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Introducció 

El Projecte Educatiu del nostre centre diu que el CEIP Dr. Sobrequés “és una escola 

arrelada al medi, per la qual cosa té com a llengua pròpia la llengua catalana. L’escola 

respectarà, no obstant, el dret a rebre l’ensenyament en la llengua materna per als no 

catalano-parlants de la manera i forma que preveu la llei”. 

Per ser una escola arrelada al medi, els ensenyaments que en ella s’imparteixen ”han de 

possibilitar la integració dels seus alumnes en el medi socio-cultural que els és propi 

mitjançant el coneixement i l’assumpció de la llengua, la història, la geografia i la realitat 

cultural de la seva comunitat” , tal com també recull el PEC. 

Per tot això, en totes les activitats que realitza el Centre i l’AMiPA, i en tots els seus àmbits 

(educació, relació, comunicació, activitats extraescolars, ...) la llengua utilitzada serà la 

catalana. 

La creença que l’ensenyament de la llengua catalana és la base de l’aprenentatge de les 

diferents matèries curriculars i que en aquest ensenyament s’ha de prioritzar la funcionalitat i 

la competencialitat dels coneixements, les habilitats i les actituds, i entre elles molt 

especialment el respecte a la diversitat, ha presidit l’elaboració d’aquest document.  

Referent a l’aprenentatge de la llengua castellana, hem tingut present que en acabar 

l’Ensenyament Primari, el/la nen/a ha de conèixer la varietat estàndard de la llengua i ha de 

ser capaç d’utilitzar-la com a vehicle d’informació i d’expressió. 

Quant a la llengua estrangera, en el nostre cas la llengua anglesa, dues són les raons que 

presideixen el seu ensenyament: la necessitat d’aprendre una llengua diferent a la nostra i 

que aquest aprenentatge s’iniciï quan més aviat millor per tal que sigui un aprenentatge útil 

que li permeti relacionar-se en la vida diària.  

L’Escola està obligada a donar als nens i nenes els coneixements indispensables en la 

societat que li pertoca viure i les llengües en són una eina imprescindible. 

En l’elaboració del Projecte Lingüístic, hem tingut bàsicament en compte el marc legal de la 

llei i el Projecte Educatiu del nostre Centre. 
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2. Context sociolingüístic 

2.1. Alumnat 

El CEIP Dr. Sobrequés es troba al municipi de Bescanó, comarca del Gironès. 

Al centre s’imparteixen estudis  d’Educació Infantil i Ensenyament Primari. 

Actualment hi assisteixen 417 alumnes i consta d’una plantilla de 32,5 mestres. 

Els alumnes són majoritàriament catalano-parlants (95%). Hi ha una petita minoria de no 

catalano-parlants: 11 sud-americans (2,6 %), 5 UE (1,2 %) i 5 magrebins (1,2 %). 

Entre els alumnes del centre,  13 (3,3 %) tenen com a llengua familiar la castellana; 39 

(9,9%) alternen el català – castellà; 3 (0,76 %), l’anglès; 3 (0,76 %), l’àrab, i 1 (0,25 %), el 

portuguès.  

Aquests alumnes utilitzen la llengua catalana en els seus aprenentatges i en la seva relació 

amb els mestres i companys. 

1.2. Entorn 

La llengua vehicular de totes les activitats realitzades dintre i fora del centre és la catalana.  

Al municipi, en ser un poble català, es parla majoritàriament la llengua catalana en tots els 

actes i activitats que s'hi realitzen.  

En aquests últims anys, com hem dit, s’ha iniciat una lenta incorporació d’alumnes que 

parlen altres llengües. L’aprenentatge de la llengua catalana en aquests casos, amb els 

reforços corresponents, és força ràpid i els alumnes assoleixen un nivell que els permet 

seguir els seus aprenentatges amb força normalitat.  

3. El tractament de les llengües 

La llengua és la base de tot l’aprenentatge, per la qual cosa el seu ensenyament ha de ser 

prioritari i ha de presidir sempre totes les àrees que s’imparteixen al centre. 
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Tots els mestres seran professors de llengua i en totes les àrees es tindrà com a punt de 

partida treballar l’expressió i la comprensió oral i l’expressió i la comprensió escrita. 

3.1. Principis bàsics 

En l’ensenyament de la llengua, s’ha de tenir en compte uns punts bàsics que marquen la 

línia de la nostra escola : 

- Impartir llengua en totes les àrees curriculars. 

- Partir sempre dels coneixements dels nens. 

- Acceptar que cada nen té el seu ritme d’aprenentatge. 

- Acceptar que els nens i les nenes arriben a l’escola amb uns determinats 

coneixements i que aquests no són sempre els mateixos per a cada un d'ells/elles. 

- Procurar que les activitats siguin el màxim d’obertes perquè cada nen/a pugui 

respondre segons les seves possibilitats. 

- Acceptar que els/les  alumnes són transmissors de coneixements i no sols en són 

els/ les mestres. 

- Prioritzar la funcionalitat de les activitats. 

3.2. Les llengües catalana i castellana 

3.2.1. La llengua catalana, vehicle de comunicació i de convivència 

El català serà la llengua usada en totes les activitats acadèmiques. També, la llengua de 

comunicació i d’integració entre totes les persones del centre. 

Es dinamitzarà el seu ús en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana. 

Es preveuran mecanismes de seguiment i avaluació del seu ús en totes les activitats, s’im- 

pulsaran actuacions concretes per millorar les intervencions en aquest sentit i es vetllarà 

perquè no quedi limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge. 

3.2.2. Introducció de la llengua castellana 
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La Llengua castellana s’introduirà al cicle Inicial de l’Ensenyament Primari. 

Hom tindrà cura que es distribueixi de manera coherent i progressiva el currículum de 

llengua castellana al llarg de l’etapa. 

Es prioritzarà la descoberta i reflexió de les diferències existents amb la llengua catalana i es 

fomentarà una actitud positiva envers aquesta llengua fent-los veure que aquesta diferència 

és enriquidora. 

Es treballarà de manera molt especial aquells sons i grafies, així com aquelles estructures, 

que són propis d’aquesta llengua i que per tant són diferents del català. 

Es farà ús de materials adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada 

alumne. 

Hi haurà continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en 

castellà: hom ha de tenir ben clar que l’objectiu final de l’Ensenyament Primari és que els 

nens i nenes tinguin el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana. 

Els continguts de coneixements, habilitats i actituds tindran una gran importància i ajudaran 

a l’adquisició d’un aprenentatge global, que afecti tots els nivells de la personalitat dels 

alumnes. 

S’atendran, quan es demandi, les atencions individualitzades en llengua castellana tal com 

contempla la llei. 

3.2.3. Concreció horària 

La distribució horària en l’àmbit de llengua catalana i llengua castellana serà: 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior Matèria 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Ll. Catalana 3h   3h 3h   3h 3h 3h 

Lec. Ll. Catalana – P. 
Lector 

2h 2h 1h 30’ 1h 30’ 1h 30’ 1h 30’ 

Ll. Castellana 2h 15’ 2h 15’ 2h 15’ 2h 15’ 2h 15’ 2h 15’ 

Lec. Ll. Castellana – P. 30’ 30’ 1h 1h 1h 1h 
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Lector 

Exp. Escrita (cat, cast) 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 

 

 

3.2.4. L’aprenentatge/ensenyament de les llengües catalana i castellana 

L’aprenentatge/ensenyament de les llengües inclou el domini integrat de les quatre 

habilitats: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquest plantejament ha de ser compartit per tot el 

professorat i s’hauran de planificar les activitats des de totes les àrees en què la interrelació 

de les habilitats sigui present, la qual cosa permetrà processar la informació i comunicar-la 

d’una manera més eficaç.  

La llengua escrita s’usarà per analitzar, reflexionar i millorar l’expressió i comprensió oral.  

Es programaran activitats en què la relació de la llengua oral i llengua escrita sigui inherent: 

lectura expressiva, teatre, ... 

Hi haurà una gradació pel que fa a la dificultat de les activitats. 

3.2.4.1. Llengua oral 

La competència oral s'ha de desenvolupar en totes les seves dimensions, escoltar, parlar i 

interactuar.  

Els i les alumnes, al llarg de l’escolarització, han d’aprendre a parlar, escoltar, exposar i 

dialogar per aprendre i saber expressar de forma raonada i coherent idees, sentiments i 

opinions, tant a l’àrea de llengua com a les altres àrees. 

Es prioritzarà el treball de la llengua oral en tots els cicles i modalitats: entrevista, conversa, 

dramatització, argumentació, ... 

Es farà incidència en l’ús de vocabulari adient i específic a l’àrea que es treballi i en 

l’exigència d’un vocabulari precís i adequat a l’edat dels nens i nenes de cada cicle i nivell. 

El debat, l’exposició de temes, ... han d’estar sempre presents en la metodologia de totes les 

àrees curriculars i en especial a les àrees de llengua. 
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Llengua castellana 

L’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua castellana inclourà activitats 

perquè els nens i nenes adquireixin habilitats lingüístiques, incidint especialment en els 

primers cursos en la competència oral.  

En el primer curs del cicle inicial, es treballarà bàsicament l’expressió i comprensió oral. 

Durant el segon curs del cicle inicial, es continuarà treballant l'expressió oral, tot augmentant 

el nivell d'exigència. Es farà especial incidència en el modelatge i memorització. 

Als cicles mitjà i superior, s’augmentarà el nivell d’exigència de comprensió, producció i 

utilització d’aquesta llengua.  Es treballaran diverses modalitats de textos orals (entrevista, 

conversa, dramatització, argumentació, ...), tal com es fa en llengua catalana,  així com els 

diversos registres de la llengua 

S’establiran mecanismes de revisió per millorar aquesta habilitat en les dues llengües. 

3.2.4.2. Llengua escrita 

La competència escrita es potenciarà en totes les seves dimensions, receptiva (lectura) i 

productiva (escriptura), de comunicació i creació, tot relacionant-la amb l'expressió oral per 

tal d'afavorir un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. 

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran 

les orientacions que dóna el 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. 

La lectura comprensiva de tot tipus de textos i l’elaboració de textos variats i funcionals  són 

objectius prioritaris al llarg d’aquesta etapa.  

En finalitzar l’ensenyament Primari els i les alumnes han de ser capaços de llegir, 

comprendre i redactar tot tipus de textos adequats a la seva edat i nivell.  

La lectura i l’escriptura és un procés complex per la qual cosa s’ha de partir d’un 

plantejament global i, com ja hem dit en l’expressió oral, s’ha d’abordar des de totes les 

àrees del currículum. 
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Les activitats que es proposin han de tenir uns objectius clars que els alumnes han de 

conèixer. 

Llengua castellana 

El seu ensenyament es farà coordinadament amb la llengua catalana, per tal d'aprofitar-ne 

les transferències.  

Es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 

comunicatives i acadèmiques que tenen els nens i les nenes en els diversos nivells.  

Quant a la metodologia, també es partirà d'un plantejament global sobre l'ensenyament de la 

lectura i l'escriptura.  

Les activitats que es proposin de lectura i escriptura tindran també uns objectius clars que es 

compartiran amb l'alumnat i estaran seqüenciades en funció del procés d'ensenyament. 

Al primer curs del cicle inicial, a mesura que el nen / nena avanci en els seus aprenentatges, 

s’introduirà l’escriptura i la lectura amb la mateixa metodologia seguida per al tractament de 

la llengua catalana i respectant els coneixements previs i el seu ritme d’aprenentatge. 

Al segon curs, s’ampliarà el seu ensenyament amb l’elaboració, lectura i comprensió de 

textos de tipologia diversa adequats a l’edat i nivell. 

Als cicles mitjà i superior, s'augmentarà el nivell d'exigència de comprensió i producció de 

textos de tipologia diversa.  

S'establiran mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats en les dues 

llengües. 

3.2.4.3. Estructures lingüístiques comunes 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius 

de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i estrangera de l’educació primària.  

És per això que en la programació s'evitarà la repetició de continguts i es tindrà sempre 

present que la llengua catalana és la primera llengua d’aprenentatge. Les estructures 

lingüístiques comunes s’impartiran en aquesta llengua. 
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S’establiran criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que s’ha 

programat fer en el currículum de llengua catalana  

Cada curs s’avaluarà la metodologia emprada i se’n millorarà la didàctica si s'escau. 

3.2.5. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua ha de ser responsabilitat del professorat de totes les àrees, el 

conjunt del claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència.  

S’aplicaran a l’aula metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita amb suports 

didàctics en català, tenint en compte que això inclou aspectes que es relacionen amb els 

materials didàctics i l’avaluació. 

Assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català és responsabilitat dels i de les 

mestres de totes les àrees, per la qual cosa s’ha d’actuar en conseqüència.  

Es preveuran els mecanismes adequats de seguiment i avaluació. 

3.2.6. Programa d’immersió lingüística 

El PIL té per objectiu principal facilitar des del primer moment la incorporació dels nens i 

nenes que no tenen el català com a llengua habitual. 

Per tal d'optimitzar-ne els resultats és molt important l'actitud positiva i col·laboradora de tots 

els membres de la comunitat educativa, pares, mestres i personal no docent, tant pel que fa 

a l'acolliment de l'infant en el moment d'arribada al centre com al llarg de la seva 

escolarització. 

S'aplicarà diferentment en funció de l'edat de l'alumne/a no catalanoparlant nouvingut: 

- Si l'alumne/a s'incorpora al cicle d'educació infantil, es procedirà a la immersió del 

nen/a a la nova llengua. L'aplicació del PIL es basa en la comunicació oral i en la 

identificació del català com a llengua de l'escola. Per tal d'aconseguir-ho, el/la 

mestre/a ha de parlar en català des del primer moment, tot utilitzant estratègies 

que facilitin la comprensió i expressió en la nova llengua. En aquesta edat no calen 

recursos extraordinaris ja que la integració es realitza de manera progressiva, 
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constant i harmònica.  Si no fos així, l'escola disposarà recursos extraordinaris 

(MAiL, petits grups de reforç, ...) per tal de garantir la bona evolució lingüística. 

- Si l'alumne/a s'incorpora al centre en l'etapa d'educació primària, el centre 

garantirà l'aportació dels recursos humans, materials i les estratègies necessàries 

per una correcta evolució en l'aprenentatge de les dues llengües oficials. 

 

 

 

3.2.7. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Per tal de mantenir una línia pedagògica, periòdicament es coordinaran i consensuaran els 

principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament, els usos lingüístics que s’han 

d’emprar i el seu ensenyament.  

Les programacions i els criteris d’avaluació s’elaboraran a nivell de cicle i es revisaran 

conjuntament.  

Es realitzaran de manera sistemàtica reunions de coordinació de nivell i de coordinació entre 

cicles i especialitats per tal d’establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat. 

En finalitzar cada cicle i/o etapa, durant la segona quinzena del mes de juny, es traspassarà 

la informació sobre les característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen 

transmetre i treballar. També, quan hi hagi un canvi de tutor/a de nivell. 

Es prioritzarà la coordinació amb la llar d'infants municipal i el centre de secundària que rebi 

els/les nostres alumnes, tant del traspàs de la informació de l’alumnat com d’aspectes 

metodològics.  

3.2.8. Acollida de l'alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular. 
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El centre posarà els mecanismes necessaris per tal que l'alumnat que s'incorpori 

tardanament al sistema educatiu i que no conegui cap de les dues llengües oficials o només 

la llengua catalana, en acabar l'ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. 

Quan l'alumne nouvingut desconegui les dues llengües oficials, en una primera fase 

s'assegurarà un nivell bàsic de llengua catalana. Posteriorment s'iniciarà l'ensenyament de 

la llengua castellana que tindrà present el que ja sap l'alumne de llengua catalana i la 

presència del castellà en la societat. Aquesta atenció serà individual o en petit grup segons 

les disponibilitats. 

Els alumnes de parla hispana que desconeixen la llengua vehicular d'aprenentatge, en 

arribar al centre, rebran atenció individualitzada o en petit grup, segons les disponibilitats del 

centre, per tal de facilitar i agilitar l'aprenentatge i ús de la llengua catalana. 

S'elaborarà un currículum personalitzat en aquells casos en què s'observi un endarreriment 

progressiu o l'alumne/a mostri greus dificultats.  

Es prioritzarà la coordinació entre els mestres que atenen aquests alumnes per tal d'aplicar 

metodologies de català com a segona llengua així com estratègies per facilitar una instrucció 

comprensible en totes les àrees.  

3.2.8.1. Estratègies didàctiques i mesures organitzatives d’acollida al centre i 
d’atenció lingüística  

Actuacions previstes en el moment de la incorporació dels alumnes nouvinguts: 

- L'equip directiu assessorà les famílies en tots els processos de matriculació i 

normes de funcionament general de l'escola (material, menjador, ajuts, ...) 

- Es passarà proves d'avaluació inicial als alumnes nouvinguts i amb 

l'assessorament del psicòleg/lòga de l'EAP es determinarà si s'han d'incorporar al 

nivell que li correspon per la seva edat o a un curs inferior. Tot i això, es tindrà en 

compte que al grup on s'hagi d'integrar no hi hagi un excés de nens amb NEE, 

problemes de conducta i/o dificultats greus d'aprenentatge. 

- Una vegada finalitzat el procés d'avaluació inicial, s'organitzarà el currículum tenint 

en compte que podrà participar en les àrees d'EF, música, plàstica i informàtica 
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sense greus dificultats de comunicació. Els/les alumnes d'EI participaran en totes 

les activitats de l'aula. 

- L'actitud del /de la mestre/a caldrà que sigui acollidora, donant al suport lingüístic la 

gesticulació adequada que faciliti la comprensió, utilitzant frases curtes, articulant 

bé i repetint amb naturalitat. 

Suport lingüístic: 

- Es prioritzarà l'adquisició de vocabulari de relació i comunicació, de vocabulari 

específic de cada àrea i d'estructures bàsiques de conversa que possibilitin la 

comunicació. 

- S'utilitzarà una metodologia que potenciï l'aprenentatge significatiu i la selecció de  

materials que facilitin l'adquisició de la llengua vehicular. 

- Es proposaran activitats obertes relacionades amb l'entorn de l'alumne/a. 

Es considera necessari la presència d'un professional que es faci responsable d'aquest 

procés, que ofereixi un bon model lingüístic i coordini tots els i les mestres que intervinguin 

en el seu aprenentatge. 

3.2.9. Atenció a la diversitat 

Es centrarà fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral a educació 

infantil, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el 

desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta de cicles i 

nivells.  

El centre vetllarà perquè els alumnes que presentin dificultats en assolir els objectius 

marcats i tinguin necessitats educatives especials i/o ritmes d'aprenentatge diversos siguin 

atesos eficaçment per tal que puguin superar les seves dificultats i garantir un assoliment 

òptim dels objectius de cicle, etapa. 

3.2.9.1.Com s’organitza l’atenció a la diversitat 

A l'Educació infantil, el /la MAiL prioritzarà el suport als nens i nenes per atendre les 

dificultats d'expressió verbal, llenguatge i parla.  
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A l'etapa de Primària,  l'escola disposarà dels diferents recursos, suport en petit grup o 

atenció individualitzada, per aquells alumnes amb dificultat lleu d'expressió i comprensió oral 

i expressió i comprensió escrita. 

Els/les nens/es amb dificultats greus dictaminats per l'EAP seran atesos pel/per la MEE, 

individualment o en petit grup segons les necessitats, per tal de garantir un assoliment 

mínim dels objectius marcats. 

Segons les dificultats detectades i escoltats els tutors i altres professionals que intervenen 

en el grup, es procedirà a l'adaptació curricular, a l'elaboració de materials específics, a 

l'adaptació d'activitats puntuals, a variar la metodologia, a variar els objectius previstos i/o  a 

avaluar-los segons els progressos. Dins d’aquests mecanismes, es tindran en compte 

estratègies que facin referència a la participació dels nens/es en el seu propi aprenentatge, a 

la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells. 

3.2.10.  Activitats d’ús de la llengua castellana 

Es potenciarà l'ús dels recursos TIC i audiovisuals en l'aprenentatge d'aquesta llengua: com 

a mitjà d'accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de  

L'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 

d'estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d'aprenentatge. 

3.2.11. Avaluació dels coneixements de la llengua. 

 L’avaluació ha de ser una part del procés d’ensenyament-aprenentatge i ha de servir per 

responsabilitzar els nens i nenes del seu propi aprenentatge. 

En relació amb les diferents fases de l’avaluació de l’aprenentatge i l’ús de la llengua, 

s’inclourà la valoració dels processos d’ensenyament-aprenentatge de les dimensions 

comunicativa i literària, la gestió del currículum i els mecanismes de coordinació entre els i 

les mestres. 

En iniciar i finalitzar el curs es passaran proves estàndard per tal d’avaluar la comprensió 

lectora, l’expressió escrita i l’ortografia.  
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Els resultats obtinguts amb aquestes proves, comparats amb els obtinguts en cursos 

anteriors, serviran d’indicadors i mecanismes de seguiment   per tal de millorar els resultats 

obtinguts i i fer les esmenes necessàries quan calgui. Seran també elements de reflexió per 

prendre decisions en relació amb l’organització del currículum i els enfocaments 

metodològics. 

3.2.12. Materials didàctics 

A l’hora de determinar els materials didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la 

llengua catalana, de la llengua castellana i de les àrees no lingüístiques es tindrà en compte 

l'opinió del cicle, prèvia reunió dels coordinadors amb el/la cap d'estudis que vetllarà per la 

continuïtat de la línia pedagògica del centre. 

S'aplicaran uns criteris clars i coherents sobre quines han de ser les seves funcions, sobre 

les característiques que han de tenir i sobre l’adequació al currículum.  

S’aplicaran propostes didàctiques compartides en el tractament de la comprensió i expressió 

oral i escrita. 

3.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

3.3.1. Informació multimèdia 

Sempre que sigui possible i tal com contempla el projecte curricular competencial, es 

prioritzarà la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en tots els 

aprenentatges, àrees i nivells.   

Es prioritzarà el desenvolupament dels recursos TIC i audiovisuals per a 

l’ensenyament/aprenentatge de la llengua com a vehicle de comunicació i de convivència, 

com a mitjà d'accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge 

de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 

d'estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d'aprenentatge. 

3.3.2. Usos lingüístics 
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La llengua catalana és la llengua d’ús habitual entre tots els alumnes i activitats que es 

realitzen al centre.  

L’arribada cada vegada més important d’alumnes que desconeixen aquesta llengua  obliga a 

tos els i les mestres del centre a treballar explícitament els usos lingüístics de l’alumnat per 

tal de fer-la d’ús habitual.  

 3.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en 

Català, en Castellà i Anglès; com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la 

competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la 

diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i cultures.  

El centre treballarà explícitament la diversitat lingüística i l’aprofitarà clarament per formar 

parlants plurilingües i interculturals.  

Les activitats seran consensuades per tot l’equip docent. 

3.3.4. Català i llengües d’origen 

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles 

afectius basats en el reconeixement i la valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per la 

qual cosa, els equips docents hauran de disposar d’informació sobre les diverses llengües 

familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També, es tindrà present la interdependència 

lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom. 

Es preveuran i es portaran a terme estratègies d’avaluació i seguiment. 

3.4.  La Llengua estrangera  

La llengua estrangera que s’ensenya al Centre és la Llengua anglesa.  

La finalitat curricular en aquesta àrea és aprendre a comunicar- se (comprendre i parlar), a 

construir i negociar els significats ja que no pot haver desenvolupament comunicatiu sense 

desenvolupament cognitiu. 

Per la qual cosa, els alumnes aprendran a utilitzar-la en diferents situacions comunicatives el 

més reals possibles. La llengua serà apresa a través de la interacció verbal. La classe serà 
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un lloc d’ús creatiu de la llengua anglesa, a través de l’oferiment d’una gran varietat 

d’activitats. 

S’afavorirà, el contacte amb la llengua i el seu entorn, la descoberta i reflexió de les 

diferències interculturals existents i entendre que aquesta diferència és quelcom enriquidor. 

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

Els nens i nenes, en acabar  l’etapa, hauran de tenir els coneixements necessaris de llengua 

anglesa que els permeti comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 

pluricultural.  

3.4.1.1. Concreció horària 

Al cicle Inicial es faran 2 sessions setmanals i al cicle Mitjà i al Superior hi haurà 3 sessions 

setmanals de llengua anglesa. 1 

Es farà una sessió a l’àrea de Medi Natural, Social i Cultural en llengua anglesa a tots els 

cursos. 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior Matèria 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Ll. Anglesa 2h 2h 2h 45’ 2h 45’ 2h 45’  2h 45’   

Science (GEP) 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

 

3.4.1.2. Desplegament del currículum 

S'assegurarà una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa amb un 

tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madurativa i 

les necessitats dels nens / nenes. 

                                                

1 Una d’aquestes sessions serà amb mig grup classe amb la finalitat de potenciar l’expressió  i la 

comprensió oral 
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La programació s’estructurarà a partir d’activitats d’aprenentatge rellevants i globals, que 

integrin reptes lingüístics i cognitius i requereixin l’ús de la llengua anglesa. Es preveuran 

agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) segons els tipus d'activitats 

programades. 

En finalitzar cada curs, es valorarà la distribució coherent dels continguts, la creació de 

contextos d’ús de la llengua i com s'ha donat resposta als diferents estils d’aprenentatge. 

S'oferiran oportunitats d’ús significatiu d'aquesta llengua dins i fora de l’aula i espais 

d’interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

3.4.1.3.  Metodologia 

Es prioritzarà el seu ensenyament a nivell oral i d’una manera lúdica, i no tant fer un treball 

sistemàtic de llengua. 

Es vetllarà perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa inclogui 

oportunitats perquè els nens i nenes adquireixin habilitats lingüístiques per tal que 

esdevinguin progressivament autònoms per continuar aprenent, i aprenguin a treballar en 

col·laboració, tot respectant la diferència.  

El professorat de llengua anglesa haurà de tenir present que el desenvolupament 

competencial implica la capacitació d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 

transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixin la intervenció de coneixe-

ments vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 

discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació.  

Se’n farà anualment un seguiment. 

3.4.1.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 

Es vetllarà per la coherència i continuïtat metodològica a l'hora de triar els materials 

didàctics. També, per donar oportunitats a l’alumnat per a l’accés a recursos addicionals 

variats que afavoreixin l’atenció a la diversitat. 
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Periòdicament es revisaran els llibres de text i els materials didàctics que es fan servir 

segons les necessitats de l’alumnat. Es preveuran materials que serveixin per a l’ampliació 

dels coneixements. 

3.4.1.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre assegurarà la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l’aprenentatge 

d'aquesta llengua com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents 

estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en 

el desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els 

models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d’aprenentatge. 

3.4.1.6. L’ús de la llengua anglesa a l’aula 

Es prioritzarà al centre un espai específic on impartir aquesta llengua, entenent que aquest 

espai és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua 

d’aprenentatge. L’aula de llengua anglesa ha de ser un espai d’immersió en la llengua. Per 

tant, el professorat utilitzarà aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals i 

informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un clima favorable en què els nens i 

nenes se sentin segurs i estimulats per anar-la utilitzant progressivament. 

També s’assegurarà el seu ús en la projecció dels resultats del treball curricular fora de 

l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l’ús, com la pàgina web del centre; 

activitats artístiques, com ara representacions teatrals, cant coral, exposicions, ...; i 

contactes amb altres centres d’àmbits locals o internacionals. 

EL TREBALL x PROJECTES EN L’ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI A PRIMÀRIA 

Amb la finalitat de millorar el treball competencial en l’àmbit de coneixement del medi 

l’escola intensificarà el treball x projectes a Primària. Aquest treball ja es duia a terme a 

l’escola, però s’ha volgut seqüenciar a fi que l’alumnat acabi primària amb uns coneixements 

generals dins l’àmbit. 

A tal fi s’han seqüenciat els projectes que es treballaran a cada nivell 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 
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-L’ESCOLA 
-EL COS- pas del 
temps 
-PREHISTÒRIA 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS i les 
seves 
classificacions 
(dofí) 
-ELS SENTITS 
(english) 

-TRANSPORTS 
-EGIPTE 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS 
-RECICLATGE 
-ARBRES 
(entorn) 
-OFICIS (english) 
 

-PAISATGES + 
MUNICIPI + TER 
 + PINZELLADA 
HISTÒRICA DEL 
POBLE/MUNICIPI 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS 
(vertebrats) 
-COS HUMÀ 
(alimentació + 
aparells) 
-AIGUA + 
ESTATS DE LA 
MATÈRIA 
(english)   

-ANIMALS 
INVERTEBRATS 
-PLANTES 
(funcions vitals) 
-CATALUNYA + 
ELS IBERS 
-SISTEMA 
SOLAR, 
UNIVERS I 
TERRA 
(english) 

-
ECOSISTEMES 
-ESTALVI 
ENERGÈTIC 
-EDAT ANTIGA 
(Roma i 
Grècia) 
-FEUDALISME 
(english) 

-COS HUMÀ 
-
DESCOBRIMETS 
GEOGRÀFICS 
-CONTINENT 
EUROPEU 
-VOLCANS 
(english) 

Caldrà establir un membre del Claustre que actüi com a coordinador de Projectes i 

dinamitzador del treball. 

Aquesta persona també tindrà cura de coordinar el treball dels diferents Projectes de treball 

que es portin a terme amb l’alumnat d’altes capacitats a l’hora de programar-los al SEP 

d’altes capacitats que l’escola té endegat. 

Tindrà especial cura que en les programacions i activitats que generin els projectes s’hi 

treballen totes les dimensions: 

a) Dimensió món actual 

b) Dimensió salut i equilibri personal. 

c) Dimensió tecnològia i vida quotidiana 

d) Dimensió ciutadania 

EL TREBALL x PROJECTES EN L’ÀMBIT DE l’ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

L’escola potenciarà el coneixement de la llengua anglesa a partir de P-4. A Educació Infantil 

es treballarà dins la metodologia de les aules temàtiques. Es farà en petits grups i es 

potenciarà la comprensió del llenguatge oral per mitjà de contes i cançons. Aquest treball 

estarà plenament integrat dins la metodologia del treball dels ambients ja especificat. 

A Primària es potenciarà el treball de la llengua anglesa ampliant 1 hora setmanal l’horari 

dedicat al treball de les diverses dimensions de l’àmbit de llengua anglesa. Aquesta hora 
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més es dedicarà al treball de Projectes i temes dins l’Àmbit de coneixement del medi que ja 

s’han seqüenciat i especificat en l’apartat anterior. 

Aquests temes es treballaran en llengua anglesa i la seva avaluació quant a coneixement 

s’integrarà dins l’àvaluació de l’Àmbit de coneixement del medi. 

S’establirà el % del valor que tindrà l’avaluació de les diferents dimensions dins el global de 

l’Àmbit . 

A tal fi l’escola formarà part d’un Projecte GEP que s’endegarà aquest curs escolar 2016-17 i 

que serà coordinat per un dels especialistes en llengua anglesa del centre. 

 

3.5. Organització i gestió 

3.5.1. Organització dels usos lingüístics 

3.5.1.1. Llengua del centre 

La llengua catalana és la llengua del centre; els rètols, cartells, murals i l’ambientació 

general han de ser en aquesta llengua.  

El centre ha de ser sempre un referent d’ús de la llengua.  

Serà d’obligat compliment el respecte i seguiment de l’acord. 

3.5.1.2. Documents del centre 

Tots els documents: PEC, PLC, RRI i PAC, amb els continguts i referents de la llengua 

catalana, han d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament, els 

ha de conèixer tot el professorat i cal tenir-los en compte en totes les actuacions per evitar 

contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n deriven. S’han 

de fer conèixer, encara que sigui en una versió reduïda, al conjunt de la comunitat educativa. 

3.5.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

El centre utilitzarà un llenguatge no sexista ni androcèntric.  
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Treballarà aquest aspecte transversalment a les àrees del currículum, amb els nens i nenes 

perquè puguin superar tota mena d’estereotips i tinguin actituds crítiques davant dels contin-  

guts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges 

tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. 

3.5.1.4. Comunicació externa 

La llengua catalana serà la utilitzada pel centre en les seves actuacions externes (actes, 

comunicats, informes, ...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, 

institucions i amb les empreses que contracta.  

També la utilitzarà en les comunicacions i notificacions adreçades a persones físiques o 

jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i 

ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format 

bilingüe castellà/català.   

3.5.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha de fer del català la seva 

llengua de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part 

d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però 

tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la 

integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. 

És per això que el centre vetllarà perquè tots els professionals que hi treballen s’adrecin 

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

S’establiran mecanismes de seguiment del compliment de l’acord. 

3.5.1.6. Educació no formal 

3.5.1.6.1. Serveis d’educació no formal. 

El centre vetllarà perquè en l’organització i realització de serveis d’educació no formal al 

centre (servei d’acollida matinal, menjador escolar, ...), els adults responsables s’adrecin 

sempre en català als nens i nenes en qualsevol situació i que la comunicació de l’alumnat 

sigui també en català.  
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Per aconseguir-ho s’ha de garantir la coordinació del centre amb les persones que duen a 

terme aquestes activitats. 

3.5.1.6.2. Activitats extraescolars 

En l’organització i la realització d’activitats extraescolars de l’AMiPA se seguiran els 

mateixos criteris que s’han establert en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes 

activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les 

més informals, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per 

aconseguir-ho, es garantirà la coordinació del centre amb les persones responsables que 

duen a terme aquestes activitats i s'establiran els mecanismes oportuns per facilitar la 

informació i per a la coordinació i l’avaluació de les actuacions que s’hi refereixen.. 

3.5.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Hom vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el català 

(cases de colònies, transports, excursions, ...) 

3.5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

L'escola tindrà en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l'aprofitarà, tant per afavorir 

l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries. 

S'establiran pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de 

la comunitat educativa i es garantirà que totes les activitats administratives i les 

comunicacions entre el centre  i l’entorn siguin en llengua catalana, sens perjudici que 

s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut 

o que es faciliti documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en castellà 

aquelles persones que expressament ho demanin. 

3.5.3. Alumnat nouvingut. 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. Cal 

garantir una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre i que es faci amb la 

metodologia d’ensenyament de la llengua estrangera i des d’un enfocament comunicatiu, 

durant el temps necessari. 

3.5.4. Organització dels recursos humans 
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En la preparació de cada curs escolar, segons les necessitats explicitades, la comissió de la 

diversitat prioritzarà la distribució dels recursos humans. 

Se'n farà un seguiment, per tal de millorar-la si s'escau i una avaluació. 

D’acord amb les necessitats detectades, tant lingüístiques com didàctiques, dels projectes 

de formació en les diverses àrees curriculars que es tingui en perspectiva, de la necessitat 

d'incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball, el Pla de formació de centre 

promourà activitats de formació al centre educatiu  

3.5.5. Organització de la programació curricular 

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües, 

s'establirà una coordinació entre el professorat d’un cicle, entre el professorat dels diversos 

cicles i entre el professorat dels nivells, per tal que respongui a les necessitats dels nens i 

nenes. 

  3.5.5.1 EL TREBALL DE L’ORTOGRAFIA A CADA CURS. NORMES A ASSOLIR 

NORMES ORTOGRÀFIQUES 

1r nivell 

 Majúscula (noms propis de persones, pobles i ciutats i a principi de frase). 

 Punt a final de frase. 

 Separació correcta de paraules. 

 Escriptura correcta i discriminació dels dígrafs LL i NY. 

 RR 
Es treballaran com a PARAULES MÀGIQUES: 

 Hi ha / hi havia 

 Vaig – Veig  

 De 

 Per 

 QUE / QUI  

 Jo 

 El / la 

 Anys 
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* I altres paraules que vagin sortint. 
 

2n nivell 

 Assoliment de l’ortografia natural.  

 Pretèrits imperfets: acabats en  –ava 

 GA-GUE-GUI-GO-GU 

 BR - BL 

 Sons CA-QUE-QUI-CO-CU  

 Plurals femenins acabats en –es. 

 Apòstrof en els articles el – la i la preposició (sense excepcions). 
Es treballaran com a PARAULES MÀGIQUES: 

 Però 

 Aquest – aquesta –aquests -aquestes 

 Molt – molts 

 Amb 
* I altres paraules que vagin sortint. 
 

3r nivell 

 SA-CE-CI-SO-SU  

 JA-GE-GI-JO-JU  (sense excepcions) 

 Formes del verb haver  

 V en els verbs en passat perifràstic: vaig cantar, va anar... 

 El punt i seguit, els signes d’interrogació i d’admiració. 

 Canvis produïts en els plurals per aquesta terminació: GA-GUES, CA-QUES 

 Separació de síl·labes. 

 AIXÒ – ALLÒ 
 

4t nivell  

 Dígrafs (tots: ss, rr, ix, ny, ll, l·l, qu, gu, tx, tj, tg, ig, ng, nc) 

 Vocal neutra (paraules senzilles: seguint femení – masculí ) 

 Grups consonàntics: MM - MP - MB - NV i excepcions: tramvia 
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 S-SS-Ç-Z 

 Plurals: canvi de JA-GES, ÇA-CES 

 Emmudiments (paraules acabades en –NT: vint, cent, font... i adverbis acabats en 
MENT  

 El punt i a part 

 Terminacions verbals: infinitius. 

 Síl·laba tònica. 

 Classificació AGUDES-PLANES-ESDRÚIXOLES 

 Diferenciació HEM-EM-AMB 

 QUAN-QUANT 

 PER QUÈ-PERQUÈ 
 

5è i 6è nivells 

 L’apòstrof (amb excepcions) 
 Terminacions verbals: gerundis i participis 
 Discriminació E oberta E tancada 
 Accentuació 
 Accents diacrítics 
 Diftongs i hiats 
 Dièresi: QÜE, QÜI, GÜE, GÜI 
 Dièresi (casos més difícils) 
 Mots amb B – V, P-B (cap cabre), U-V (seu-seva) 
 Vocals àtones A-E-O: derivacions  
 Homòfons amb H: HI-HA/ I A 
 Mots bàsics amb H 
 T o D final després de vocal o consonant 

 CC versus X 

ALTRES 

 Guionet en els nombres. Es treballarà progressivament de manera que quan 
apareguin els nombres se’n treballi també la seva escriptura.  

 L’ortografia arbitrària s’anirà corregint progressivament. S’iniciarà a Cicle Inicial amb 
el treball de les paraules màgiques.  
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3.5.5.2. TEXTOS QUE ES TREBALLARAN A CADA CURS/CICLE. 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Text expositiu: la llista (P3) 
Text narratiu: la notícia i els missatges (P5) 
Text poètic: els rodolins (P4) 
Text poètic: el cartell (P4: per acollir els futurs alumnes de P3) 
 
CICLE INICIAL 
 
Text descriptiu: descripció d’animals, persones, paisatges i objectes. 
Text instructiu: la recepta 
Text narratiu: experiències vivencials (p. ex. explicar el cap de setmana) 
Text poètic: endevinalles 
Text expositiu: la nota (treball a partir de notes i comunicacions a les famílies) 
Text poètic: el cartell (anàlisi del cartell de fires de Girona i, en cas que facin teatre, 
elaboraran el cartell per anunciar l’obra) 
Text conversacional: el diàleg senzill (llengua castellana i llengua anglesa) 
 
REFORÇARAN: 
 
Text poètic: els rodolins 
Text expositiu: la llista (p. ex. fer llistes amb l’ordinador) 
 
CICLE MITJÀ 
 
Text descriptiu / narratiu: experiències emocionals (3r) 
Text conversacional: el diàleg directe i indirecte (4t) 
Text conversacional: el còmic (des de les àrees d’informàtica, plàstica o llengua)  
Text narratiu: el conte (4t) 
Text narratiu: la carta (3r) 
Text expositiu: text científic (àrea de medi) 
Text poètic: el cartell (festa de tardor) 
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REFORÇARAN: 
 
Text conversacional (4t): el diàleg directe (llengua anglesa)  
 
CICLE SUPERIOR 
 
Text narratiu: el conte (5è) 
Text narratiu: el correu electrònic 
Text expositiu: el resum i el mapa conceptual (àrea de medi) 
Text poètic: el poema (5è) 
Text poètic: L’eslògan i el llenguatge publicitari (6è) 
Text argumentatiu: article d’opinió o crítica periodística 
Text instructiu: l’itinerari (excursió amb bicicleta i viatge de final de curs de 6è) 
 
REFORÇARAN:  
 
Text narratiu: la notícia  
Text narratiu: la postal (àrea d’anglès) 
Text poètic: el cartell (festa de Nadal) 
Text instructiu: instruccions de jocs i esports (àrea d’educació física) 
 
* No treballarem específicament a cap cicle:  

 les dites. 
 les frases fetes (es treballen a partir d’una de les lectures obligatòries de CM) 
 els refranys. 
 l’entrevista.  

 

3.5.6. Biblioteca escolar. 

La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al 

desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents 

suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat 

educativa. La composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de l’alumnat del 

centre i ha de preveure la diversa tipologia dels seus usuaris/es.  
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La llengua dels documents serà preferentment la catalana, però també el fons tindrà en 

compte les llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat.  

El fons es mantindrà actualitzat i es vetllarà perquè hi hagi un equilibri entre els materials de 

ficció i els dels coneixement. 

La dinamització de la biblioteca comportà la planificació i el desenvolupament de diferents 

programes, propostes i activitats de foment de la lectura i el pla de lectura del centre. 

Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés i ús de la informació, la biblioteca 

participarà activament i treballarà conjuntament amb la biblioteca pública. 

3.5.6.1. Accés i ús de la informació. 

L’accés i ús de la informació o la competència informacional, té com a objectiu la promoció 

d’activitats encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses necessàries per ajudar 

l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i 

com comunicar-la de forma efectiva, amb l’objectiu de transformar-la en coneixement 

personal. Aquest plantejament implica el desenvolupament d’habilitats de pensament, d’ús 

de tecnologies d’informació i d’ús de fonts d’informació general.  

El treball de la competència informacional serà assumit per tot el professorat. La biblioteca 

del centre s'ha de convertir en un espai transversal de suport en el desenvolupament de les 

diferents àrees curriculars.  

En aquest procés formatiu es tindrà en compte la situació sociolingüística actual. El català 

serà la llengua vehicular; també es tindrà cura d'introduir activitats que fomentin l'ús i el 

coneixement de les altres llengües curriculars i, quan s'escaigui, les de la nova immigració.  

El centre elaborarà una planificació general d’activitats per treballar la competència 

informacional de forma integrada en les activitats del currículum i dinamitzades per la 

biblioteca.  

3.5.6.2. Pla de lectura del centre. 

EL PLEC és el conjunt d’objectius i metodologies per promoure: 

- L’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició 

de la comprensió lectora. 
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- L’aprenentatge a través de la lectura, entès com a capacitat de cercar, comprendre 

i assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta. 

- El gust per llegir, entès com a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi. 

- La formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines tècniques i 

metodològiques de les diferents formes d’accés tant a la lectura com a font 

d’informació com a la lectura com a font de gaudi. 

El centre treballarà en col·laboració activa amb les famílies (AMPAS) i la biblioteca pública. 

3.5.7. Pàgina web del centre. 

La pàgina web del centre ha de permetre la comunicació amb tota la comunitat educativa. 

En ella s’hi hauria de trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: 

documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, 

programació de sortides, activitats extraescolars, participació en projectes, ...  

La web serà en llengua catalana, tot i que el centre vetllarà perquè les altres llengües 

curriculars hi tinguin un espai on poder donar a conèixer activitats d'aprenentatge o d'interès 

pels alumnes, pares i mares o altres persones interessades.  

4. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

Totes les activitats i els objectius corresponents que es vulguin treballar al llarg del curs 

hauran d'estar contemplats al Pla anual del centre. 

 

        Bescanó, 28 de setembre de 2017 
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Resolució del director del centre educatiu ESCOLA DR. SOBREQUÉS de BESCANÓ, 
per la qual aprova el projecte lingüístic de centre. 

 

Com a director del centre ESCOLA DR. SOBREQUÉS  de BESCANÓ, i en aplicació de 
les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, d’acord amb la  Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i d’acord 
amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data 4 d’octubre 
de 2017. 
RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte lingüístic de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució, 
per al període 2017-2019.  

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a 
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 

 
 
 
Bescanó, 4 d’octubre de 2017 
 
 
El/La director/a 
 
 
 
 
Ramon Ministral Fita 

 


