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0. Introducció 

 

      0.1. Presentació del document 

 

El Projecte Lingüístic de l’escola Bisbat d’Ègara pretén ser una guia per assolir les destreses 

bàsiques i necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació. 

 

La Llengua és un component imprescindible de la identitat personal. L’aprenentatge de les 

llengües és fonamental pel desenvolupament intel·lectual, emocional i social de les persones, ens 

ajuda a conviure i alhora, també ens ajuda a esdevenir ciutadans i ciutadanes, a formar part de la 

societat i a participar-hi. 

 

Per altra banda, les llengües faciliten que l’individu s’integri en una comunitat sense haver de 

renunciar a les seves característiques pròpies, a la seva forma de ser, a la seva cultura ni a la 

seva llengua materna ni, tampoc, a les seves creences ni ideologies. Si volem una societat en la 

qual tothom hi estigui integrat cal partir d’aquesta premissa, sense oblidar que l’escola serà 

l’instrument de cohesió social de la societat catalana. 

 

El fet comunicatiu és essencial en la nostra societat, és per això molt important  donar-li un 

tractament especial durant tota l’escolaritat. És per aquest motiu que l’escola vol oferir un 

aprenentatge significatiu i funcional de la llengua, que serveixi als nostres alumnes per expressar 

els seus sentiments, els seus pensaments, les seves emocions, les seves necessitats, les seves 

idees, etc.  

 

Aprendre una llengua és aprendre a conèixer, despertar el saber, a fer coses, a relacionar-se, a 

conviure, a construir una cultura, a formar part d’aquell conjunt de sabers que fa possible una 

participació activa a la societat, ens ajuda a continuar aprenent al llarg de tota una vida i ens 

permet transmetre a d’altres generacions el nostre bagatge cultural. Per tant, considerem la 

competència comunicativa lingüística com la base i l’eix transversal i vertebrador de tots els 

aprenentatges. 

 

En aquest Projecte s’inclouen totes les llengües que formen part de l’ensenyament a la nostra 

escola (Català, Castellà, Anglès), malgrat tinguin un tractament diferent durant el seu procés 

d’aprenentatge. 
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En el nostre Projecte, tampoc no deixem de banda aquelles llengües i cultures foranes i pròpies 

dels alumnes de fora de Catalunya o d’altres països. Des de l’escola i des de cada aula, tenim 

cura de fomentar el respecte per a les llengües i cultures que no són la nostra i que ens 

enriqueixen. 

 

Per aquest motiu tenim molt clar aquest doble aspecte fonamental de la llengua, el comunicatiu i l’ 

identificador,  i per això no podem desvincular a cap alumne/a de la seva procedència ni de la 

seva llengua. L’escola educa pel plurilingüisme,  per la interculturalitat i la cohesió social. 

 

Partim d’un coneixement del català de l’alumnat de la nostra escola força elevat. Un 57,01 % són 

catalanoparlants, un 30,38 % parlen castellà a nivell familiar i català a l’escola, un 4,97 % només 

parlen castellà, el 7,64% restant parlen altres llengües a nivell familiar, però es fan entendre en 

català i/o castellà a l’ escola.  

 

Aquest coneixement del català del nostre alumnat ens beneficia en la nostra tasca diària, ajuda a 

l’alumnat castellanoparlant i a l’alumnat nouvingut a tenir un contacte més real i directe amb el 

català, però a la vegada també ens planteja un tractament de la llengua castellana diferent.  

 

L’aprenentatge del castellà assoleix un paper important a la nostra escola. Els alumnes de l’escola 

Bisbat d’Ègara, en acabar l’etapa d’educació primària,  han de tenir un bon domini de la llengua 

castellana que els permeti escoltar, llegir, parlar i escriure en aquesta llengua, gaudir d’una 

pel·lícula o d’una representació teatral, d’una lectura, saber mantenir una conversa amb persones 

castellanoparlants, entendre diferents tipus de missatges orals o escrits, ser capaç d’entendre 

diferents informacions de diversos mitjans de comunicació i  poder expressar els seus sentiments i 

les seves idees. 

 

Pel que fa a la llengua anglesa, és una llengua que té un paper molt  important dins la nostra 

societat i en el món que ens envolta,  per aquesta raó, el nostre centre s’ha plantejat la introducció 

de l’anglès el més aviat possible, a l’etapa d’educació infantil. Els nostres alumnes han de finalitzar 

l’etapa d’educació primària havent adquirit les competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure en 

llengua anglesa, perquè en puguin fer un ús funcional. 

 

Per acabar, cal fer esment que no només les llengües són el mitjà de comunicació, sinó que estem 

davant d‘una societat canviant socialment i tecnològicament. Dins d’aquest Projecte inclourem 

aquelles formes d’expressió, comunicació i comprensió que estan al nostre l’abast dins l’escola, 

donant pas a les noves tecnologies i a les noves formes de comunicació.  
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1. Context sociolingüístic 

 

    1.1. Alumnat 

 

La nostra escola ha fet una gran transformació. Ha passat d’ésser una escola petita, d’una sola 

línia a una gran escola de tres línies amb dos edificis, un per cada etapa educativa (infantil i 

primària). 

 

En general, l’alumnat de l’escola, participa i gaudeix d’una sèrie d’activitats culturals i educatives 

amb un cert cost econòmic; assistint des d’educació infantil a diversos tipus d’espectacles, com 

són música, teatre en diferents llengües…, organitzant sortides i tallers amb diferents objectius 

relacionats amb els aprenentatges del currículum.  

 

En els darrers cursos, s’ha detectat que, sota l’efecte de la crisi econòmica, alguns alumnes no 

poden participar de les diferents activitats, la qual cosa ens ha fet replantejar la quantitat 

d’activitats i també a estudiar formes de subvenció i beques  que en facilitin l’accés a tot l’alumnat. 

 

    1.2. Entorn 

 

L’escola està situada al centre de la ciutat de Terrassa. La seva situació privilegiada, permet  

gaudir d’uns serveis propers i de manifestacions culturals a l’abast de l’escola. Aquest fet ha 

condicionat el tipus d’alumnat, no és una escola que hagi rebut al llarg dels anys molta immigració.  

 

El seu entorn ha variat molt des de fa uns anys. El  barri, tot i cèntric, estava composat de 

fàbriques i cases antigues, amb una població força envellida. Aquesta zona ha patit una gran 

transformació; les fàbriques i els vapors han deixat pas a habitatges nous, i això ha modificat i ha  

fet augmentar la població jove i la demanda de places escolars al nostre centre. 

 

Les famílies que formen aquest barri acostumen a tenir un nivell social i cultural de caire mitjà - alt; 

per aquest motiu es tracta d’una població que participa en les activitats culturals i socials de la 

ciutat.  
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2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

       2.1.1 La llengua, vehicle de comunicació i convivència  

 

               2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 

 

Basant-nos en l’article 11 de la  LEC (Llei d’Educació 12/2009, de 10 de juliol)  “El català, com a 

llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu”,  hem desenvolupat el nostre projecte lingüístic. 

El català és l’eix vertebrador de l’ensenyament en la nostra escola. En aquesta llengua es 

realitzen les activitats acadèmiques i actua com un instrument de cohesió i integració de  totes les 

persones que formen part de la nostra comunitat educativa.  

 

El català és la llengua utilitzada en tot moment en la vida escolar, per tant és la llengua fonamental 

de comunicació.   

 

L’escola s’ha proposat el treball sistemàtic de les competències comunicatives, que incideixen en 

l’adquisició de coneixements, en les actituds i aptituds relacionades amb les llengües. El nostre 

alumnat ha de ser capaç d’utilitzar les diferents llengües com instrument de comunicació, de 

transmissió dels seus coneixements, els seus sentiments, comprensió dels sentiments dels altres i 

d’integrar-se en un món pluricultural i plurilingüe, perquè es puguin desenvolupar tant en el terreny 

personal, com social,  afectiu i cultural. 

 

El professorat organitza  activitats d’incentivació de l’ús de la llengua,  per potenciar-la en totes les 

activitats escolars. També, organitza progressivament la programació curricular i l’avaluació en la 

potenciació de l’ús del català al nostre centre.  

 

               2.1.1.2. El català, eina de convivència   

 

A la nostra escola el català és una llengua per la convivència, la integració i la cohesió de totes les 

persones que formen  part del centre.  

 

Ens permet conèixer l’alumnat, ens dóna la possibilitat d’expressar emocions, pensaments, 

sentiments, relacionar-nos amb totes les persones que formen part del centre. El català fa de nexe 

entre les diferents cultures i ens apropa a diverses realitats culturals i socials. 
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L’escola organitza actuacions per potenciar l’ús de la llengua catalana en totes les activitats 

escolars i extraescolars. Alguns exemples són la celebració de les festes com la castanyada, 

Santa Cecília, el Nadal, el Carnestoltes, les Jornades Culturals, els Jocs Florals, la revista de 

l’escola “El Bisbetó”, els blogs de les diferents comunitats, la pàgina web de l’escola i l’AFA, etc. 

 

A l’escola utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge, per 

tant també en l’ús dels programes i dels suports digitals (pel·lícules, jocs multimèdia, música, 

webs, blogs, etc.), L’objectiu principal és que l’alumnat treballi explícitament els usos lingüístics, 

per tal de fer de la llengua catalana, la llengua d’ús habitual.  

 

En aquest procés s’hi senten implicats tot l’equip docent així com tots els altres membres de la 

comunitat educativa (administrativa, oficial de serveis, conserge, monitors/es, cuineres, etc.) 

 

També és el català la llengua que ens permet relacionar-nos amb l’entorn, amb altres centres 

educatius, esplais, centres cívics, amb d’altres persones i, en general,  en tots aquells àmbits que 

ho requereixen. 

 

2.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

               2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística 

 

L’escola no té actualment cap programa d’immersió, ja que es considera que majoritàriament els 

alumnes són catalanoparlants o, si més no, coneixen aquesta llengua usada en les llars d’infants o 

per algun membre de la família. Els alumnes de procedència no catalana s’integren a l’escola 

fàcilment durant l’etapa infantil i aprenen la llengua catalana, amb els companys a les aules, sense 

cap mena de dificultat.  

 

L’alumnat d’educació primària procedents d’altres països, a partir del 3r nivell,  fa ús del recurs de 

l’aula d’educació especial o bé dels grups de reforç com a pas previ i simultani amb l’ integració a 

les aules ordinàries. 

 

Actualment, l’escola no veu la necessitat d’entrar a formar part d’un Programa d’Immersió 

Lingüística (PIL), potser en un futur,  si canvien les circumstàncies del nostre alumnat, caldrà tenir-

ho present.  
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               2.1.2.2. Llengua oral 

 

L’escola Bisbat d’Ègara s’ha plantejat realitzar una programació sistemàtica de la llengua oral al 

llarg de l’escolarització. La gran majoria dels nostres alumnes són coneixedors i tenen un cert 

domini de la llengua oral quan arriben a l’escola. El centre vol proveir a l’alumnat de totes aquelles 

eines i recursos per tal que siguin capaços d’expressar sentiments, emocions, pensaments, 

necessitats, defensar les seves pròpies idees o donar-les a conèixer, relacionar-nos, gaudir de 

relats orals, representacions teatrals... 

 

La llengua oral no és solament una part del currículum de l’àmbit lingüístic sinó que forma part del 

dia a dia de l’ensenyament i actua com eix vertebrador de totes les àrees curriculars. Ens permet 

ser coneixedors de nosaltres mateixos, dels altres, de la nostra cultura i de la dels altres, ens 

permet escoltar i  respondre, ens ajuda a ser respectuosos. 

 

L’escola programa diverses activitats per fomentar la llengua oral en totes les àrees curriculars.  

 a)  Es potencia l’ús i la comunicació del català oral, ajustant-lo als aprenentatges. 

 b)  Activitats que gestionen la comunicació i la conversa, la interacció verbal….   

 

També s’aprofiten per treballar la llengua oral: 

- Situacions habituals relacionades amb la vida de l’aula. 

- Situacions relacionades amb el desenvolupament de les activitats proposades. 

- Situacions relacionades amb vivències i experiències pròpies de cada alumne/a. 

 

Hi ha un seguit d’activitats d’ús per reforçar-ne el procés d’ensenyament- aprenentatge: 

representacions teatrals, exposicions orals, activitats pautades de conversa expressant situacions 

de quotidianitat verbalitzades (rutines), expressant sentiments i/o emocions viscudes. 

 

El temps de dedicació diari a l’activitat està inclosa en les diferents programacions. A l’etapa 

infantil es dedica un temps diari al treball de les rutines, dir-nos bon dia, veure els nens que han 

vingut a l’escola i els que estan malalts, mirar la data, parlar de les activitats del dia, etc. També es 

dedica un temps a l’expressió oral inclòs en les diferents àrees de Descoberta d’un mateix i dels 

altres, Descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges i en el treball per projectes. A l’etapa 

primària les activitats estan incloses en les programacions de les diferents àrees i també en el 

treball per projectes o treballs en grup dirigit. 
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Depenent de la situació i el treball a realitzar, els alumnes s’organitzen en grups de treball en petit 

grup, en gran grup. També es realitzen exposicions de caire individual o de petit grup davant els 

propis companys o d’altres cursos. Es procura fer ús de tots els recursos a l’abast: imatges, jocs 

tecnològics i multimèdia, pissarres digitals, etc. 

 

S’avalua l’expressió oral cada curs per anar observant l’evolució dels alumnes i ens serveix per 

reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i introduir millores quan calgui (ampliació de vocabulari, 

ús de frases fetes, usos lingüístics propis del català...). 

 

               2.1.2.3. Llengua escrita 

 

A l’escola s’inicia el primer contacte amb la llengua escrita a l’Educació Infantil on el nostre 

alumnat comença a conèixer les lletres i a discriminar-les, a saber que unides formen paraules i  

es comença tot el procés de la lectoescriptura que es consolida al segon nivell d’educació 

primària.  

 

El centre disposa d'un document on s'expliciten els acords pel que fa a l'aprenentatge de la 

lectoescriptura i els gradua des d'educació infantil fins al segon curs d’educació primària (annex 1 

Document de lectoescriptura d’educació infantil - cicle inicial). 

 

La llengua escrita ens permet comunicar-nos de diferents maneres, usant el sistema més 

tradicional com és el full i el llapis i també les noves tecnologies, que donen a  la llengua escrita un 

ús pràctic i funcional i que ens permeten comunicar-nos gairebé a l’instant utilitzant el correu 

electrònic o el Messenger, xats, etc. 

 

La llengua escrita a la nostra escola es treballa des de diferents dimensions: 

 

a) Per una banda l’aspecte més literari, donant a conèixer al nostre alumnat tot tipus de creacions 

literàries: poesia, diferents tipus de prosa: conte, novel·la, narracions, descripcions, diàlegs, textos 

científics....  

 

b) Per altra banda, l’aspecte més creatiu dels alumnes: expressar tot allò que senten, volen 

explicar, qüestions que cal argumentar, treballant diferents tipologies de text graduades segons 

l’edat dels alumnes (annex 2 Tipologies de text acordades a l’etapa d’educació primària). 
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c) Potenciant l’ús funcional de la llengua escrita, els treballs de lectura i escriptura tenen una 

finalitat concreta o un destinatari. És a dir, és l’adquisició de la lectura i l’escriptura a partir de l’ús 

concret en situacions de comunicació significatives i de la vida quotidiana. 

 

d) Des de qualsevol àrea curricular, tant les pròpiament lingüístiques com les que no ho són tant. 

 

L’objectiu que pretenem assolir al finalitzar l’etapa d’educació primària és la capacitat d’expressar-

se amb correcció per escrit amb una correcta competència discursiva i una bona correcció 

lingüística. 

 

Els continguts a treballar s’inclouen en les diferents programacions de cada curs i s’estableixen 

uns acords, a nivell transversal, tant pel que fa al treball de les diferents tipologies de text, com pel 

que fa a aspectes de morfosintaxi, lèxic i ortografia a assolir al finalitzar cada nivell. 

 

Les activitats i estratègies plantejades estan encaminades a assolir l’objectiu proposat. A través 

d'aquestes activitats es pretén fer un treball competencial on es desenvolupin uns coneixements i 

unes habilitats que es puguin aplicar a diferents entorns i circumstàncies.  

 

L’escola, en relació a la llengua escrita ha consolidat diferents activitats per potenciar la lectura, 

intentant motivar el nostre alumnat perquè en gaudeixi: lectures orals per part dels mestres, 

projecte de “Tots som protagonistes”, la biblioteca d’aula, la biblioteca escolar amb préstec de 

llibres, el projecte “5è llegeix” en el que participen diverses escoles de Terrassa... També, a nivell 

de produccions dels alumnes: concursos literaris, articles d’opinió o altres escrits a la revista 

escolar, etc.  

 

El temps de dedicació diari està inclòs en les programacions de cada àrea curricular. A l’etapa 

d’educació infantil el treball es fa de forma globalitzada, respectant molt el ritme evolutiu de cada 

alumne. A l’etapa d’educació primària es realitza una sessió setmanal, amb els grups desdoblats, 

per poder atendre millor la diversitat pel que fa als diferents nivells de desenvolupament de 

l’expressió escrita dels alumnes.  

 

Per tal de treballar l’expressió escrita, es parteix de diferents models reals que trobem a la nostra 

societat. Es treballen les característiques del tipus de text, les parts i el vocabulari específic de la 

tipologia. Després de tot aquest treball es comença el procés d’escriptura amb pautes, adequades 

al nivell de l’alumne, que fan de bastida.  
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També es treballa amb diferents agrupaments de l’alumnat segons l’objectiu i el treball a fer, a 

nivell de gran grup per introduir les activitats, lectures en comú, elaboració conjunta de testos en 

petits grups o de forma individual per fer el seguiment del procés i l’avaluació. 

També es fa ús de diferents recursos: imatges, ús de pissarres digitals, projeccions, ús de 

processador de textos, diccionaris digitals i tradicionals, etc.  

 

Pel que fa a l’avaluació, s’han establert criteris de valoració tant d’agilitat com de comprensió 

lectora i d’expressió escrita a l’etapa primària.  Aquests criteris de correcció i avaluació es donen a 

conèixer als alumnes per tal d’implicar-los en el seu procés d’aprenentatge i fer-los partícips dels 

seus avenços. Donem molta importància també a l’autoavaluació amb checklists com a mitjà 

d’aprenentatge. 

 

               2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

 

La llengua oral està molt vinculada a la llengua escrita, no es pot separar una de l’altra. L’escola 

s’ha plantejat, des de sempre utilitzar la llengua oral en tots els seus vessants per després 

introduir-la, paulatinament i ja des de l’etapa d’educació infantil la llengua escrita. 

 

El professorat del centre, creu que per poder assolir un bon domini d’una llengua escrita primer hi 

ha d’haver un bon treball de la llengua oral. Quan els nostre alumnat és capaç d’expressar les 

seves emocions, sentiments i pensaments oralment,  estarà en disposició de fer-ho per escrit. 

Quan el seu pensament estigui ordenat i estructurat mentalment, l’alumnat serà capaç d’escriure 

de forma ordenada i coherent. 

 

És conegut per tothom que una llengua s’aprèn oralment, es comprèn oralment i s’enriqueix 

oralment. A l’escola, des del primer curs de l’etapa d’educació infantil, ens basem en aquest 

mètode de treball. Amb aquesta premissa pretenem aconseguir que els nostres alumnes 

s’expressin sense dificultats primer oralment i, després, els ajudarem i facilitarem tots aquells 

instruments que estan al nostre abast per aconseguir una bona comunicació escrita. 

 

El professorat  programa activitats que fomenten i estimulen el fet comunicatiu tant oral com escrit. 

L’escola participa en diferents activitats com concursos, Jocs Florals, tallers de llengua, contes 

teatralitzats, etc. 
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 2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

 

L’aprenentatge de la llengua s’ha de plantejar també des de la perspectiva de l’adquisició d’un 

instrument, tant per a la comunicació com per a l’aprenentatge. El llenguatge ha d’esdevenir un 

instrument útil per a la resta d’aprenentatges. 

 

La llengua com a instrument de comunicació l’emprem en tots els àmbits de la nostra vida, des 

dels més íntims i personals fins els professionals, per establir qualsevol relació social o per 

expressar qualsevol pensament. Per tant, la llengua està vinculada a totes les àrees per tal de 

poder expressar i comprendre el nostre entorn. 

 

Per aquest motiu el professorat és conscient que cal donar molta importància al treball de la 

llengua i es busquen i s’acorden estratègies que permetin introduir les correccions necessàries a 

les manifestacions dels nostres alumnes tant orals com escrites, en qualsevol situació 

d’aprenentatge. L’escola vetlla perquè en tot moment la llengua tingui el mateix tracte en les 

sessions de matemàtiques com a les de medi o de plàstica. L’alumnat s’ha d’expressar i escriure 

correctament en qualsevol àrea.  

 

Aspectes que treballem des de totes les àrees: 

 

- Comprensió d’instruccions i  d’explicacions orals i escrites. 

- Dicció correcta, vocalització i expressivitat en la lectura de diferents exercicis de cada àrea. 

- Comprensió de textos i enunciats. 

- Explicació d’esdeveniments, fets, situacions, teories, hipòtesis...orals i escrits. 

- Definicions de paraules, ampliació del vocabulari propi de cada àrea i contingut treballat. 

- Redacció de frases i respostes, coherents i gramaticalment i ortogràficament correctes, en els 

diferents exercicis proposats. 

 

L’escola programa uns criteris d’avaluació, coordinats i coherents, d’aquests aspectes i en relació 

amb els resultats acadèmics de la matèria. 
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    2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre comunitats i nivells 

 

L’equip directiu, els/les coordinadors/es i el/la coordinador/a LIC vetllen per una coherència en tot 

moment en el centre, buscant tots aquells vincles, recursos, estratègies que afavoreixin una unió 

entre ambdues etapes: infantil i primària i entre les comunitats. Aquesta dinamització facilita la 

coordinació entre el professorat i ajuda a l’alumnat a saber què se li demana i en quin moment del 

procés d'aprenentatge es troba. Per tant, pretenem un assoliment d’una bona competència 

lingüística per part del nostre alumnat. 

 

La continua reflexió pedagògica fa que el professorat vagi elaborant, revisant i actualitzant 

documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius, així com les programacions i els 

criteris d’avaluació. 

 

Es van seguint els protocols establerts de traspàs d’informació així com els aspectes curriculars en 

la promoció d’alumnat. 

 

L’equip directiu conjuntament amb els/les diferents coordinadors/es i el professorat  participen en 

la planificació sistematitzada de les reunions de nivell, de comunitat i d’etapa per establir línies 

d’intervenció estructurades i coherents.  

 

               2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua    

                             vehicular 

 

Durant els cursos 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 l’escola va disposar d’una aula d’acollida per 

atendre un nombrós grup d’alumnes nouvinguts, de diverses nacionalitats i d’incorporació tardana 

que es van matricular al centre fruit del creixement de l’escola durant aquests anys. 

 

Actualment l’escola aplica estratègies didàctiques i mesures organitzatives per facilitar la 

incorporació de l’alumnat nouvingut, recollides en el Pla d’Acollida. 

 

El centre ha definit i consolidat, amb l’assessorament dels Serveis Educatius, uns mecanismes 

organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat lingüística de l’alumnat. Des de la 

Comissió d’atenció a la Diversitat (CAD) s’adequa l’assistència a de l’alumnat a l’aula ordinària o 

bé a l’aula de reforç o d’educació especial en funció de les seves necessitats, tenint en compte el 

coneixement / desconeixement de llengües romàniques i el temps que portin a Catalunya. En 

l’actualitat l’escola té molt poc alumnat d’aquesta tipologia. 
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                    2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

 

Actualment es segueix el protocol del Pla d’Acollida. Primer s’apliquen les proves 

estandarditzades definides pel Departament d’Ensenyament. Un cop coneguts els paràmetres que 

corresponen a l’alumne nouvingut podem ajustar el seu currículum a les seves necessitats 

individuals a la seva aula ordinària, o bé a l’aula d’educació especial si es valora necessari. Les 

valoracions i decisions de caire organitzatiu sempre es realitzen des de la CAD. 

 

El professorat adequa metodologies i continguts per a l’aprenentatge del català com a segona 

llengua de l’alumnat nouvingut i procura aplicar estratègies que facilitin una instrucció 

comprensible en totes les àrees. 

 

Des del centre es mostra interès per les llengües i cultures d’origen presents en l’ alumnat 

fomentant el respecte per les altres llengües i cultures presents al món. 

 

El centre també té present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències 

comunes per millorar l’aprenentatge.  

 

                    2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

 

El fet de conèixer el castellà facilita la comprensió de les tasques degut a algunes estructures 

comunes amb la llengua catalana. Aquest alumnat gaudeix de menys dificultats en la comprensió i 

el treball de la resta d’àrees que configuren el currículum. 

 
Tot i això, el professorat assessorat per la CAD i l’assessora LIC, establiran els aspectes a tenir en 

compte en relació al treball que es porta a terme a l’aula ordinària a cadascuna de les àrees. 

  
               2.1.2.8. Atenció de la diversitat  

 
L’atenció a la diversitat es fa des de l’aula ordinària i també des d’Educació Especial i, en alumnat 

molt específic del centre, a la SIEI. 

 

Depenent del grau de les dificultats detectades: 

● Es programen activitats diferenciades per aquesta tipologia d’alumnat, 

● Es realitzen Adaptacions Curriculars  

● S’elaboren Plans Individualitzats 
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Aquestes mesures s’apliquen si es considera necessari, per aconseguir el progrés adequat en el 

procés d’ensenyament - aprenentatge d’aquests alumnes. 

 
Des del curs de P3, els tutors recullen les informacions sobre el desenvolupament de la parla dels 

alumnes, a l'expectativa de decidir si les dificultats provenen d'aspectes maduratius o bé són 

indicadors de disfuncions de la parla. Segons l’evolució de cada infant aquest recull d’informació 

es fa fins a 2n de primària. 

 
A P4 i P5 disposem d’un petit grup de llenguatge oral, on els alumnes amb més dificultats en 

aquest aspecte treballen en petit grup la llengua oral, amb una mestra de reforç o la mestra 

d’Educació Especial, si és possible. 

 

Quan es detecta que un alumne pateix una dificultat que no es pot atendre dins l’aula ordinària, es 

consulta a l’assessor/a de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). 

 

Des de P3 fins al segon curs de primària, els tutors passen unes proves per detectar les diferents 

tipologies de dificultats de la parla. 

 

A primer i segon cursos d’educació primària, quan el tutor/a detecta algunes dificultats de 

lectoescriptura es treballa des dels grups de reforç dins de l'aula ordinària. Si aquest suport no és 

suficient es passa una demanda a la CAD des d'on es prioritza l'atenció de l’EAP i els recursos 

disponibles.  

 
A partir del tercer curs d’educació primària es té en compte el desenvolupament de la comprensió 

lectora, l'expressió oral i l'escrita, així com el càlcul i la lògica matemàtica. També són els tutors, o 

altres mestres especialistes els que fan la primera detecció de les dificultats.  

 
A l’alumnat de sisè se li passa una prova on es comprova si hi ha algun retard greu 

d'aprenentatge, per tal de fer un bon traspàs a l’ensenyament secundari i que es puguin aplicar els 

recursos i reforços necessaris. 
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      2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
L’escola, des de diferents àmbits, realitza i organitza activitats per incentivar l’ús de la llengua 

catalana però cal tenir en compte que el nostre centre ha tingut poc alumnat de fora de Catalunya 

o d’altres nacionalitats. 

 
Per tal d’incentivar l’ús de la llengua, l’escola organitza actuacions per potenciar l’ús de la llengua 

oral en totes les activitats escolars. També organitza progressivament la programació curricular i 

l’avaluació en la potenciació de l’ús del català. 

 
De tota manera, fem constar que el nostre és un centre en el que hi ha un ús majoritari del català. 

Si més endavant es detecta una necessitat important d’incentivació de la llengua, s' incorporaran 

més activitats adequades per millorar-ne l’ús. 

 

               2.1.2.10. Avaluació de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

 
Cada inici de curs es fa una avaluació inicial sobre aspectes lingüístics per tal de conèixer el punt 

de partida dels alumnes i detectar possibles dificultats que caldrà treballar durant el curs amb els 

recursos adequats. També ens dóna informació per poder organitzar de manera òptima les 

sessions de reforç. L’avaluació inicial es fa des de P5 d’educació infantil fins a 6è d’educació  

primària. A l’etapa d’educació infantil, a P5, 1r i 2n de primària es passen les proves PACBSL, a 

nivell de reconeixement de lletres i lectura. A partir de P5 ja es passa una prova escrita de 

paraules i una frase. A l’educació primària es realitza l’avaluació inicial de les següents 

dimensions: comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita.  

 
Durant el curs, l’avaluació del coneixement de la llengua es fa com a avaluació formativa, la qual 

ens va donant informació del procés que fa cada alumne i ens permet adequar les diferents 

activitats i actuacions a la realitat de cadascú. 

 
Al final de cada quadrimestre a l’etapa infantil es realitza una avaluació (p4 i P5) d’habilitats 

lingüístiques, lectura i escriptura. 

 

Al final de cada trimestre, a l’etapa d’educació primària es realitza una avaluació, amb diferents 

activitats que s’han anat fent, que pretenen avaluar el procés d’adquisició de la competència 

lingüística, tant oral com escrita, i que segueixen les diverses dimensions de l’àrea de llengua: la 

comunicació oral, lacomprensió lectora, l’expressió escrita, la literària i la plurilingüe i multicultural.  
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Al tercer trimestre es fa una avaluació sumativa final que recull el procés que ha fet cada alumne, 

des del seu punt de partida, la seva evolució i el seu nivell d’assoliment de la competència 

lingüística. 

 

A la junta d’avaluació  també s’acaben de decidir les possibles retencions  a un determinat nivell 

d’aquell alumnat que per les  dificultats es preveu que no podrà assolir amb garanties d’èxit el 

següent nivell. Aquestes possibles retencions han estat proposades durant el curs a les famílies 

dels alumnes afectats i la decisió final es pren de mutu acord amb les famílies. En cas de 

desacord, la família signa un document de desacord amb els compromisos que adquireix per 

garantir l’assoliment del nivell de l’alumnat en qüestió.  

 

També es revisen les sessions dedicades a l’atenció a la diversitat, tant pel que fa als reforços, 

com a l’aula d’EE i es preveuen els ajuts i reforços que seran necessaris per al curs següent. 

  
El professorat de les diferents etapes, comunitats i nivells, conjuntament, amb els membres de la 

CAD, estableixen les activitats i els recursos adients per avaluar la competència lingüística per a 

l’alumnat de l’aula d’educació especial. 

 
               2.1.2.11. Materials didàctics 

 
Els materials didàctics que s’utilitzen per al treball de la llengua tant oral com escrita es 

seleccionen a patir del decret del currículum, 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària. S’ha anat duent a terme en el sí de l’equip docent del centre 

una reflexió sobre els materials que hi ha al mercat, les propostes que fan les diferents editorials 

de llibres de text i la metodologia de treball que vol dur a terme l’escola per tal de garantir una 

bona competència lingüística del nostre alumnat. 

 
En els darrers cursos, la línia d’escola és no utilitzar un sol llibre de text, sinó seleccionar materials 

diversos que es poden trobar al mercat i elaborar-ne de nous i més idonis atenent a les 

necessitats de l’alumnat de l’escola. També es fa us de materials audiovisuals, cd interactius, 

programes informàtics, la PDI, entre d’altres, per tal d’incorporar les noves tecnologies a les aules. 

 
Seguint aquests criteris, també es té en compte el treball de la llengua que es fa en les altres 

àrees i els materials que s’utilitzen. L’elecció i elaboració del material ha de potenciar el treball de 

la llengua oral i de la llengua escrita plantejat per l’escola. 
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És funció dels equips de mestres de les diferents etapes o comunitats, conjuntament amb la CAD  

i l’equip directiu determinar quin tipus de material didàctic de l’ensenyament de les llengües es 

selecciona.  

 
En funció als criteris establerts anteriorment, també es té en compte la llengua en els materials de 

les àrees no lingüístiques.  

       
2.1.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
  

2.1.3.1. Informació multimèdia. Les noves tecnologies: un mitjà motivador per           

l’aprenentatge de les llengües. 

 
L’escola Bisbat d’Ègara valorant els canvis en la societat, l’avenç de les noves tecnologies, la 

influència que aquestes tenen en l’àmbit social i escolar, va veure necessari introduir d’una 

manera sistemàtica el treball de la informàtica i les noves tecnologies dins l’horari escolar. 

 
L’escola inicia el procés de familiarització amb el món de les TAC des de l’etapa d’educació infantil 

on els alumnes poden gaudir de l’aprenentatge a través dels ordinadors, també emprant i 

treballant amb altres elements dels mitjans audiovisuals: càmeres de fotos, de vídeo, les pantalles 

digitals (PDI), etc. 

 
Els alumnes de l’etapa d’educació infantil disposen d’un ordinador i una PDI a l’aula. També 

assisteixen a l’aula d’informàtica setmanalment en petit grup des de P4. Aquesta aula disposa 

també d’una pissarra digital.  

 
A l’etapa d’educació primària es continua el procés d’aprenentatge segons la programació de 

competències digitals establerta i consensuada pel centre. Cada grup classe pot gaudir d’una 

sessió setmanal d’informàtica en petit grup; això ens ajuda a treballar diferents aspectes del 

currículum. També hi ha unes franges horàries en les que el professorat disposa del recurs de 

l’aula d’informàtica per poder-hi accedir amb el grup sencer. Totes les aules dels diversos nivells 

d’aquesta etapa estan dotades amb pissarres digitals. A les aules d’anglès, religió, plàstica, 

informàtica i a la biblioteca, hi ha projectors. 

 
Durant els darrers cursos, el professorat de l’escola ha participat en diverses activitats de formació 

relacionades amb les TAC. S’estan introduint diverses eines tecnològiques per realitzar activitats 

diverses i avaluacions: Symbaloo, Kahoot, Toondoo, Scratch...  
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Algunes de les activitats en les que s’utilitzen les noves tecnologies a les aules són: la realització 

de contes digitalitzats, de còmics amb el programa informàtic Toondoo, de PowerPoints per a 

exposar projectes, de webs d’energies...  

 

 
         2.1.3.2. Usos lingüístics 

 
L’escola vetlla i programa activitats per fomentar el bon ús de la llengua catalana, tant a l’aula com 

a l’entorn, utilitzant el registre lingüístic adequat a cada circumstància. 

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

 
L’escola vetlla perquè el nostre alumnat assoleixi una bona competència plurilingüe i intercultural 

que significa actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Es parteix de la 

valoració de la pròpia llengua i cultura catalanes, i es fomenta l’interès per les altres llengües i 

cultures que es parlen a l’escola i conviuen a l’entorn. Es valora la necessitat de conèixer llengües 

estrangeres per poder-se comunicar amb més gent. Es treballa per inculcar als alumnes una 

actitud crítica davant els estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

  
         2.1.3.4. Català i llengües d’origen 

 
Com ja s’ha dit anteriorment, l’escola proposa activitats i fomenta el respecte i l’interès per les 

llengües i cultures d’origen presents en l’alumnat. 

 

També és el català, la llengua base per tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment 

de les competències comunes per millorar l’aprenentatge d’aquell alumnat que no és 

catalanoparlant. 
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2.2. La llengua castellana 
 
       2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 
A l’escola Bisbat d’Ègara es potencia que el nostre alumnat sigui coneixedor de la llengua 

castellana i sigui capaç de fer-ne un ús comunicatiu molt semblant a la seva  llengua materna.  

  

S’introdueix la llengua castellana a partir del primer curs d’educació primària, tal i com marca el 

decret curricular. El punt de partença és quin ús en fan el nostre alumnat de la llengua castellana i 

quines són les seves necessitats d’aprenentatge per tal de poder arribar, al final de l’etapa de 

Primària, a tenir un bon domini d’aquesta llengua tant a nivell oral com escrit. 

 

S’han establert criteris de continuïtat i coherència metodològica entre el treball que es fa en 

llengua catalana i en llengua castellana. Es treballen en cada llengua els trets diferencials d’una i 

altra. El treball de les estructures comunes es fa indistintament en llengua catalana o castellana 

dins les dues àrees curriculars i després es el traspàs a l’altra llengua. D’aquesta manera els 

alumnes veuen els punts en comú de les llengües i transfereixen els coneixement d’una llengua a 

l’altra. L’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de competència en les dues llengües.  

 

Durant els darrers cursos s’ha incrementat l’ús del castellà entre els alumnes i les famílies i s’ha 

millorat l’expressió oral, així com la comprensió oral i escrita. 

  
       2.2.1.2. Llengua oral 
 
L’escola treballa la llengua castellana a nivell oral durant tota l’etapa primària però, és durant els 

dos primers nivells, on aquest treball es fa de forma prioritària, tant a nivell d’expressió oral com de 

comprensió oral.  

 

Al llarg dels cursos es treballa l’adquisició del lèxic propi d’aquesta llengua, es prioritza la 

construcció d’estructures castellanes diferenciades del català, expressions típiques, refranys, 

dites, poemes, novel·les i es programen activitats per tal d’estimular als alumnes perquè puguin 

mantenir converses en castellà, diàlegs, debats, fer exposicions de diferents tipologies segons el 

nivell cursat.  
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L’escola treballa el castellà, primer en la seva vessant oral per tal que el nostre alumnat adquireixi 

una millor competència oral en aquesta llengua i, després es va fent el pas a la llengua escrita. 

 

L’escola considera  les variants de la llengua castellana com formes diferents d’expressió en una 

mateixa llengua, s’intenta donar un model però, també s’accepten totes aquelles diferències de les 

variants. Es procura donar un paper important als alumnes coneixedors d’aquesta llengua i la 

possibilitat de gaudir dels seus coneixements del castellà respecte a l’alumnat catalanoparlant de 

manera que es converteixen en dinamitzadors de les converses en aquesta llengua i en una ajuda 

important per a millorar el lèxic i les estructures morfosintàctiques en aquesta llengua. 

 
      2.2.1.3. Llengua escrita 

  
L’escola té un plantejament global de l’ensenyament de la lectura i l’escriptura de la llengua 

castellana, relacionat amb els aprenentatges de la llengua catalana. Les activitats que es 

proposen a l’alumnat segueixen una seqüència amb l’objectiu d’aconseguir un bon domini a nivell 

escrit d’aquesta llengua.  

 

Al llarg de tots els nivells hi ha programades unes lectures per afavorir l’aprenentatge del castellà, 

tant pel que fa a la comprensió com a nivell de treball de lèxic i d’estructures pròpies d’aquesta 

llengua. 

 

El treball de llengua escrita en castellà és similar al de llengua escrita en català. Es treballen 

algunes de les tipologies textuals només en castellà i d’altres s’han treballat primer en català i es 

reforcen en castellà. El treball ortogràfic segueix les mateixes consignes que en llengua catalana. 

 
       2.2.1.4. Activitats d’ús 

 
Dins les programacions de llengua castellana, el professorat ha previst activitats d’ús per reforçar-

ne el procés d’ensenyament - aprenentatge: jocs dirigits, representacions teatrals, exposicions 

orals, activitats pautades de conversa... També s’utilitzen diferents recursos com són les  revistes,  

el visionat de pel·lícules i els recursos TAC per tal de millorar-ne l’ús i la comprensió per part del 

nostre alumnat.  
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      2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

 
L’escola no s’ha plantejat donar tots els continguts d’una àrea no lingüística en castellà, però 

durant el curs 2012-2013 es van introduir alguns temes de l’àrea de coneixement del medi social 

en llengua castellana als nivells de 5è i 6è d’educació primària. També es treballen les dimensions 

de comprensió oral i comprensió lectora des de totes les àrees del currículum a partir del visionat 

de vídeos, PowerPoints, lectures diverses... per treballar els diferents temes proposats des de 

l’àmbit d’ història, coneixment de la biografia i obra de diferents autors plàstics, continguts 

d’educació en valors, instruccions de jocs...  

A partir la valoració dels resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques dels nostres 

alumnes en aquesta llengua, es prenen decisions per a la millora en l’ús del castellà, si es valora 

que n’hi ha la necessitat.  

 

       2.2.1.6. Alumnat nouvingut 

 
El plantejament que fa l’escola quan arriba alumnat nouvingut al nostre centre que no coneix cap 

de les dues llengües, el primer que fem és assegurar un coneixement del català, que els permeti 

integrar-se en procés educatiu de Catalunya i a la vegada els ajudi a integrar-se socialment i 

puguin establir una relació comunicativa amb els seus companys d’escola. Desprès s’inicia 

l’ensenyament de la llengua castellana, tenint en compte el que ja han après en català i la 

presència del castellà en la societat. 

 

L’alumnat nouvingut de països de Sud- Amèrica, s’incorpora a l’aula ordinària en totes les 

sessions de llengua castellana. Les dificultats en que es poden trobar venen donades pel nivell 

d’escolarització o les dificultats d’aprenentatges, no pas per desconeixement de la llengua com a 

mínim oral. De tota manera, en els darrers cursos, la incorporació d’aquest tipus d’alumnat al 

centre és minoritari. 

  
 

2.3. Altres llengües 
 
       2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  
 
L’escola creu convenient fomentar l’aprenentatge de l’anglès perquè l’alumnat en faci un ús 

funcional d’aquesta llengua i sigui capaç d’usar-lo en diferents relacions personals, ara i en el 

futur.  
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L’escola Bisbat d’Ègara, des de fa força anys, ha vist la necessitat d’ensenyar la llengua anglesa 

com a llengua estrangera ja que majoritàriament l’alumnat del centre és catalanoparlant i no es 

detecten interferències amb altres llengües. Per aquest motiu es va avançar la introducció de 

l’anglès al nivell de primer d’educació primària durant el curs 1998-99 com a escola pilot. Això ens 

va permetre poder programar diferents activitats al llarg dels sis cursos l’etapa d’educació 

primària. 

 

Durant el curs 2008-09 es va iniciar un projecte d’innovació en llengües estrangeres. Es van 

ampliar les sessions destinades al treball d’aquesta llengua i, en l’organització horària, es va 

preveure poder fer una sessió desdoblada per poder fer incidència en el treball de la llengua oral. 

També es va augmentar el nombre d’especialistes en llengua anglesa al centre. 

 

Per altra banda, a partir del decret del currículum de l’etapa d’educació infantil (decret 181/2008, 

de 9 de setembre)  es va introduir l’anglès a nivell oral, en una sessió setmanal a P5. 

 
L’escola, potencia que les activitats siguin més de caire oral, sobretot a P5 i als dos primers nivells 

de primària; a partir del tercer curs d’educació primària es comencen a introduir algunes activitats 

dirigides a aplicar la llengua anglesa escrita i, a partir de cinquè, es combinen les dues vessants 

de la llengua oral/escrita.  

 

Cal fer palesa que una llengua s’aprèn escoltant i interactuant, per aquest motiu es busquen 

experiències que fomentin aquest aspecte. 

 
               2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 
 
Els especialistes de llengua anglesa conjuntament amb l’equip directiu han establert una 

distribució coherent i progressiva del currículum d’aquesta llengua segons el context 

sociolingüístic del nostre centre. 

 

La programació s’estructura a partir d’aprenentatges rellevants i globals integrant reptes lingüístics 

que condueixin a un ús  funcional i significatiu de la llengua anglesa, dins i fora de l’aula. 

S’intenten crear espais d’interacció/comunicació variats per donar resposta als diferents estils i 

ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.  
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Es fa un tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús en funció de l’etapa 

madurativa i de les necessitats de l’alumnat. Alhora també es preveuen agrupaments de diversa 

tipologia per reforçar la llengua anglesa oral. 

 

S’han tingut en compte tots aquells conceptes i estructures comuns amb la resta de llengües 

treballades a l’escola. 

 

També es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat i els resultats finals als que 

s’arriben per concretar anualment les mesures que s’adoptaran. 

  
               2.3.1.1.2. Metodologia 
 
El professorat especialista vol donar un l’enfocament comunicatiu a l’aprenentatge de l’anglès 

buscant estratègies i recursos per incloure la participació de tot l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat. També es programen activitats amb diferents metodologies per donar oportunitats per 

tal d’adquirir les habilitats lingüístiques de la llengua anglesa, en especial la competència oral. És 

per aquesta qüestió que hi ha una sessió setmanal d’anglès desdoblada, en mig grup per fomentar 

la pràctica de l’anglès oral. Alhora es programen activitats de comprensió tant oral com escrita i 

s’utilitzen les noves tecnologies com a recurs per l’aprenentatge de l’anglès. 

 

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

Els especialistes d’anglès seleccionen els materials basant-se en criteris de coherència i 

continuïtat metodològica. Tots els materials utilitzats tenen en compte l’atenció a la diversitat i 

alhora serveixin per a l’ampliació de coneixements per als alumnes més avantatjats. 

 

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

 
L’escola  utilitza els diferents recursos tecnològics de que disposa per atendre els diferents ritmes 

d’aprenentatge, i poder integrar a tot l’alumnat en el coneixement de la llengua anglesa: pissarres 

digitals, ordinadors, equips d’àudio, etc. 

El professorat d’anglès, junt amb la comissió TAC de l’escola, van impulsar el Symbaloo com a 

eina virtual per a que l’alumnat tingui accés, des de casa, i pugui revisar els continguts treballats a 

l’aula (jocs, vídeos, cançons...). Posteriorment, aquest recurs s’ha ampliat a les diverses àrees i 

tutories. 
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               2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

  
L’escola disposa d’una aula per anglès on hi ha recollit tot el material i recursos per impartir 

aquesta àrea. També s’utilitzen les pròpies aules dels alumnes i altres espais d’ús comú per als 

desdoblaments. En tots aquests espais l’alumnat sap que allà es parla anglès i les activitats es 

realitzen en aquesta llengua.  

L’escola fa difusió de les activitats del treball curricular fora de l’aula: exposicions, teatre, la revista. 

Es participa en les diferents festes de l’escola: castanyada (Halloween en l’àmbit de llengua 

estrangera, anglès), cantada de nadales en català, castellà i anglès i les jornades culturals en les 

que l’alumnat de cinquè i sisè fa un musical en anglès. A més, es realitza l’”English Week”; durant 

una setmana, a tots els nivells d’educació primària; es realitza un treball per conèixer la cultura i 

les tradicions d’un país de parla anglesa. Aquesta activitat s’estén també a altres àrees com ara a 

l’educació artística i a l’educació física. També s’ha creat un blog per exposar les activitats que es 

duen a terme a l’aula d’anglès. 

     

    2.3.1.2 Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 
 
               2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

  
De moment el centre no té previst introduir una altra llengua estrangera en horari lectiu dels 

alumnes. 

 
              2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
 
L’aprenentatge de l’anglès no està integrat a cap àrea no curricular de moment. Es treballen 

alguns continguts de coneixement del medi en anglès a partir de tercer d’educació primària. 

 
    2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 
 
El centre actualment no té vigent cap projecte i/o programa plurilingüe.  
  

 
2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 
L’escola s’ha plantejat fer certes actuacions per fer un ús simbòlic de les llengües i utilitzar-les per 

treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum i fomentar la cohesió social. Però, en 

aquests moments, no hem contemplat la possibilitat d’oferir classes de llengua d’origen en horari 

extraescolar.  
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2.4. Organització i gestió 
 

       2.4.1.1. Llengua del centre 
 
El centre utilitza la llengua catalana en tot moment en l’organització i gestió del centre. Tots els 

documents, informacions, notificacions, certificacions, cartes..., es fan en català. Es considera que 

aquesta llengua és la nostra llengua vehicular i, per tant, la que s’ha d’emprar en tot moment i per 

a qualsevol motiu. Els rètols, cartells i ambientació en general són en català. 

 

       2.4.1.2. Documents de centre 

 
Tota la documentació que es genera en el nostre centre es realitza en llengua catalana; no obstant 

això, si hi ha algun requeriment d’alguna família o també si ha de sortir alguna documentació fora 

de Catalunya es fa en versió bilingüe.  

 

El PEC i les NOFC. Es revisen i actualitzen amb regularitat, especialment els continguts referits a 

la llengua catalana. Aquests documents són coneguts per tot el professorat i la comunitat 

educativa. 

  
       2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 

La nostra escola intenta mantenir en tot moment un llenguatge no sexista, i pretén tenir-ho present 

en tots els documents del centre. Des de fa anys es treballa amb l’alumnat transversalment a totes 

les àrees curriculars ja que s’entén que la paraula és una eina de transformació.  

 

       2.4.1.4. Comunicació externa 
 
La comunicació de l’escola amb les famílies o amb d’altres estaments és en català; es realitza tota 

la documentació en català. Només si la família demana les comunicacions en castellà se’ls ofereix 

un document bilingüe (castellà-català). 

 

Es fan documents bilingües per a les famílies nouvingudes durant el seu període d’acolliment. En 

algun cas concret, per tal de poder confirmar l’assistència a l’entrevista amb el/la tutor/a  en 

ocasions s’ha demanat el servei de traductors específics (àrab, xinès, georgià, sirià...). També 

disposem d’uns documents visuals per a la comunicació en el procés de matriculació.  

 

A més, es fan comunicacions o certificacions en llengua castellana quan cal enviar algun 

document fora de Catalunya. 
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       2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 
 
L’escola creu que el català és la llengua de projecció interna i externa. El professorat s’adreça 

habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat. La relació amb les famílies, amb una llengua 

d’origen diferent del català, s’intenta fer en català assegurant-nos que en tenen una bona 

comprensió. Prioritzem una bona entesa i una bona integració de les famílies a l’entorn escolar per 

tal de poder fer un treball conjunt en l’educació dels seus fills.  S’utilitza la llengua adient per poder 

dur a terme aquest objectiu. Si es creu necessari utilitzem els recursos del PAME  i del Consell 

Comarcal de traductors/es i mediadors/es. 

  

             2.1.4.6 Educació no formal 
 
                         2.4.1.6.1. Serveis d’Educació no formal 
 
La nostra escola sempre s’ha coordinat amb monitors del servei d’acollida matinal, personal del 

menjador, monitors d’extraescolars, monitors d’activitats, tallers, per aconseguir que els adults 

responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació. 

  

                        

   2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

 
Les activitats extraescolars es realitzen en català; formen part del projecte de l’AFA i la seva 

contractació es fa a través d’aquesta associació.  

 
                         2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 
 
La realització de la contractació d’activitats extraescolars es fa a través d’empreses que contracta 

l’AFA. La direcció del centre conjuntament amb la Junta de l’AFA vetllen per obtenir un servei de 

qualitat i que els monitors usin la llengua catalana en tot moment. 

  
             2.4.1.7. Llengua i entorn 
 
Tot i que el centre no pertany al Pla d’entorn de la població, l’equip directiu, conjuntament amb la 

coordinadora LIC, vetllen perquè, en les activitats extraescolars, els responsables s’adrecin 

sempre en català a l’alumnat, tan en les situacions formals com en les no formals. Això requereix 

una coordinació del centre amb els organitzadors. 
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    2.4.2 Plurilingüisme al centre educatiu 
 
            2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
 
La comunitat educativa vetlla i té en compte la diversitat lingüística del centre i l’aprofita per 

afavorir l’autoestima de l’alumnat i per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

 
            2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)  
 
La comunitat educativa estableix i utilitza els diferents recursos, entre ells la mediació lingüística 

del PAME i el Consell Comarcal per conèixer i facilitar mesures de traducció en el període 

d’acollida a les famílies de l’alumnat nouvingut. Facilitar la documentació bilingüe (llengua 

d’origen/català), quan ho demanin, o atendre oralment en castellà a les persones que 

expressament ho demanin. 

  

    2.4.3. Alumnat nouvingut 
 
La comunitat educativa utilitza sempre el català per afavorir la integració. Tots els mestres hem 

acordat adreçar-nos en català a l’alumnat nouvingut per ajudar-lo en l’adquisició de la 

competència comunicativa. S’avaluen els resultats i,  a les reunions del CAD, se’n fa un 

seguiment. 

 
  
    2.4.4 Organització dels recursos humans 
 
             2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
 
El professorat liderat per l’equip directiu i la coordinadora LIC fa una autodiagnosi amb les 

necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics i de millora del centre pel que fa 

a didàctiques de la llengua en les diferents vessants, oral i escrita i també de l’ensenyament 

d’altres llengües. A partir de la diagnosi, efectuem les demandes de formació, que poden ser 

d’assessorament en centre o bé de formació individual del professorat. 

  
    2.4.5 Organització de la programació curricular 
 
             2.4.5.1. Coordinació comunitats i nivells 
 
L’escola està organitzada en dues etapes: infantil i primària.  L’etapa d’educació infantil es 

correspon a la comunitat de petits i es subdivideix en tres nivells (P3, P4 i P5) i, l’etapa d’educació  

primària, es subdivideix en dues comunitats: la de mitjans (1r a 3r) i la de grans (4t a 6è).  
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La programació curricular de totes les àrees de llengua s’organitza globalment durant tota l’etapa 

educativa. A partir del treball per assolir la competència lingüística, s’han establert reunions 

periòdiques per coordinar el traspàs de l’alumnat entre les dues etapes així com la continuïtat en 

el treball iniciat a educació infantil.  

 

Per altra banda, també s’ha iniciat un treball de coordinació lingüística pel que fa al treball de 

l’agilitat i la comprensió lectora, les diferents tipologies de text i el treball de l’expressió escrita i la 

progressió en l’assoliment de l’ortografia i el treball d’expressió oral des de qualsevol àrea 

curricular des de l’educació infantil fins al darrer curs de primària. 

 

              2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
 
L’equip de mestres programa les estructures comunes en totes les llengües per tal d’evitar repetir 

continguts al llarg del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Només es tractaran de manera 

diferenciada aquells aspectes que en les diverses llengües apreses ho requereixi. Sobre el 

tractament de les estructures lingüístiques comunes es consideren com a acords importants evitar 

repeticions de continguts, l’anticipació de l’aprenentatge, i atenent l’especificitat dels continguts, 

tenint en compte que la llengua catalana és la llengua d’aprenentatge.   

 

             2.4.5.3. Projectes d’innovació 
 
L’escola ha tingut concedits pel Departament d’Ensenyament un projecte d’innovació en 

comunicació audiovisual durant els anys 2005-2008 i un altre d’anglès per al període 2008-2011. 

Ambdós projectes han quedat integrats al currículum. Altres projectes engegats pel centre són el 

projecte de l’hort a P4, que es va iniciar al curs 2008-2009; un projecte per dinamitzar la biblioteca 

de l’escola i les de les aules que es realitza juntament amb una comissió de l’AFA; el projecte de 

dinamització dels patis en el que l’alumnat de cinquè i sisè fan de guies i expliquen les normes 

dels diversos jocs al més petits; l’apadrinament lector a l’alumnat de P5 i 1r per part de l’alumnat 

de 5è i 6è de primària.  

  

    2.4.6. Biblioteca escolar 
 
Des de la comissió de biblioteca, que és una comissió mixta formada per pares i mares i mestres, 

es decideix les noves adquisicions per dotar la biblioteca -mediateca que es durant a terme al llarg 

del curs. A través del projecte de reutilització de material didàctic i llibres de text, es destina un 

percentatge de les aportacions de les famílies per a l’adquisició d’aquests recursos.  
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La biblioteca escolar compta amb una bona dotació de llibres, CD de música i DVD, uns són 

d’informació i d’altres de lectura o bé lúdics. També hi ha material i recursos per al professorat.  

 

Tenim dues biblioteques, una a l’edifici de l’etapa infantil i l’altra a l’edifici de primària. Cada 

biblioteca té material adequat a la seva etapa.  

 

Donat els canvis d’ubicació que ha patit el centre, el curs 2006-07 es va reiniciar el servei de 

préstec de llibres de la biblioteca; fins aleshores s’utilitzaven per a aquest servei només les 

biblioteques d’aula. Actualment, a part de la biblioteca de l’aula, cada nivell disposa d’un espai 

dins l’horari per accedir a la biblioteca i poder fer ús del servei de préstec. Així mateix s’ha destinat 

part de l’horari d’un/a mestre/a per poder col·laborar en la gestió de la biblioteca. Des de la 

comissió de biblioteca, formada per professorat de l’escola, s’introdueixen, al E-pèrgam, els nous 

llibres que s’incorporen periòdicament a la biblioteca.  

 

També es potencia l’ús de la biblioteca a partir de propostes com ara els conta - contes, concurs 

de punts de llibre, etc., activitats totes elles que promou la comissió de biblioteca de l’AFA. Per 

altra banda, s’ha ampliat la franja d’ús amb l’horari de menjador pels alumnes de 4t, 5è i 6è que 

vulguin avançar tasques per fer a casa, estudiar controls, fer treballs, etc. També s’utilitza com a 

espai per a activitats extraescolars. 

 

               2.4.6.1 Accés i ús de la informació 
  
La biblioteca, també, s’utilitza  per desenvolupar la competència digital i tractament de la 

informació (reconèixer quan la informació és necessària, localitzar-la, avaluar-la i comunicar-la 

efectivament).  El centre ha planificat en els horaris la possibilitat que els diferents cursos puguin 

utilitzar la biblioteca com a suport a les àrees curriculars i per tant en la cerca i ús de la informació. 

La biblioteca disposa d’un ordinador i un canó digital. 

 
               2.4.6.2. Pla de lectura de centre 
 
El centre disposa d’un PLEC que recull les activitats que s’estan duent a terme a les aules i a les 

comunitats, posant-les en comú. A través de la coordinació entre comunitats es realitza una 

programació lineal d’activitats, que s’engloben dins el pla de lectura i del currículum dels diferents 

nivells. Dins del PLEC, els objectius específics que ens hem plantejat són: 

- Assegurar que el nostre alumnat, immers en un món en el que contínuament rep 

informació, sigui capaç de saber buscar i interpretar la informació que li arriba. 
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- Potenciar el plaer per la lectura, tot i estar envoltats d’estímuls audiovisuals. 

   
    2.4.7 Projecció del centre 
 
             2.4.7.1. Pàgina web del centre 
 
L’escola té una pàgina web on s’informa de les diferents activitats que realitza l’escola, on es 

poden trobar alguns documents importants per a les famílies: com ara el Projecte Educatiu, i altres 

permisos. Es pot accedir als diversos blogs de les comunitats i al d’anglès i,  també es pot accedir 

a la web de  l’AFA.  

 

              2.4.7.2. Revista 

 
L’escola té una revista bianual que funciona com una activitat més dins l’àmbit lingüístic.. Hi 

participen tots els grups classe del centre, aportant-hi diferents tipologies de treballs, informacions 

de sortides, d’activitats i altres. L’AFA també hi participa aportant escrits tant d’informació com de 

reflexió.  

El seu equip de redacció està composat pels alumnes i mestres del centre, coordinats per la 

comissió TAC i la cap d’estudis i un parell de pares de l’AFA que s’ocupen de la maquetació i la 

impressió. El cost de l’edició de la revista l’assumeix l’AFA amb les quotes que aporten les 

famílies. 

 

Aquesta revista té un format molt atractiu i amè i, pot ser consultada a la Biblioteca Central de 

Terrassa on està recollida, des dels seus inicis, en la col·lecció de publicacions locals.  

 

             2.4.7.3. Exposicions 

 
Internament es fan exposicions de treballs en les activitats de Castanyada,  Sant Jordi i de les 

Jornades Culturals. També es fan algunes exposicions de treballs a les aules i als passadissos de 

l’escola d’activitats i projectes duts a terme. 

 
    2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  

 
Actualment l’escola participa al blog de bones pràctiques del Centre de Recusos penjant activitats 

d’innovació dutes a terme als diferents nivells de l’escola relacionades amb l’aprenentatge de la 

llengua, les matemàtiques o amb les TAC. 

El professorat, a tall personal, participa en xarxes de comunitats virtuals per professors per 

intercanviar recursos, experiències, formació... . També participen en alguns blogs de llengua 

estrangera i d’educació física.  
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    2.4.9. Intercanvis i mobilitat 

 

L’escola participa en un projecte conjunt amb el Banc de Sang a través de la Mútua de Terrassa i 

els alumnes de 4t d’educació primària del centre. També participa en cantates conjuntament amb 

altres centres i amb cantates de nadal per a la gent gran. 

No es duu a terme cap intercanvi amb escoles d’altres països.  

 

    2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 
 

Actualment, la dimensió internacional del centre està encaminada a la tasca de sensibilització i 

conscienciació dels nostres alumnes sobre les condicions socioeconòmiques més desafavorides 

dels infants en altres parts del món.  

 

El curs passat es va iniciar un pla d’acollida de mestres en pràctiques de parla anglesa per tal de 

potenciar l’expressió oral de l’alumnat de la comunitat de grans. Aquest projecte depèn de les 

sol·licituds per part de mestres en pràctiques d’altres països que rep el centre, de les facilitats que 

posi el país de procedència a nivell de permisos i de la disponibilitat de les famílies acollidores. 
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MORMATIVA DE REFERÈNCIA 

LLEI 12/2009,  del 10 de juliol, d’educació 

DECRET 103/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 

Projecte Educatiu del Centre (PEC) 

Projectes Curriculars del Centre (PCC) 

Pla Anual del Centre 

  
 

 

 

 

 


