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1. INTRODUCCIÓ____________             _____________________________ 
 
Pel que fa al marc legal i cos teòric, cal remetre’s als següents documents : 
• Decret 362/1983 de 30 d’agost  
• Llei 1/1998 de 7 de gener. 
• Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, mitjançant el qual s'estableixen els 

ensenyaments mínims de l'Educació Primària. Annex III. 
• Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació d'ensenyaments de 

l'Educació Primària. 
• Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s'estableixen els principis generals que 

s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de 
juny, pel qual s'estableix l'ordenació d'ensenyaments de l'Educació Primària. 

• Resolució de 10 de juliol de 2007, per la qual s'aproven les instruccions per a 
l'organització i el funcionament dels centres educatius (curs 2007-08) 

• Ordre EDU/134/2008, del 20 de març, per la qual es modifica la disposició transitòria de 
l'ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s'estableixen els principis generals que 
s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de 
juny, pel qual s'estableix l'ordenació d'ensenyaments de l'Educació Primària. 
 

1.1. JUSTIFICACIÓ 

L’objectiu d’aquest document és exposar i sistematitzar l’ús de les llengües dins la 
realitat quotidiana del centre. Ha de ser punt de referència per a tota la comunitat 
educativa. 

El Projecte Lingüístic de Centre és el recull organitzat de les actuacions que la 
comunitat educativa es proposa dur a terme per a l’ensenyament i l’aprenentatge de 
les llengües i la comunicació. 

Un dels objectius principals de la tasca educadora és aconseguir que tot l’alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de 
manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà. De 
la mateixa manera també pretenem aconseguir que tot l’alumnat assoleixi un domini 
bàsic de la llengua anglesa de manera que pugui comprendre i emetre missatges 
orals i escrits senzills en aquesta llengua. L’objectiu final, però, és assentar unes 
bases sòlides per tal que, més endavant, pugui assolir el nivell de competència que 
la societat actual demana. 

L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola 
proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que els cal 
per tenir les mateixes oportunitats. 

Els canvis en la composició sociolingüística del nostre país, a causa de la 
immigració, són tinguts en compte en aquest projecte, d’acord amb la incidència que 
aquests canvis tinguin en l’escola i el seu entorn. Així, l’escola es preocuparà per les 
llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, encara que només sigui de manera 
simbòlica, com a reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. 
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L’aprenentatge de la llengua s’ha de situar en el marc de l’aprenentatge global 
curricular. Per tant, implica totes les matèries, des dels aprenentatges lingüístics fins 
als usos específics en cada disciplina. La llengua ha de ser plantejada com un 
aprenentatge viu, que durarà tota la vida. És per aquest motiu que tot el professorat 
del centre exigirà correcció lingüística en els treballs i exercicis de l’alumnat i 
procurarà emprar la llengua oral i escrita amb el màxim rigor. 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat com a llengua vehicular 
d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 
educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del 
professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i avaluació, 
comunicació amb les famílies,... entre d’altres. 

Finalment, es procurarà que l’ús del català no quedi restringit a les activitats 
vinculades al currículum escolar. Cal aconseguir que formi part natural de les 
relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc., per tal que esdevingui un mitjà de 
cohesió social i d’integració dels alumnes nouvinguts i de la comunitat escolar en 
general. 

1.2. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

1.2.1. L'Entorn      

L’ Escola del Mar es troba a Vilassar de Mar, municipi situat al Maresme sud, a 23 
km de Barcelona, amb una xarxa de comunicacions molt bones i ràpides.  

Actualment, la població aproximada és de 20.000 habitants. Cal destacar que en els 
darrers anys la població ha experimentat un gran creixement; receptora inicialment 
d’estiuejants barcelonins, ha esdevingut ciutat dormitori de Barcelona. També 
s’observa un increment progressiu, no massa significatiu, d’immigrants de fora de 
l’estat. 

Així doncs, Vilassar de Mar ha passat de ser una població costanera de segona 
residència a primera, amb els problemes que comporta l’adaptació a la vida de la 
localitat.  

Urbanísticament, degut al poc terreny urbanitzable que té Vilassar, els preus dels 
habitatges són elevats, fet que comporta que la classe social que pot adquirir-les 
sigui mitjana - alta. 

1.2.2. Alumnat 

A l’inici d’aquest curs, 2011-2012, s’ha tornat a fer una enquesta, per tal de 
comprovar si durant aquest quatre darrers anys hi ha hagut un canvi significatiu dels 
usos lingüístics de les famílies del nostre alumnat. L’anterior enquesta es va fer el 
curs 2006-2007 i el curs 2009-2010 només es va fer a l’alumnat de P-3. 
 
 
A continuació mostrem en detall el resultat de l’enquesta: 
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ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS    CURS 2011-2012 

CURS alumnes contestades Català Castellà Cat/cast Altres* 

P3 A 25 25 8 6 10 5 

P3 B 25 25 9 4 12 0 

P4 A 26 26 7 5 13 3 

P4 B 26 24 9 3 11 0 

P5 A 25 25 7 3 14 3 

P5 B 24 24 15 3 5 3 

1r A 26 26 7 5 11 3 

1r B 26 26 12 6 7 0 

2n A 27 23 13 4 7 1 

2n B 27 27 14 7 6 0 

3r A 26 26 8 6 12 3 

3r B 26 25 11 8 5 3 

4t A 24 17 11 4 2 0 

4t B 23 17 9 3 4 1 

5è A 25 25 9 8 8 0 

5è B 26 24 9 7 8 3 

6è A 26 23 8 7 8 0 

6è B 26 26 11 8 6 4 

TOTAL 447 434 177 97 149 32 

% escola  100% 97,3% 39,5% 21,7% 33,3% 7,15% 
  

*Àrab 8, hongarès 1, anglès 4, portuguès 2, francès 5, italià 2, romanès 4, alemany 
1, rus 3, japonès 2. 

 

Després de fer-ne l’anàlisi veiem que ha disminuït en un 3% l’alumnat de parla 
exclusivament catalana, que han augmentat en un 2,3% els de parla castellana, que 
hi ha un augment del 4,3% de famílies que usen el català i el castellà indistintament i 
es detecta també un augment del 3,15% de famílies que empren altres llengües ( 8 
àrab, 23 diferents llengües europees i 1 japonès). 
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En referència al nombre d’alumnes estrangers entre el curs 2009-10 i el curs 2011-
2012, s’aprecien alguns canvis que suposem venen donats per la situació 
econòmica en la que estem; algunes famílies han tornat al seu país d’origen i d’altres 
han marxat a viure a poblacions on el nivell de vida és més assequible ( sobre tot les 
d’origen sud-americà). Per contra, constatem un augment de matrícula d’alumnes 
que venen d’altres països europeus. 
 

Curs 2009-2010 Àrabs 13 Europeus      5 Sud Amèrica    26 Nord Amèrica      3 

Curs 2011-2012 Àrabs   8 Europeus    22 Sud Amèrica    15 Japó                    2 

 
Segons aquets resultats podem concloure que, a la nostra escola l’índex d’alumnat 
nouvingut és molt baix i que el català es va mantenint com a llengua vehicular 
preferent a la majoria de les famílies; només el 28,85% no l’utilitza. 
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2. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT_____________________ 

2. 1. RECURSOS HUMANS I DE SERVEIS  

2.1.1. Personal docent  

� Del centre : 

Tots els professors i professores del centre estan capacitats per impartir 
classes en català i en castellà. 

L’escola disposa de 3 mestres especialistes en llengua anglesa, un dels quals 
ha de compaginar aquesta activitat amb una tutoria. L’àrea de llengua 
castellana actualment no la fa cap especialista i, per decisió de l’escola, 
sempre que sigui possible,  aquesta àrea no la impartirà  el mateix  tutor, que 
és la persona que habitualment imparteix la llengua catalana, ni cap  mestre 
que faci classe d’una altra llengua. 

L’escola disposa també d’una tècnica en educació infantil (TEI) a jornada 
sencera. 

Actualment no tenim aula d’acollida ja que el nombre d’alumnes nouvinguts, 
tal com hem dit anteriorment, és baix. 

� Extern al centre : 

o Logopeda del CREDA 
o Psicopedagoga de l’EAP 
o Vetlladora 

2.1.2. Personal no docent 

La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal, tant oral com escrit, per part del 
personal d’administració i serveis. Les actuacions administratives sol·licitades pel 
públic es fan en llengua catalana, exceptuant el casos de persones nouvingudes 
(menys de dos anys) o en documents que s’hagin de presentar fora de Catalunya i 
que els usuaris els demanin en llengua castellana. 

� Personal administratiu :  

o Del centre: es compta amb la secretària / administrativa  a jornada 
sencera. 

o De l’AMIPA:  hi ha una secretària administrativa en hores lectives i 
d’extraescolars. 

� Personal de serveis :  

o Conserge 

o Empresa Cercle: empresa de monitoratge i de menjador (dues 
administratives que gestionen el servei i el monitoratge). 

o Servei d’acollida, matí i tarda, (gestionat per l’AMIPA). 
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o Servei de permanències del migdia (2/4 d’1 a 1) pels alumnes 
d’educació infantil que tenen germans a primària. 

o Personal d’activitats extraescolars (gestionat per l’AMIPA). 

o Personal del servei de cuina (gestionat per l’AMIPA). 
 
Tot i que aquest personal és canviant, també es preceptiu que en aquestes activitats 
i, en general, en totes les activitats que es duguin a terme a la nostra escola, s’utilitzi 
el català com a llengua vehicular. 

2.1.3. Associació de Pares i Mares 

A les reunions i assemblees de l’AMIPA el català és sempre la llengua vehicular, així 
com a tots els escrits, actes i informacions que es fan des d’aquesta associació.   

2. 2. RECURSOS MATERIALS 

2.2.1. Llibres de text i altra bibliografia 

A  educació infantil,  es treballa exclusivament en català, tant en forma oral com 
escrita. Els enunciats escrits dels exercicis a realitzar en les fitxes de treball dels 
alumnes estan fets en català i en lletra de pal ( a P5 es comença a introduir la lletra 
lligada).  

A  Educació Primària,  els llibres de text i materials complementaris, amb excepció 
d’aquells que s’utilitzen per al desenvolupament de sessions en llengua castellana i 
llengua anglesa, són en llengua catalana.  

Per la seva banda l’AMIPA, publica trimestralment una revista on es recullen 
activitats significatives, realitzades pels alumnes  al llarg del trimestre, així com 
escrits propis. 

2.2.2. Biblioteca escolar, d’aula i d’especialitat 

Biblioteca – mediateca escolar : la nostra és una escola que potencia l’ús de la 
biblioteca - mediateca com un dels pilars fonamentals de l’ensenyament-
aprenentatge de l’alumnat. Disposa d’un espai ampli amb un fons que es va 
actualitzant periòdicament per tal d’adaptar-se a la nova realitat i a les necessitats de 
l’alumnat. 

Cada àrea (naturals, socials, música, ...) té assignat un espai temàtic, que gestiona 
la comissió de biblioteca, on es poden trobar materials específics d’ampliació i 
consulta. 

Tots els nivells, dins de l’àrea de llengua, tenen assignades unes hores setmanals 
d’ús de la biblioteca. En aquest temps, cada mestre de llengua programa activitats 
de lectura, individual i/o col·lectiva, comprensió lectora i treballs, comentaris i/o 
exercicis derivats. 
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A tots els cursos es fa la lectura col·lectiva  d’algun llibre (dos a primer, tres a 
segon, dos a cicle mitjà i un a cicle superior). D’aquests llibres se’n fa sempre un 
treball, resum o fitxa bibliogràfica. 

 

Biblioteca d’aula:  a educació infantil i als cicles inicial i mitjà l’alumnat disposa de 
biblioteques d’aula, tot i que també fan ús de la biblioteca general on, depenent del 
curs, s’hi expliquen contes, es fa lectura col·lectiva i/o individual... 

Respecte la biblioteca d’aula: 

- Educació infantil: els alumnes miren i llegeixen els contes que hi ha a la 
biblioteca d’aula a les estones de racons. Cal dir que el treball de 
l’aprenentatge de la lectoescriptura es fa, en part, a partir dels contes 
populars, tres per trimestre, que han estat escollits per a cada nivell.  

- Cicle inicial: té una biblioteca d’aula de la qual l’alumnat s’emporta un  llibre 
cada divendres i el retorna el dilluns. De la mateixa manera en fan ús en 
estones lliures o en acabar tasques. En hora de biblioteca, a vegades el 
mestre els llegeix un conte i fan un dibuix i/o un petit text.  

 

La biblioteca-mediateca en llengua anglesa:  està ubicada en un espai específic, 
amb mobiliari propi, a l’aula d’idiomes i, com passa amb les altres llengües, la 
programació d’àrea en contempla l’ús.  

Des de fa uns quants anys l’escola està subscrita a una revista anglesa Mary 
Glasgow Magazine, de la qual rebem bimensualment exemplars dels nivells 
Elementary, adequat al cicle mitjà, i Pre-Intermediate, per a l’alumnat de cicle 
superior, així com uns CDs de reforç dels temes que s’hi treballen. També tenim 
accés al web de la revista, d’on podem treure interessants continguts online. 

Aquest curs hem iniciat un projecte, que en un termini d’uns tres anys, permeti als 
alumnes millorar la seva comprensió lectora en llengua anglesa. Amb aquesta 
finalitat hem començat un taller de lectura en grups reduïts. S’ha triat un llibre, del 
qual se n’han comprat 25 còpies, una per alumne. La intenció és d’anar ampliant els 
recursos de llibres col·lectius, de manera que aprenguin a trobar plaer en la lectura i 
que puguin millorar la seva fluïdesa i comprensió lectores. 
 
Animació a la lectura: a tots els cursos de primària hi ha una sessió setmanal 
dedicada a l’animació a la lectura. Al cicle inicial, aquesta sessió es desenvolupa a la 
biblioteca en un espai habilitat per aquesta activitat, amb parquet i coixins.  

Les maletes viatgeres:  ja fa anys que hi ha un servei especial de préstec que 
anomenem La maleta viatgera per als alumnes d’educació infantil i dels cicles inicial i 
mitjà. Es tracta d’una maleta on hi ha un recull de llibres, contes i discs compactes 
adequats a cada edat que els pares vénen a buscar a la biblioteca de l’escola i que 
durant una setmana podran llegir amb els seus fills. Aquestes maletes es van 
actualitzant i renovant periòdicament. A més, les famílies han d’omplir una enquesta 
per valorar el funcionament d’aquestes. 
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Els padrins de lectura: des de fa dos cursos i amb la finalitat de motivar 
l’aprenentatge de la lectura i, de forma indirecta, la socialització entre iguals en 
l’àmbit escolar, l’alumnat de 6è apadrina un nen o una nena de 2n. Aquest 
apadrinament consisteix en que, setmanalment, a una hora convinguda i per 
parelles, l’alumne de 6è ajuda, ensenya i motiva la lectura d’un llibre que, 
prèviament, ha escollit el nen o la nena de 2n. D’aquesta activitat n’estem 
especialment satisfets. 

2.3. ÀMBIT ADMINISTRATIU, ORGANITZATIU I DE GOVERN 

2.3.1. Projecció interna  

Tota la retolació del centre, la documentació administrativa, els instruments de 
gestió, actes, avisos orals i escrits i comunicats als taulers d’anuncis són redactats 
en llengua catalana. 

2.3.2. Projecció externa 

La correspondència oficial, els butlletins i informes, les comunicacions escrites 
dirigides a les mares i pares, les comunicacions orals, els programes i fulletons 
d’activitats i les comunicacions a través de la pàgina web i correu electrònic, així com 
la revista publicada per l’AMIPA es fan en llengua catalana.  

2.3.3. Funcions de l’equip de coordinació lingüísti ca. 

Formen part de l’equip de coordinació lingüística el/la coordinador/a LIC, el/la cap 
d’estudis i els coordinadors/es de cicle, sempre que sigui necessari. 

Els objectius de l’equip de coordinació lingüística són els següents: 

- Vetllar perquè la llengua vehicular de l'escola sigui el català. 

- Vetllar perquè al final de l’etapa primària els nens i nenes siguin competents en 
llengua catalana i castellana, oral i escrita, i hagin adquirit les bases per tal 
d’arribar a ser-ho en llengua anglesa. 

- Definir les competències bàsiques en referència a l’ús i coneixement de la 
llengua que es preveu assoleixin els alumnes en acabar cadascun dels cicles. 

- Recollir i definir activitats i metodologies sistematitzades i donar-ho a conèixer a 
tots els membres del claustre amb la finalitat d’establir una línia coherent de 
treball i afavorir un bon domini de les llengües curriculars per part dels nostres 
alumnes. 

- Revisar  i adequar  el  Projecte Lingüístic i el Pla d’Acollida. 

- Crear, coordinar i actualitzar el fons de documentació (metodologies, materials 
didàctics, TIC...) que potenciïn l’ús del català, la millora didàctica de 
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l’ensenyament de la llengua i els aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida 
lingüística de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural.  

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels 
SSTT. 

- Vetllar perquè tots els membres del claustre tinguin coneixement del Projecte 
Lingüístic i del Pla d’Acollida. 

- Promoure el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

- Planificar les reunions i els treballs a realitzar. 

 

 

2.4. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

2.4.1. Organització del centre 

 
 

                            CATAL À CASTELL À ANGLÈS 

EDUCACIÓ  
INFANTIL 

 
 

Immersió 
lingüística 

 
Inici de la 

lectoescriptura 

 

--- --- 

CICLE INICIAL 

 
Llengua oral, lectura 

i escriptura 
 

Totes les àrees 
s’imparteixen en 
català, excepte 
castellà i anglès 

 

Llengua oral (1r) 
Iniciació a la lectura 

i escriptura (2n) 

Llengua oral (1r) 
Iniciació a la lectura 

i escriptura (2n) 
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CICLE MITJÀ 

 
Llengua oral, lectura 

i escriptura. 
 

Totes les àrees 
s'imparteixen en 
català, excepte 
castellà i anglès 

 

Llengua oral, 
lectura i escriptura 

Llengua oral, lectura 
i escriptura 

CICLE 
SUPERIOR 

 
Llengua oral, lectura 

i escriptura. 
 

Totes les àrees 
s'imparteixen en 
català, excepte 
castellà i anglès 

 

Llengua oral, 
lectura i escriptura 

Llengua oral, lectura 
i escriptura 

 

2.4.2. Llengua d’aprenentatge i currículum 

Tots els membres dels diferents col·lectius del centre vetllen pel respecte de totes 
les llengües, sense prejudicis lingüístics, preservant la diversitat lingüística i l’interès 
per l’aprenentatge de la llengua catalana. 

El català s’utilitza com a llengua vehicular i en tot moment a l’escola.   

L'aprenentatge de la lecto-escriptura es fa en català. 

A partir de Cicle Inicial, s'introdueixen el castellà i l’anglès amb l’objectiu que els 
nostres alumnes siguin competents en els tres idiomes. 

En tots els nivells de l'escola, les estructures lingüístiques comunes s'imparteixen en 
català, com es pot veure en la distribució horària.  

2.4.3. Tractament de les altres llengües 

 2.4.3.1. Castellana 

La  Llengua Castellana s'introdueix  de forma oral a primer (cicle inicial) per passar a 
la llengua escrita a segon. 

A partir del cicle mitjà, es dóna una especial importància a la comprensió i expressió 
escrites, aprofitant els coneixements previs adquirits en català. 

Tot el professorat del centre està capacitat per impartir l'àrea de llengua castellana. 

Es procurarà, sempre que sigui possible, que el/la professor/ra de llengua castellana 
no sigui el mateix que imparteixi la llengua catalana per tal que l’alumnat associï el/la 
professor/a a l’idioma corresponent. 

Des de fa uns anys, la nostra escola participa en projectes organitzats pel Ministerio 
de Educación y Ciencia (MEC) que, amb la finalitat de fer un treball conjunt, posa en 
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contacte escoles de diferents Comunitats Autònomes. En el nostres cas, a més dels 
objectius dels projectes en si mateixos, representa una bona ocasió per motivar 
l’alumnat a comunicar-se amb nens i nenes de parla castellana. 

2.4.3.2.  Llengua anglesa 

L'anglès és la llengua que la comunitat educativa ha triat perquè formi part del 
currículum de l’alumnat com a primera llengua estrangera.  

Aquesta llengua s'introdueix al primer curs del cicle inicial; la competència oral a 
primer i la competència oral i escrita a partir de segon, en tots els cursos. 

Ja fa sis cursos que s’està desenvolupant a la nostra escola un projecte de millora 
de l’expressió oral del nostre alumnat. Tots els cursos disposen almenys d’una 
sessió  setmanal de desdoblament del grup-classe, que permet a l’alumnat tenir una 
espai d’expressió més individualitzada i, alhora,  incidir positivament en l’assoliment 
de les destreses orals bàsiques de la llengua, la comprensió i l'expressió, que, en un 
grup classe nombrós, són difícils de treballar i acostumen  a tenir resultats poc 
satisfactoris. Amb aquesta mesura, estem aconseguint una millora considerable de 
la comprensió i l’expressió oral del nostre alumnat, la qual cosa hem pogut constatar 
tant en l’avaluació contínua com en les competències bàsiques que es passen a 6è. 

Tanmateix, després de l’anàlisi dels resultats de les Competències bàsiques 
d’anglès, s’han establert grups de lectura combinats amb comprensió oral per tal 
d’afavorir també la comprensió escrita. 

Aquesta estructura organitzativa ha estat possible pel fet que durant aquests darrers 
cursos l’escola ha comptat amb els recursos humans i els espais necessaris per 
abastar l'increment de sessions  que implica el desdoblament de grups. 

Projecte CLIL- Science:   el curs 2009 el Departament ens va concedir  un nou 
Projecte CLIL per als cursos 2009 a 2012. Estem actualment en el tercer any 
d’aquest nou projecte, en el qual es treballen una part de les Ciències Naturals i 
Socials en llengua anglesa. 

Els continguts es decideixen conjuntament entre el professorat de 4t i 5è i el 
d’anglès, en base al Currículum i essent la llengua vehicular, com ja s’ha dit, 
l’anglès. 

S’ha implementat en grups reduïts (mitja classe), la qual cosa facilita l’atenció més 
personalitzada, sobretot pel que fa a la comprensió i a la producció oral. 
Habitualment fem ús de l’aula Moodle perquè moltes de les activitats estan 
concebudes per ser realitzades mitjançant els recursos TIC. 

 

2.4.3.3.  Professorat que imparteix aquestes llengü es 
 
Tal i com hem esmentat en els apartats anteriors, a l’escola, en funció de la 
disponibilitat de personal, procurem que no sigui una mateixa persona la que 
imparteixi  dos llengües diferents per tal que l’alumnat associï cadascuna de les 
persones que imparteix alguna d’aquestes aquestes àrees amb l’idioma (ja sigui 
castellà o l’anglès); així vetllem perquè el castellà i l’anglès tinguin el pes que es 
mereixen. 
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2.4.4. Distribució horària de les llengües  

� Distribució anual: l a distribució horària es fa en funció de les instruccions del 
Departament. En el quadre següent indiquem l’assignació mínima de les àrees 
lingüístiques a primària: 

 

HORES PER CURS ESCOLAR DE CADA ÀREA AL CICLE INICIA L 

 

HORES SETMANALS de 
llengua, per curs 

Continguts  i 
estructures 

lingüístiques comunes 
(per curs) 

HORES PER 
CURS 

Preceptives 
 

Reals Prec. Reals 
Preceptives Reals 

LLENGUA CATALANA 2 2 52h 30 min 
52h 30 

min 
122h 
i 1/2 

122h i 
1/2 

LLENGUA CASTELLANA 2 2 - - 70 70 

LLENGUA ANGLESA 1 1 - - 35 35 

HORES PER CURS ESCOLAR DE CADA ÀREA AL CICLE MITJA 

 

HORES SETMANALS de 
llengua, per curs 

Continguts  i 
estructures 

lingüístiques comunes 
(per curs) 

HORES PER 
CURS 

 
Preceptives 

 
Reals 

Prec. Reals 
Preceptives Reals 

LLENGUA CATALANA 2 2 35 35 105 105 

LLENGUA CASTELLANA 2 2 - - 70 70 

LLENGUA ANGLESA 1h 30min 1h 30min - - 52h 
30’ 

52h 30’ 

HORES PER CURS ESCOLAR DE CADA ÀREA AL CICLE SUPERI OR 

 

HORES SETMANALS Continguts  i 
estructures 

lingüístiques comunes 

HORES PER 
CURS 

 
Preceptives 

 
Reals Prec. Reals 

Preceptives Reals 

LLENGUA CATALANA 2 2 35 35 105 105 

LLENGUA CASTELLANA 2 2 - - 70 70 

LLENGUA ANGLESA 2 2 - - 70 70 

TOTALS Ll. CATALANA +ELC Ll. CASTELLANA Ll. ANGLESA 

 Preceptives Reals Preceptives Reals Prec.  Reals 

CI 245 245 140 140 70 70 

CM 245 245 140 140 105 105 

CS 245 245 140 140 140 140 

TOTALS D’ÀREA 735 735 420 420 315 315 
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2.4.5. Activitats culturals 
 

El centre  programa  la realització d'una sèrie de celebracions culturals i tradicionals 
del nostre país en que la llengua hi té un paper rellevant: 

• La castanyada 

 Activitats: exposició de murals, producció de textos, cant de cançons, ball 
de danses i celebració de la festa amb la visita de la Castanyera. 

 Cicles que hi participen: educació infantil i cicle inicial. 

• Santa Cecília  

 Activitats: Interpretació d’obres musicals i/o cançons amb instruments 
solistes o amb grups de “cambra” creats per a l’ocasió. 

 Cicles que hi participen: com a intèrprets hi participa l’alumnat de 4t i del 
cicle superior. La resta de l’escola hi participa com a oient. 

• Festa de Nadal 

 Activitats: recitació de poemes, cant de nadales, producció de textos, 
decoració de l’escola, representacions teatrals (pastorets) i també un 
Concert de Nadal, obert a les famílies i públic en general, on es canten 
nadales en català, castellà i anglès. 

 Cicles que hi participen: tota l’escola. 

• Dia de la Pau  (30 de gener): 

 Activitats: reflexió, adequada a l’edat, dels conceptes de pau, no violència, 
resolució pacífica dels conflictes, ... Escriptura de missatges, redaccions 
i/o poemes relacionats amb el tema. Lectura col·lectiva dels escrits 
esmentats anteriorment i cant d’alguna cançó relacionada amb la pau. 

 Cicles que hi participen: tota l’escola. 

• El Carnaval : 

 Activitats: elaboració del pregó, Consell dels Bulls (espectacle d’animació), 
consignes del Rei carnestoltes, realització de murals, elaboració de 
disfresses i cercavila (oberta a les famílies). 

 Cicles que hi participen: tota l’escola i, de forma especial, l’alumnat de 6è 
que elabora el pregó, les consignes i organitza el Consell dels bulls. 

• Sant Jordi:  

 Activitats: realització de produccions escrites a tots els cursos de l'escola, 
en poesia i prosa; realització d’activitats plàstiques relacionades amb la 
diada (punts de llibres, postals amb un poema, centons, bandes de 
llibres,...). D’altra banda, s’ha consolidat la representació de la Llegenda 
de Sant Jordi, on hi participen gairebé tots els alumnes de l’escola, així 
com la Fira d’intercanvi de llibres usats. 

 Cicles que hi participen: tota l’escola. 
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• Setmana cultural:  

 Activitats: cada curs, el claustre de professors/es escull un tema diferent; 
les activitats i la durada ho són en funció del tema escollit i de les activitats 
proposades. 

 Cicles que hi participen: tota l’escola. 
 
Es donen a conèixer també algunes manifestacions culturals pròpies de la cultura 
anglesa (Halloween, per exemple).  

2.4.6. Alumnes amb NEE 

Les mestres d’Educació Especial fan les activitats de suport en llengua catalana, tant 
a l’aula de suport com a l’aula ordinària. 

2.4.7. Alumnat nouvingut  

Tal com hem esmentat anteriorment, l’escola, actualment, no disposa d’aula 
d’acollida ja que no es contempla pel % d’alumnat  nouvingut que actualment hi ha al 
nostre centre. Malgrat això, es fa un acompanyament, en funció de les possibilitats 
horàries i de personal,  a aquells alumnes de nova incorporació al sistema educatiu 
català, per vetllar que adquireixin, el més aviat possible, el vocabulari i la comprensió 
lingüística necessària per poder seguir les classes amb normalitat. 

Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar l’ensenyament primari, 
aquests alumnes hauran de conèixer tant el català com el castellà de manera que 
siguin capaços de comprendre les dues llengües i de produir missatges orals i 
escrits amb propietat, autonomia i creativitat. 

2.4.8. Pla d’acollida  

El centre disposa d’un Pla d’Acollida. És un document on es recullen les actuacions 
que es posen en marxa per tal de facilitar l’adaptació escolar i de l’aprenentatge de 
la llengua catalana de l’alumnat que acaba d’arribar a Catalunya provinents d’altres 
països i diferents comunitats de l’Estat. Aquest Pla d’acollida també fa referència a 
l’alumnat autòcton que prové d’un altre centre i que, per diferents raons, també 
necessita d’un període d’adaptació. 
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3. DIFUSIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLC                                   

3.1. DIFUSIÓ DEL PLC 

• La direcció del centre i l’associació de pares i mares vetllaran perquè cada una 
de les famílies noves del centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 

• La direcció del centre vetllarà perquè tot el personal docent i no docent que 
s’incorpori al centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 

• El PLC es revisarà ordinàriament cada quatre anys i extraordinàriament sempre 
que es cregui necessari. La revisió d’aquest document, ultra les exigències legals 
i/o del Departament d’Ensenyament, la pot proposar el/la coordinador/a LIC, 
l’Equip directiu, el Claustre de professors o bé el Consell Escolar del centre. Els 
principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el projecte anual de 
centre.  

 

3.2. AVALUACIÓ  
 
• La consecució dels objectius del projecte lingüístic que s’especifiquin al Pla 

anual, s’avaluaran en finalitzar el curs. Les dades obtingudes es lliuraran  a la 
direcció  del centre per tal de ser incloses en la memòria general de centre. 

 
• Aquestes dades d'avaluació es tindran en compte per a planificar les actuacions 

del  curs següent. 

3.3. VIGÈNCIA, CALENDARI DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

 
Aquest Projecte, sotmès a la legalitat vigent i al Projecte educatiu, i amb el vist i plau 
previ del claustre, va ser aprovat el dimarts, dia 28 de febrer de 2012 pel Consell 
Escolar. Se’n van enviar còpies a Inspecció i al Serveis Territorials i va entrar en 
vigor el 5 de març de 2012, l’endemà de la seva publicació a la pàgina WEB del 
centre. 
 
Tot i que té una vigència de 4 cursos acadèmics, es modificarà i actualitzarà quan es 
cregui necessari per tal de donar resposta a les noves realitats i a la normativa 
vigent.  
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4. ANNEXES_______________________________________________ 

 
Relació d’annexes que s’inclouen: 
 

Annex 1: 

Model d’enquesta d’usos lingüístics adreçada a les famílies de l’alumnat. 

 

Annex 2: 

 Recull d'activitats sistemàtiques d'expressió oral i escrita 

Annex 3:  

Seqüenciació dels continguts mínims d’ortografia a assolir al final de cada cicle. 
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Enquesta d’usos lingüístics 

 
Benvolgudes famílies, 

 

Per tal d’actualitzar la nostra base de dades, necessitaríem saber en quines 

llengües parla habitualment el nostre alumnat. 

 

Us demanem que marqueu amb una “X” les llengües que feu servir a casa 

vostra per a parlar entre vosaltres: 

 
 

Català Castellà 
Altres 

(escriu quines) 

   

• ........................ 

 

• ........................ 
 

 
Nom:..............................................     Curs:.................. 
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Recull d'activitats sistemàtiques d'expressió oral i escrita 
 
Educació Infantil: 
 

P-3: 

o “Llibre de la mascota d'aula”: cada cap de setmana un alumne 
s'emporta la mascota de l'aula a casa, i els pares omplen el llibre amb 
fotos i escrits del que han fet aquests dies. Dimecres ho tornen a la 
classe i el nen ho explica amb el suport de les fotografies. 

o Les dites dels mesos. Memorització dels diferents rodolins referents als 
mesos de l'any. Es deixa penjat per escrit el suport visual. 

o Invenció d’un conte, a partir de tres paraules. Un cop inventat se’n farà 
un dibuix col·lectiu. 

 
P-4: 

o “El protagonista de la setmana”. Es tracta de que els nens facin un 
recull del que ha estat els seus primers anys de vida (quan van néixer, 
com eren quan eren petits, què menjaven, els avis, els germans,...). 
Aquesta part del treball es fa a casa amb la família que proporciona les 
fotografies que posteriorment servirà per fer l'expressió oral. A l'aula hi 
participen els companys fent un dibuix sobre els que són els seus 
amics, entre d'altres activitats. 

o “La capsa de les lletres”. Cada nen porta de casa un objecte que en el 
seu nom hi hagi un determinada lletra. Es parla d'aquests objectes, es 
descriuen, s'endevinen i, posteriorment, se'n trien dos, fan el dibuix i 
escriuen el nom. 

o “Avui he menjat...” Cada dia l'encarregat escriu el que ha menjat 
(primer plat, segon plat i postres). Prèviament es treballa a la pissarra i 
després s'escriu a la fitxa. 

o Les dites dels mesos. Memorització dels diferents rodolins referents als 
mesos de l'any. Es deixa penjat per escrit el suport visual. 

o Invenció d’un conte a partir de tres paraules clau. Posteriorment es farà 
el dibuix i s’escriuran les frases explicatives. 

 
P-5: 

o “El conte en blanc”. Aquest conte també es fa amb la participació de 
les famílies. S'inicia a l'aula i cada cap de setmana un nen se l'emporta 
i el continua a casa. Fa el dibuix i escriu el text. 

o Dictat i llista de paraules. 

o Text lliure (sobre activitats dutes a terme a l'escola i festes i caps de 
setmana llargs). 

o Les dites dels mesos. Memorització dels diferents rodolins referents als 
mesos de l'any. Es deixa penjat per escrit el suport visual. Aquest curs 
també es fa treball per escrit. 
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Cicle Inicial: 
 

Primer: 

o Text lliure de les activitats fetes durant un cap de setmana llarg 

o Les dites del mes 

o Frases i/o text lliure de les activitats de teatre. 

o Dictat de paraules o frases d'un mateix camp semàntic o d'un tema 
treballat a la classe. 

o Memorització i recitat de poemes, endevinalles i rodolins. 

Segon: 

o Text lliure de les activitats fetes durant un cap de setmana llarg 

o Text lliure a partir d'una imatge, fotografia, notícia, festa,... 

o Dites del mes (dues per mes). 

o Dictats preparats (a partir del segon trimestre). 

o Memorització i recitat de poemes, endevinalles i rodolins 

 

 

Cicle Mitjà: 

 

Tercer: 

o Text escrit de diferent tipologia (carta, expressió de sentiments, poesia, 
conte,...) a partir d'un treball oral conjuntament a l'aula. Es procura fer 
en sessions de mig grup per afavorir molt la correcció personalitzada. 

o Dictat setmanal (lliure o preparat prèviament). 

o Fitxa dels llibres llegits a l'aula amb recomanació per animar la lectura 
a la resta de companys. 

o Dues exposicions (una individual i l'altre en grup) des de l'àrea de 
medi. 

o Resolució d'enigmes per escrit i posada en comú de les respostes. 

Quart: 

o Text escrit de diferent tipologia (carta, expressió de sentiments, poesia, 
conte,...) a partir d'un treball oral conjuntament a l'aula. Es procura fer 

 en sessions de mig grup per afavorir molt la correcció personalitzada. 

o Dictat setmanal (lliure o preparat prèviament). 

o Fitxa dels llibres llegits a l'aula amb recomanació per animar la lectura 
a la resta de companys. 
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Cicle Superior: 
 
Cinquè: 

Expressió oral 

o Distingir les tres parts d’una narració. Anàlisi d’una narració 
separant: Presentació – Nus – Desenllaç   

o L’invent. Pensar una cosa que no s’hagi inventat i cal demostrar per 
escrit l’interès, l’eficàcia i la necessitat de l’existència d’aquest 
invent. Exemples:  Màquina que elimina el mal humor, polvoritzador 
antibrutícia... 

o Venda d’un producte invendible. Confecció d’un mural per 
col·laborar a fer-ho.  

o Què fem amb els avis? Explicació ordenada i coherent de les 
relacions d’ells amb els avis, davant els companys. Col·loqui 
posterior. 

o Col·loqui com s’ha de tractar una mascota. 

o Memorització i recitació del poema de Nadal. 

Expressió escrita 

o De l’avaluació inicial: Carta a un amic, proposant trobar-se de nou 
en el campament de les vacances. Fer l’estructura de la carta i 
després  escriure-la sencera. 

o Distingir les tres parts d’una narració. Anàlisi de text i escriptura 
d’una narració breu separant: Presentació – Nus – Desenllaç   

o Escriure un article lliure per a una revista local, sobre un tema que 
considerin interessant, polèmic, de proposta....  

o Descripció d’un lloc, d’un espai concret: l’habitació, la casa, el 
poble, la  platja, la riera, l’aula... 

o L’invent. Pensar una cosa que no s’hagi inventat i cal demostrar per 
escrit l’interès, l’eficàcia i la necessitat de l’existència d’aquest 
invent. Exemples:  Màquina que elimina el mal humor, polvoritzador 
antibrutícia... 

o Venda d’un producte invendible. Confecció d’un mural per 
col·laborar a fer-ho.  

o Què fem amb els avis? Llista de frases complertes de les activitats 
usuals que basteixen les seves relacions. 

o Les mascotes. 
- La meva mascota preferida (existent o desitjada) 
- Mascotes exòtiques: Es pot tenir qualsevol animal? 
- Si volem tenir una mascota, com s’hauria de tractar? 

o Nadal: Buscar i presentar informació escrita sobre l’autor del poema 
escollit per memoritzar. Aquest any hem escollit a Miquel Martí i Pol. 
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Sisè: 
 

o Dictats lliures quinzenals. El full del dictat porta un codi a sota del tipus 
de falta. Una setmana es fa el dictat, es marquen les faltes amb el codi 
a sota i els alumnes han de buscar la correcció. A darrera del mateix 
full tenen un espai personalitzat per escriure les paraules corregides. 
La següent setmana entreguen la correcció. 

o Redaccions de tipologia variada. Es procura que siguin quinzenals i fer-
les en sessions de mig grup per afavorir la correcció personalitzada. El 
primer trimestre el mestre corregeix davant els alumnes i els hi fa 
passar a net. A partir del segon trimestre poden consultar el mestre 
però la correcció (com en els dictats) l'han de fer el alumnes mateixos 
(auto correcció). 

o Memorització, recitació i creació de poemes. 

o Elaboració de la biografia, per escrit, d'un dels seus avis a partir d'una 
entrevista que li fan. 

o Elaboració d'un dossier sobre un  planeta des de l'àrea de medi. Es 
dona un esquema, un guió i condicions per fer-lo. 

o Presentacions power-point, amb exposició oral a partir d'un guió. 
Individuals i/o col·lectives. Fan una exposició en grup sobre l'antic 
Egipte (la motivació sorgeix del llibre). Al tercer trimestre es fa una 
presentació individual sobre un tema de salut  (primordialment 
alimentari) i una altra, en grup, sobre un país d'Europa. 

o Exposició oral, individual o per parelles, a partir de l'elaboració d'un 
circuit elèctric i del diari de treball que acompanya aquest circuit. 

o Dues activitats de teatre, els Pastorets al primer trimestre i el Consell 
dels bulls al segon. 

o “Joc del diccionari” A partir d'una paraula (de la qual no coneixen el 
significat) han d'inventar-se una definició el màxim de tècnica possible i 
ajustada a la tipologia de definició del diccionari. Amb totes les 
definicions el mestre inclou la definició que d'aquella paraula trobem al 
diccionari. Entre tots els alumnes es vota quina es creu que és la 
definició més correcta. L'alumne que ha escrit aquesta definició és qui 
proposa la següent paraula. 
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Seqüènciació dels continguts mínims d’ortografia a assolir al 
final de cada cicle. 

 

Cicle Inicial 

 

• Ús de les majúscules : inicial, després de punt, noms propis. 

• Plurals amb –es. 

• Articles el/la. 

• Ús de c/qu. 

• G-J (norma general). 

• R-RR. 

• G-GU. 

• Ll (relació so-grafia). 

• Finals en –ava dels verbs de la 1a conjugació. 

• Impersonal HI HA. 

• Grafia correcta del passat perifràstic (vaig fer...). 

• Ús de la conjunció I. 

• Dígraf NY. 

• Dígraf TX. 

• Escriptura correcta dels dies de la setmana, mesos de l’any, nom del poble i 
de l’escola, el seu nom i cognom, nom de la classe. 

• Paraules : mare, pare, pretèrit perfet (hem vist). 

• Escriptura correcta dels nombres. 

 

 

Cicle Mitjà 

 

• Distinció de les síl·labes tòniques. 

• Divisió sil·làbica (finals de línia). 

• Alternança c/ç. 

• H en paraules d’ús freqüent. 

• Apòstrof de l’article i la preposició (norma general). 

• BR i BL. 

• Ús de QUAN i QUANT. 
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• TG-TJ. 

• GÜE-GÜI. 

• L’accent en PERÒ, ÉS i MÉS. 

• Grups MB, MM, MP, NV. 

• Ortografia de la S sonora. 

• Ortografia de la S sorda. 

• Contraccions. 

• R final als infinitius. 

 

Cicle Superior 

 

Han d’escriure sense faltes. Tanmateix, cal constatar que n’hi ha que, en estar 
lligades directament a la sintaxi (ús de les combinacions de pronoms febles) són 
difícilment assolibles al final de sisè. Excepció feta, doncs, d’aquestes, cal 
aconseguir la total absència de faltes d’ortografia. Caldrà treballar, doncs, 
especialment : 

 

• Accentuació : normes generals i accentuació diacrítica. 

• Excepcions en l’ús de l’apòstrof. 

• Ús de la dièresi. 

• L·L (mots habituals). 

• La vocal neutra i la O àtona, en totes les posicions (final, semifinal, inicial i 
intermèdia), tant la norma general com les excepcions. 

• ALHORA i A L’HORA, ALESHORES I A LES HORES. 

• EM, AMB, HEM. 

• TAN i TANT. 

• Mudes finals. 

• Excepcions a les normes generals en l’ús de G-J. 

 

Remarquem la importància de donar tot l’èmfasi als continguts a assolir durant el 
cicle i no aprofundir en els que corresponen a cicles posteriors, encara que puguem 
fer-ne esment en moments determinats i corregir-los en casos concrets (pot corregir-
se un accent en una paraula d’ús habitual a qualsevol curs, però l’accentuació no es 
treballarà a fons ni s’exigirà  fins a C. Superior, per posar un exemple). 


