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PRESENTACIÓ        

El llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i de la comunicació. 

Ha de ser vist a l’Escola com a eina del desenvolupament del propi pensament  

i com a necessari per a la transmissió de sentiments. 

S’ha de tenir present la importància del llenguatge en l’expressió de vivències, 

sentiments i idees i la importància de la literatura i l’adquisició de valors estètics. 

El Claustre considera bàsic el coneixement i ús del català com a llengua 

de comunicació en les relacions personals dins de l’àmbit escolar. 

Creiem que el present projecte lingüístic és necessari per donar resposta 

a la nova situació, donat que la composició de l’alumnat i les seves famílies 

ha canviat radicalment en els últims anys.  

• CONSIDERACIONS  BÀSIQUES

- Les exigències lingüístiques del marc europeu són més grans, especialment

pel que fa al coneixement de l’anglès.

- La llengua, ha de ser considerada com el millor vehicle de comunicació

i convivència.

- Cal adaptar el contingut d’aquest projecte lingüístic a les noves realitats

anteriorment descrites, replantejant, especialment, el paper de la llengua oral.

- Donada la complexitat del nostre alumnat cal considerar

que l’aprenentatge lingüístic ateny totes les àrees i no només a les de llengua.

- Cal establir un model que doni continuïtat i coherència entre nivells

educatius. I cal una visió global de centre respecte l’acollida d’alumnat

nouvingut.

- Aquesta diversitat exigeix noves estratègies educatives.

- Les noves tecnologies obren noves possibilitats per ensenyar llengües.

- Calen activitats d’ús per incentivar l’aprenentatge significatiu. I finalment que

cal implicar l’alumnat i el professorat en la reflexió al voltant de la llengua catalana

com a factor de cohesió social.
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CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

L'objectiu fonamental d’aquest projecte lingüístic 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, 

i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres 

que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 

 La composició del nostre alumnat, pel que fa a l’aspecte lingüístic, ha canviat 

 radicalment en els últims anys. La nostra escola compta amb un elevat nombre  

 d’alumnat nouvingut i també d’alumnat de pares immigrants. Naturalment, en l’àmbit 

 familiar, el més habitual és que parlin en la llengua d’origen. Pel que fa a la relació  

 entre els mateixos alumnes, la llengua més utilitzada és el català, tot i que, sovint,  

 utilitzen el castellà o, puntualment, les seves llengües d’origen. 

En finalitzar la primària, la competència lingüística que assoleixen els alumnes de la 

nostra escola, tant pel que fa al català com el castellà, és correcta si atenem als  

resultats de les proves  de competències bàsiques que es realitzen habitualment,  

i d’acord amb el currículum d’ambdues llengües.  

Tàrrega és una població eminentment catalanoparlant. Això fa que la possibilitat  

d’usar el català fora de l’escola sigui gairebé del 100%. De tota manera, i com a  

norma de conducta, hem observat que, per sistema, molts habitants autòctons  

canvien de llengua i usen el castellà quan es dirigeixen a algú que intueixen de  

procedència forana. Això fa que molts dels pares del nostre alumnat no sentin 

la necessitat d’aprendre el català. Aquesta circumstància també té una influència  

molt marcada entre els alumnes nouvinguts, ja que, en alguns casos, perceben el  

català com una llengua únicament “de l’escola”. Val a dir que, els col·lectius  

d’immigrants més nombrosos utilitzen la seva llengua d’origen en la majoria dels casos. 

Actualment hi ha en marxa un pla del Consorci de Normalització Lingüística que vetlla per 

tal de corregir els dèficits  que hi pugin haver pel que fa a la possibilitat de conèixer i usar 

el català amb un seguit d’actuacions com poden ser els cursos de català  adreçats a les 

famílies. 

La nostra escola fa servir actuacions d’acollida per l'alumnat nouvingut, seguint el 

protocol establert per tal de facilitar la integració a la nostra escola (bàsicament pel que 

fa al coneixement de la llengua.
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LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

• La llengua, vehicle de comunicació i de convivència

Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 

d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de 

convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 

Els continguts que aquest projecte té com prioritaris, pel que fa al tractament de la 

llengua com a vehicle de comunicació i convivència, són: 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, 

per tant, serà la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenen- 

tatge de l'escola. 

La llengua catalana serà l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre 

i el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

En les etapes d’educació infantil i primària és prioritat la funcionalitat en l’ús de la llengua 

catalana.  

LLENGUA ORAL 

En ser la llengua parlada un dels elements més importants a l’hora de planificar 

l’ensenyament de la llengua a l’escola, pel fet de ser un punt de partida imprescindible  

per a l’accés a la llengua escrita i d’obtenir una correcta competència comunicativa, es  

procura que a les aules hi hagi un ambient acollidor, que afavoreixi ja des del parvulari, 

el desenvolupament de la parla, per tal que l’alumnat aprengui a expressar-se  

correctament i amb coherència. 



7 

Les adquisicions que l’alumnat ha fet a partir dels ensenyaments/aprenentatges en 

llengua catalana es van transferint a les altres llengües. 

Els aprenentatges s’introdueixen de manera coherent. No s’anticipen els continguts 

que facin referència a la llengua castellana o anglesa abans que siguin tractats en l’àrea 

de llengua catalana. 

L’ensenyament i aprenentatge de les llengües es planteja des de la perspectiva de 

l’adquisició d’instruments per a la comunicació i l’aprenentatge. El conjunt d’activitats 

que es programen pretenen afavorir la comprensió i l’expressió orals i escrites, i la  

interacció. Ha de servir també per a introduir de manera gradual i progressiva els  

continguts sistemàtics de fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica. Aquests aprenentatges 

afavoreixen que l’ús oral i escrit de la llengua sigui cada vegada més ric i correcte. 

S’intentarà aconseguir que, fora de l’aula, als espais comuns del Centre, la llengua de 

relació dels alumnes sigui el català. Sempre utilitzant arguments per tal que l’alumnat  

vegi els beneficis d’utilitzar la llengua vehicular. 

• Pel que fa específicament al llenguatge oral a l’Educació Infantil:

A Educació Infantil, la Llengua Catalana és la llengua vehicular i de treball. No fem cap 

tipus de distinció entre els alumnes per motiu de llengua. Partim de la base que per 

aprendre a parlar bé la llengua catalana han d’escoltar-la i parlar-la. 

Destaquem que els alumnes de P3 nouvinguts, a fi de donar-los més eines  

de comunicació i increment de vocabulari, treballen en grups reduïts de conversa. 

LLENGUA ESCRITA 

L’ensenyament de la llengua escrita tindrà com a objectiu aconseguir formar lectors  

i escriptors competents. Per aconseguir-ho 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. 
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• Llengua escrita en l’ Educació Infantil:

La nostra prioritat és: “Els infants per aprendre a escriure han d’escriure”.  

Comencem el camí de la lectura i l’escriptura amb la lletra de pal però acostumem  

els alumnes a veure tot tipus de lletres. Respectem, al màxim,  el procés maduratiu 

de l’alumne que pot allargar-se fins a finals de CI.  

P 3 

El primer contacte amb la llengua escrita és per via del seu nom i el dels companys. 

A partir d’aquí van adquirint la diversitat de grafies que han de conèixer.  

En segon lloc, aprofitem totes les paraules que van sorgint per incrementar l’escriptura.. 

Prioritzem l’escriptura i la lectura dels monosíl·labs i de les paraules de més ús. 

P 4 

Al llarg de tot el curs s’utilitza la lletra de pal per escriure i llegir.  Reforcem l’escriptura  

del propi nom i el dels altres. Anem introduint tot tipus de vocabulari (els fem que pensin 

per escriure) i introduïm la redacció de la frase. 

A finals de curs, introduïm la lletra lligada a nivell de reconeixement del propi nom i el  

dels companys. 

P 5 

Reforcem la lectura amb lletra lligada Atenent al procés de maduració dels alumnes serà 

en aquest curs o a CI que es realitzarà el canvi de lletra de pal a lletra lligada. 

RELACIÓ LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA 

En tot moment es té present de no dissociar l’activitat lectoescriptora de l’activitat oral 

ni de la resta de les activitats escolars. Sempre que es pot, s’integra aquesta activitat en 

el repertori vital expressiu i comunicatiu de l’alumnat. 
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Per a l’aprenentatge de la llengua (oral i escrita) s’utilitzen diferents tipus de textos. Tenint 

sempre en compte que les diferents tipologies textuals ajudaran als alumnes a dominar 

un ventall més ampli d’estructures, vocabulari i estratègies d’expressió. 

La reflexió i la interiorització de normes i criteris sobre la part formal de la llengua, es fa 

sempre a partir de textos i contextos significatius per a l’alumnat. 

Tenint en compte el grau de competència comunicativa dels alumnats en llengua 

catalana, els hàbits d'ús d'aquesta llengua i el domini assolit dels mecanismes de 

lectura i escriptura en català, s'introdueix progressivament l'alumnat a la llengua escrita. 

LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES 

L’ús correcte de la llengua implica totes les àrees, des de l’àrea de Llengua fins als  

usos específics en cada matèria. Per tant, com a eix transversal, si els alumnats     

cometen errades (fonètiques, gramaticals o de vocabulari), se’ls rectificarà  mirant de 

fer-ho  de forma raonada. Sempre atenent a les indicacions establertes en el  

currículum pel que fa al tractament de la llengua en les diverses àrees. 

CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA ENTRE CICLES I NIVELLS 

Es seqüenciaran de manera coherent els continguts i el tractament  de la llengua.  

A més, des de l’àrea de llengües es  seqüenciarà tot el procés indicant en quin moment 

s’inicia cadascun (introducció de llengües estrangeres, lectoescriptura...). 

ACOLLIDA D’AULMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA 

VEHICULAR: 

Els/les mestres d'acollida atenen a l’alumnat de nova incorporació al sistema   

educatiu català. Proporcionen suport en temes de llengua, interculturalitat i 

cohesió social dins la mateixa aula.  
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 Als alumnes nouvinguts que desconeixen les dues llengües oficials del sistema 

educatiu  de Catalunya, se’ls apliquen estratègies didàctiques per tal d’aconseguir que 

rebin una atenció lingüística personalitzada de   qualitat que permeti l’accés en les 

millors condicions possibles al currículum ordinari. 

 La programació d'aquestes estratègies té com a objectiu l’aprenentatge específic de la   

llengua catalana com a llengua vehicular i d’integració social, treballant a partir de temes  

de tradició cultural del país i d’altres activitats on el nen pugui aprendre a partir de la   

vivència i la manipulació, per tal que sigui un aprenentatge significatiu.  

 Si bé la major part del treball de llengua és oral,  també intervé de manera  

 significativa el treball de lectoescriptura amb suports diversos: gràfics, textuals,   

informàtics i audiovisuals. Aquest procés és temporal i té l’objectiu d’assolir  el nivell 

d’usuari bàsic en llengua catalana (B1) en un període aproximat de dos anys.  

 Amb la consolidació d’aquest treball oral és més fàcil passar al treball específic de 

 llengua escrita que ja es pot realitzar a l’aula ordinària juntament amb la resta de  

 companys. 

 Pel que fa a l’alumnat de parla hispana,  assisteix amb  normalitat a totes les classes de  

a l’aula ordinària. 

Aquest treball permet una atenció personalitzada i d’ajuda a les necessitats  

específiques de l’alumnat, tant de tipus afectiu com de descoberta i integració al nou 

país i al centre. 

En un primer moment,  l’alumnat, si és necessari, treballarà amb dossiers i material 

adequat i amb el suport  dels responsables. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

En referència a l’atenció a la diversitat, ens centrarem, fonamentalment, a reforçar el 
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desenvolupament de la llengua oral a parvulari, 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 els cicles mitjà i superior. Es realitzarà una adaptació del  

currículum, dels aspectes organitzatius i de les orientacions metodològiques involucrant  

tot el personal del centre implicat, atenent a les indicacions de la comissió d’atenció 

a la diversitat. 

ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA 

El nostre centre dóna continuïtat a diverses activitats que ajuden a incentivar l’ús de la 

llengua entre l’alumnat en un àmbit menys formal i donant prioritat a la col·laboració  

entre el propi alumnat. Algunes de les activitats que actualment es duen a terme són: 

 L’apadrinament lector consisteix en que cada alumne de cicle superior “apadrini” un

alumne d’educació infantil o de cicle inicial i que l’ajudi a llegir durant una hora a la 

setmana. Aquesta activitat, endegada el curs 2006/2007 és beneficiosa tant pels alumnes 

d’EI i CI, que tenen com a mirall els alumnats més grans, com pels de CS, ja que en ser 

considerats com a exemple posen molta responsabilitat en llegir correctament, 

especialment els alumnats nouvinguts. 

 Les representacions teatrals que es duen a terme setmanalment (preparades a l’aula i

escenificades a la biblioteca del centre) o bé en ocasions especials com ara festivals de 

Nadal, Sant Jordi o final de curs. Són una manera diferent i lúdica de treballar la llengua, 

especialment la dicció i l’entonació. És una activitat en què tot l’alumnat s’hi sent implicat, 

ja que cada un d’ells té el seu espai de protagonisme. També és una manera d’introduir-

los en la cultura popular a través dels contes i llegendes que s’escenifiquen. 

 També s’aprofita les diverses celebracions i festes tradicionals  per incentivar

l’aprenentatge de la llengua i les tradicions autòctones, ja sigui a través del teatre, com a 

través de les cançons o de la literatura. 
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AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

L’avaluació inicial donarà les pautes que regiran el desenvolupament del procés  

d’ensenyament aprenentatge. Aquest haurà de ser avaluat de manera continuada i    

adaptada al ritme d’aprenentatge, atenent a les característiques individuals de l’alumnat. 

En el procés d’avaluació (formadora i formativa) es tindrà en compte l’evolució de 

l’alumnat pel que fa específicament, al llenguatge oral, escrit i a la interacció.  

MATERIALS DIDÀCTICS 

Els llibres de text i/o materials didàctics de les diferents àrees seran en llengua catalana, 

excepte els específics d’altres llengües (anglès i castellà). 

A banda dels llibres de text específics de cada llengua, s’utilitzaran els recursos  

materials, informàtics i audiovisuals de què disposi l’escola, adaptant-los als continguts 

procedimentals de la programació. 

EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 

La complexa situació sociolingüística de Tàrrega i comarca,  fa que, tant el professorat de 

llengua com el de la resta d’àrees ha de treballar explícitament els usos lingüístics de 

l’alumnat, per tal de fer del català la llengua d’ús habitual. El professorat que no treballa 

l’àrea de llengua, hi col·laborarà també des de les seves respectives  àrees, 

conscienciant-los de la importància d’usar la llengua catalana donat que és la llengua 

pròpia del nostre país. 

A banda de l’assoliment de la competència plena en català i en castellà, com a garantia 

que l'escola proporciona a l’alumnat la competència que els cal per tenir les mateixes   

oportunitats, també es tenen en compte el respecte per la diversitat lingüística i el desig 

d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures. Puntualment, es  

procurarà aprofitar la diversitat lingüística present a les aules i a l’entorn del centre per  

realitzar activitats que enriqueixin el coneixement de la diversitat lingüística. 
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LA LLENGUA CASTELLANA 

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

En l'organització del nostre Centre, horaris i activitats, es prenen les mesures pertinents 

per aconseguir un nivell de coneixement de la llengua castellana satisfactori i que doni 

com a resultat una sòlida competència oral, escrita i de coneixements gramaticals 

adequada segons el nivell, cicle o etapa. 

El castellà s'introdueix d'una manera sistemàtica a partir del primer nivell d'Educació  

Primària. En principi té un tractament fonamentalment oral i progressivament s’estén al 

llenguatge escrit. 

Els cicles, en consideració a les variables d'alumnat, disponibilitat horària, i per a la 

complementació oportuna per aconseguir els objectius en aquesta àrea, podran  

considerar  l'ús del castellà en una àrea curricular quan s'escaigui necessari. 

S’utilitza el llibre de text, llibres de lectura, enciclopèdies i recursos d’internet en castellà, 

com a suport escrit de la llengua. 

LA LLENGUA CASTELLANA I L’ALUMNAT NOUVINGUT 

La llengua castellana s’introduirà un cop l’alumnat tingui ja una competència significativa 

en català. Excepte en els alumnes que ja coneguin aquesta llengua o tinguin com a 

llengua materna el castellà. 

ALTRES LLENGÜES 

• Llengües estrangeres

L'anglès és la llengua que la comunitat educativa ha triat perquè formi part del  

currículum de l’alumnat com a primera llengua estrangera. L’objectiu d’aquesta llengua 

és fer comprendre i expressar missatges senzills dins d’un context. 

file:///E:/2/2_3.doc
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La llengua anglesa s’introdueix a P-3  a nivell oral, donant molta importància al component 

auditiu, en una sessió setmanal de mitja hora. A primària les hores de docència 

augmenten segons el currículum, i s’introdueix paulatinament l’escriptura.  

A cicle superior, una de les sessions setmanals es fa desdoblament per tal de dedicar la 

sessió a un ús més oral de la llengua, així com a jocs, àudios i, en definitiva, utilitzar-la de 

manera més significativa per als alumnes, deixant de banda el llibre de text. 

Com a suport per a les classes o tallers de llengua anglesa s'utilitzen els recursos propis 

de les TIC : 

- suports d'àudio / cançons - diàlegs

- mitjans informàtics / programes en llengua anglesa o  d'anglès

- mitjans d'ús tradicional:  llibre de text  / llibre d'activitats

- fitxes preparades pels mestres

- material preparat pels mestres sobre festivitats i cultura anglosaxona

• L’anglès en altres àrees curriculars

Des del curs 2014-2015, hem anat incorporant la llengua anglesa a l’àrea d’educació 

visual i plàstica a tota la primària. Aquest fet permet utilitzar aquesta llengua de forma 

vehicular, en un context significatiu per l’alumne, i aconsegueix assolir un aprenentatge 

integrat de les dues matèries. A més a més, propicia un espai idoni per desencallar el 

procés d’expressió oral en llengua estrangera, a vegades tan feixuc pels nostres alumnes. 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

• La llengua del centre és el català.

Els usos lingüístics del centre venen regulats per aquest document i pels acords que es 

prenen en les reunions dels diferents òrgans del centre. 

file:///E:/2/2_4.doc
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• Documents de centre:

Tots els documents, tant d’ordre intern com extern, són redactats en llengua catalana, a no ser 
que es sol·liciti explícitament el seu redactat en bilíngüe o només en castellà.  

• Ús no sexista del llenguatge:

La comunitat educativa del nostre centre tindrà cura d’utilitzar el llenguatge evitant cap 

mena  d’intenció  sexista o androcèntrica. Cal que es treballi amb l’alumnat perquè puguin 

superar tota mena d'estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant dels 

continguts 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. 

• Llengua de relació amb famílies

La llengua de relació amb les famílies és el català com a llengua vehicular del centre. 

• Activitats extraescolars

Es vetllarà per tal que la llengua d’ús sigui el català en totes les activitats extraescolars en 

les quals l’escola hi participi directament  o indirectament. 

• Llengua i entorn

Pel que fa al tractament de la llengua en l’entorn escolar, es fixa tenint com a base 

els següents objectius: 

. Assegurar que la llengua catalana sigui la llengua d’expressió habitual en el nostre 

Centre. 

.  Fer de la llengua catalana un vehicle d’expressió normal tant en les activitats internes 

   com en les de projecció externa. 

.  Vigilar que el català sigui el vehicle d’expressió normal en totes les reunions i actes de la 

   comunitat educativa. 

.  Vetllar per a que totes aquelles activitats pedagògiques, excepte les de llengua 

   castellana o estrangera, que es realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua 

   catalana. 
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.  Potenciar la participació del centre en les activitats organitzades per les Entitats locals 

   que tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

.  Difondre tota aquella informació que arribi al Centre sobre les ofertes institucionals que  

   fomentin l’ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i la situació del català en 

  relació amb les altres llengües presents en la nostra Escola i en el seu context. 

• Alumnat nouvingut

Pel que fa a l’alumnat nouvingut cal distingir dos grups d’alumnat: 

 Alumnat anteriorment escolaritzat en llengua castellana que no coneix la llengua

catalana. 

 Alumnat que no coneix cap de les dues llengües oficials de Catalunya.

Per a cada un d’aquests grups cal definir un tractament diferenciat de l’aprenentatge de 

les llengües: 
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 Alumnat anteriorment escolaritzat en llengua castellana que no coneix la llengua

catalana. 

Què Qui Com Quan On 

Ensenyament 

aprenentatge 

de la ll. 

catalana 

Mestre/s d'acollida Metodologia 

L2 

Fins a assolir el 

nivell bàsic 

Aula ordinària 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Metodologia 

L2 

Fins a assolir el 

nivell d’usuari 

independent 

Aula ordinària 

Ensenyament 

aprenentatge 

de la ll. 

castellana 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Programació 

ordinària 

Des que arriba Aula ordinària 

Ensenyament 

aprenentatge 

d’una ll. 

estrangera 

Professorat 

especialista de 

llengua anglesa 

Metodologia 

L2 

Si ja n’havia 

estudiat al país 

d’origen, en 

arribar; si no, un 

cop assolit el nivell 

bàsic de ll. 

catalana 

Aula ordinària 

Altres 

matèries: 

català, 

llengua 

vehicular 

Mestre/s d'acollida Conceptes 

bàsics i 

llenguatge 

específic. 

Fins a assolir el 

nivell bàsic de 

llengua 

Aula ordinària 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Adaptacions 

curriculars. 

Adequació 

de 

l’avaluació. 

Fins a assolir el 

nivell d’usuari 

independent 

Aula ordinària 
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 Alumnat que no coneix cap de les dues llengües oficials de Catalunya.

Què Qui Com Quan On 

Ensenyament 

aprenentatge 

de la ll. 

catalana 

Mestre/s d'acollida Metodologia 

L2 

Fins a assolir el 

nivell bàsic 

Aula ordinària 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Metodologia 

L2 

Fins a assolir el 

nivell d’usuari 

independent 

Aula ordinària 

Ensenyament 

aprenentatge 

de la ll. 

castellana 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Metodologia 

L2 

Un cop assolit el 

nivell bàsic de ll. 

catalana 

Aula ordinària 

Ensenyament 

aprenentatge 

d’una ll. 

estrangera 

Professorat 

especialista de 

llengua anglesa 

Metodologia 

L2 

Si ja n’havia 

estudiat al país 

d’origen, en 

arribar; si no, un 

cop assolit el nivell 

bàsic de ll. 

castellana 

Aula ordinària 

Altres 

matèries: 

català, 

llengua 

vehicular 

Mestre/s d'acollida Conceptes 

bàsics i 

llenguatge 

específic. 

Fins a assolir el 

nivell bàsic de 

llengua 

Aula ordinària 

Professorat de 

l’Aula Ordinària 

Adaptacions 

curriculars. 

Adequació 

de 

l’avaluació. 

Fins a assolir el 

nivell d’usuari 

independent 

Aula ordinària 
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ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

• Comissió de Llengua i Cohesió Social (LIC)

La comissió LIC estarà formada per: 

Entre un i dos mestres de cada cicle. 

Un representant de mestres d'acollida. 

Coordinador/a LIC del Centre 

• Els objectius sobre els quals treballarà la comissió de llengua són:

-Atenció i estudi de la situació lingüística del Centre

-Coneixement i bon ús de la llengua vehicular.

-Enriquiment i creativitat a partir de la llengua.

-Foment de la lectura i dels diferents mitjans d'expressió de la llengua.

-Atenció especial a la llengua com a matèria de base per al treball i projectes

interdisciplinaris. 

-Atenció i aprenentatge de les altres llengües escolars (castellà i anglès).

-Cohesió social a partir de la participació a l'escola i coneixement i ús del català.

• Projecció del centre

Totes les activitats que es duen a terme al nostre centre, així com la composició del 

claustre, documents, etc. estan a l’abast de tothom a través de la pàgina Web que està 

constantment actualitzada: https://agora.xtec.cat/ceip-angelguimera/

També es col·labora habitualment amb la revista local “Nova Tàrrega” 

Sempre que es té oportunitat, el centre participa en activitats culturals que suposin més 

integració i coneixement de la llengua i la cultura, promogudes per les institucions locals 

o comarcals. 

http://www.xtec.cat/ceip-angelguimera/
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CONCLUSIÓ 

Es vetllarà per tal que tots els objectius marcats en el present Pla Lingüístic estiguin 

recollits en el Pla anual de centre, que haurà de ser avaluat de manera sistemàtica per tal 

de confirmar-ne l’eficàcia o detectar-ne les mancances. 

Aquest projecte lingüístic té la voluntat de ser una eina dinàmica i d’aplicació pràctica, i per 

això haurà de ser revisat de manera periòdica. 
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ANNEX  1 

Es configuren en una sola àrea, les llengües catalana i castellana  elaborant una 
programació curricular conjunta.  

S’establiran uns criteris conjunts d’àrea que permetin reforçar i no repetir elements que 
siguin comuns entre les llengües i així afavorir la transferència d’aprenentatges entre 
elles: 

Els criteris que s’hauran de tenir en compte són: 

. Criteris sobre la seqüenciació de continguts 

. Criteris sobre aspectes organitzatius de l’àrea de llengua 

. Criteris en relació a la metodologia utilitzada en l’àrea 

. Criteris per a l’avaluació 

. Criteris per a l’atenció a la diversitat d’alumnes (alumnes de nova incorporació, 
alumnes de necessitats educatives específiques, etc). 
 . Criteris per l’assoliment de les competències lingüístiques en aquelles àrees 
curriculars diferents a les llengües. 

L’inici de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, en llengua catalana,  s’efectuarà 
en l’educació infantil, tot respectant els ritmes individuals de maduració i de progrés de 
l’alumnat. 

S’establiran mecanismes per tal d’assegurar que els infants d'educació infantil i del 
cicle inicial d'educació primària, els pares, mares o tutors dels quals sol•licitin que els 
seus fills o filles rebin l'ensenyament en llengua castellana, siguin escolaritzats en 
aquesta llengua mitjançant atenció i suport material individualitzats. Els mestres del 
cicle s’organitzaran per prestar aquesta atenció, de manera que es faci compatible la 
pertinença al grup classe amb l'especialitat dels seus aprenentatges. 

S’introduirà al primer curs del cicle inicial la llengua castellana a nivell oral, per arribar, 
al final del mateix cicle a transferir a la llengua castellana els aprenentatges assolits. 
Caldrà preveure la introducció dels continguts relacionats amb la dimensió 
comunicativa de la llengua castellana, establerts en el currículum del cicle inicial, 
segons el Decret 119/2015, de 23 de juny. Aquest fet no ha de suposar una limitació a 
que, tot respectant els ritmes individuals de maduració i de progrés de l’alumnat, no es 
pugui també introduir l’aprenentatge de la lectura i de la escriptura de la llengua 
castellana en aquest primer curs del cicle inicial, en base a l’autonomia de  
desplegament curricular de què disposa el centre. 

La distribució de les àrees de llengua al llarg de l’etapa, s’assignaran respectant  el 
que disposa el marc legal vigent  (Actualment  l’annex 4 del Decret 119/2015). 

Pel que fa a la llengua anglesa, s’introduirà a P3, i s’anirà ampliant el seu horari al llarg 
de la primària. El seu aprenentatge, adequat al currículum establert, anirà també lligat i 
serà correlatiu al de les llengües catalana i castellana. La llengua anglesa serà també 
utilitzada com a vehicular en l’àrea de l’educació visual i plàstica al llarg de tota la 
primària.  
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ANNEX  2 

Àmbits 
/àrees 

Hores 
etapa 

Total hores 
setmanals 
a repartir 
en 
6 cursos 
(hores etapa 
35 
setmanes) 

Mitjana 
hores 
setmanals 
per curs 
(h.setmanals 
6 cursos) 

Àmbit lingüístic 

Àrea de llengua i literatura catalana 
Àrea de llengua i literatura castellana 

1050 h* 30 5 

Àrea de primera llengua estrangera 420 h 12 2 

Àmbit matemàtic 

Àrea de matemàtiques 840 h 24 4 

Àmbit del medi 

Àrea de coneixement del medi natural 
Àrea de coneixement del medi social i cultural 630 h* 18 3 

Àmbit artístic 

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 525 h 15 2.5 

Àmbit d’educació física 

Àrea d’educació física 385 h 11 1.83 

Àmbit d’educació en valors 

Valors socials i cívics o religió 315 h 9 1.5 
Lliure disposició 560 h** 16 2.66 

Total horari lectiu curricular 4725 h 135 22.5 

Esbarjo 525 h 15 2.5 

Total horari lectiu de l’etapa 5250h 150 25 

Observacions: 

• (*) En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars assignades ha de 

garantir el tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i l’assoliment de les competències bàsiques 

associades a cadascuna de les àrees. 

• (**) Les hores de lliure disposició es destinaran a completar l’organització del currículum i ampliar la dedicació 

horària de les àrees d’acord amb el projecte educatiu de centre i el projecte educatiu de ZER. També per a la 

introducció d’una segona llengua estrangera que serà computada com a oferta de centre. 

• Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa totes les àrees de coneixement.

• Els alumnes, en funció de l’elecció dels pares o tutors legals, podran cursar l’àrea de religió o l’àrea d’educació en

valors socials i cívics de l’àmbit d’educació en valors, que també han de ser avaluades. 

• Els centres educatius poden oferir una segona llengua estrangera en el marc del projecte lingüístic del centre. 

• A cada nivell escolar s’ha de realitzar, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari sobre un aspecte de la 

realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació i la integració de coneixements de diverses àrees. 

• La gestió del temps escolar i lectiu per part del centre s’ha de fonamentar en el projecte educatiu de centre i en el 

projecte educatiu de ZER i, anualment s’ha de concretar en la programació general 

• Es computen 35 setmanes lectives per curs a raó de 25 hores setmanals, inclòs l’esbarjo (considerat com una activitat 

educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumnat). 

• En el marc horari establert en l’apartat anterior els centres han d’assegurar, a cada nivell, una dedicació diària mínima 

de 30’ dedicats a la promoció de l’hàbit lector. 

• Els centres poden adaptar el currículum a les característiques dels alumnes, la seva realitat socioeconòmica i 

lingüística i al seu entorn social. Si s’escau, s’ha de contemplar l’organització per projectes de treball 

interdisciplinaris, en funció de l’edat i dels interessos dels alumnes. Aquesta flexibilització ha de garantir 

l’assoliment dels objectius de l’etapa i de les competències bàsiques que aquest decret estableix i ha de respectar els 

horaris lectius mínims establerts.

• En aquells centres públics que el Departament determini, s’ampliarà l’horari lectiu en una hora diària per a tots els 

alumnes, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques.

• Una de les hores setmanals disponibles per completar l’organització del currículum es pot destinar a

desenvolupar activitats d’acció tutorial amb el grup classe (DOF 2016-2017). 

• El curs 2014-2015 (DOF) es recomanava destinar les hores de lliure disposició a incrementar les hores lectives 
dels àmbits lingüístic i matemàtic i a la tutoria amb el grup classe.




