
El tractament de les diverses llengües i les actuacions i activitats que es 

realitzen a l’escola Àgora. 

Les actuacions que es realitzen a l’escola sobre les diferents llengües van encaminades a aconseguir una 

millor competència lingüística de l’alumnat.  

Llengua Catalana 

L’escola té com a objectiu el treball de la llengua oral de manera sistemàtica des de totes les àrees. 

Els objectius de les activitats de lectura i escriptura s’adapten a la diversitat de l’alumnat. L’escola ha 

seqüenciat i graduat les tipologies textuals a treballar en els diferents cursos. 

També es realitzen “agrupaments flexibles” de llengua catalana a CI i CM amb la finalitat de poder atendre 

més individualment les necessitats  de l’alumnat segons el seu procés d’aprenentatge, sobretot pel que fa 

referència a la comprensió lectora. 

Es realitza un taller setmanal de “padrins de lectura” entre alumnes 5è i alumnes de 1r, en el què es pretén 

fomentar i millorar la lectura i la cohesió social entre l’alumnat de diferents edats.  

Llengua castellana  

La llengua castellana l’imparteix el mateix tutor/a o un altre mestre del cicle. 

A Cicle Inicial es treballa l’expressió oral i la seva comprensió a partir de situacions reals creades a l’aula. 

S’introdueix la llengua castellana formalment (acadèmicament) a partir de primer de CM. 

A partir de CM i a CS  es treballen les quatre habilitats: Escoltar i parlar i s’introdueix la comprensió i 

l’expressió escrita.  

Tractament de les estructures comunes 

Les estructures comunes de les llengües es fan sempre en llengua catalana per transferir els coneixements a 

les altres llengües. 

Tant a l’àrea de llengua castellana com a la de llengua anglesa, s’aprendran els trets diferencials i el 

vocabulari específic de cada llengua. 

Llengua anglesa 

A educació infantil s’introdueix l’anglès de manera oral. Es treballa a partir de contes, hàbits, rutines, jocs... 

de manera lúdica. 



A Cicle inicial es continua amb el procés iniciat a EI treballant la llengua des d’una perspectiva oral i 

s’inicia l’escrit. 

A partir de CM s’introdueixen estructures gramaticals i continguts propis de la llengua anglesa. 

A CS es consoliden els aprenentatges iniciats a CM. 

Es fa una hora d’anglès amb el grup sencer i una altra sessió amb mig grup quinzenalment per tal que 

l’alumnat pugui tenir un espai i més temps per poder expressar-se en aquesta llengua. 

Aquest curs, a CM i CS, comptem amb una auxiliar de conversa de Gal·les. Anteriorment, havíem comptat 

amb estudiants de l’EOI, i de la UdG que, durant el segon trimestre, organitzaven grups de conversa en 

anglès.  

Es du a terme el projecte “We are the artist” de plàstica  iniciat durant el curs 2008/09. Aquest projecte és 

possible gràcies a que hi ha una tutora per cicle amb l’especialitat d’anglès.  

Actualment dos mestres del centre realitzen una formació de “Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme” 

en la que realitzen dos projectes en anglès. A 4t és realitza “Our own Kandinsky mural! ” a l’àrea de plàstica 

i a 6è es realitza “The Solar System” a l’àrea de medi.  

En aquestes sessions es realitzen activitats de “speaking”, “listening”, “reading” i “writing”. Els alumnes 

treballen en grup, individualment o en parelles. Per finalitzar el projecte hauran de fer una exposició sobre 

alguns aspectes de la vida i obra d’en Kandinsky. 

Pel que fa al projecte que es duu a terme al curs de 6è, es treballa el tema del sistema solar amb activitats 

diverses. L’alumnat arriba al coneixement a través de la llengua anglesa, fent d’aquesta manera que vegin 

l’anglès com una llengua viva i útil.  

 



 

Our own Kandinsky mural! 

 
The pupils read a text about Jose, a boy who love art and answer orally some questions. 

 
 

 
 
The pupils listen and complete the text about art. 

 



 

Let’s review about colours and shapes. 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
In pairs they make oral sentences about the four different Kandinsky paintings. 



 
The students choose one Kandinsky painting and write.  

 

  



 

Group dictation: In group of four they read and complete Kandinsky’s biography. To 
complete this task, they have to listen very carefully to their partners. 

 
 
 



 
In pairs, they read some sentences about how to recreate a Kandinsky artwork and put 
them in order.  

 

 



 

 Recreating a Kandinsky artwork!!! 

 

 

 

 

 



THE SOLAR SYSTEM 

Els alumnes visualitzen un vídeo relacionat amb el tema del Sistema Solar i cada grup és 

el responsable de completar un apartat concret, que més endavant compartirà amb la 

resta de la classe. 





 

 

 

 

 


