitats: posar en pràctica 

la capacitat de diàleg, afavorir el respecte i l’interès pel text escrit, fomentar el 

sentit crític, estimular el gust literari, prendre consciència de la pròpia capacitat 

d’expressar-se a través del text escrit, aprendre a partir dels consells que exposen 

els autors/es, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 


