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1. INTRODUCCIÓ 

 

La finalitat d’aquest document és recollir tots els aspectes relatius a 

l’ensenyament i l’ús de les llengües dins la realitat quotidiana del centre. Forma 

part del Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

 

Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora és  formar parlants 

plurilingües i pluriculturals  amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, 

partint de la llengua catalana com a llengua vehicular. 

 

L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que 

l’escola proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari 

que cal als alumnes per tenir les mateixes oportunitats. 

 

L’aprenentatge d’una llengua estrangera (en el nostre centre, la llengua anglesa)  

té la intenció d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les 

seves possibilitats culturals i professionals. 

 

Els canvis en la composició sociolingüística del nostre país a causa de la 

immigració, són tinguts en compte en aquest projecte, d’acord amb la incidència 

que aquests vagin  tenint en l’escola i en el nostre  entorn. Així, tenim present les 

llengües d’origen del nostre alumnat , ja sigui en el propi aprenentatge lingüístic, 

ja sigui de manera simbòlica, com a reconeixement del patrimoni cultural que hi 

aporten.  

 

L’aprenentatge de la llengua el situem en el marc de l’aprenentatge global 

curricular. Per tant, implica totes les àrees, des de la llengua fins als usos 

específics en cada matèria. La llengua ha de ser plantejada com un aprenentatge 

viu i funcional, que durarà tota la vida. 

JECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els  
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OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu: 

 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 

oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres 

(B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 

 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 

alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

 

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema 

educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

 

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva inclusió 

a l’aula ordinària. 

 

 

2. MARC LEGAL 

 

 Constitució espanyola. Art. 3. 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya. Art. 6. 

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 de 10 de juliol. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

CAPÍTOL 1: Projecte educatiu del centre, Article 5, e). 

 Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per 

a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019. 

 

 

 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf
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3. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

Quan parlem de Can Palmer ens referim a una escola amb història. 

Es tracta d’un Centre Educatiu Públic amb titularitat del Departament 

d’Ensenyament. Inaugurat al juny del 1986, l’any 1988 es constitueix com a CERE 

(centre experimental de règim especial) per dur a terme un Projecte d’integració-

inclusió de 8 unitats d’Educació Especial. 

Des de llavors, l’atenció a la diversitat és el tret distintiu de la nostra escola. 

Actualment el centre consta de d’una línia d’infantil i cicle inicial i doble línia a cicle 

mitjà i superior. Es preveu pel curs 2023-2024 ser una escola d’una línia. 

A tots els nivells s’inclouen alumnes que reben el suport SIEI per atendre les 

seves necessitats educatives especials dictaminades com a greus i permanents. 

 

3.1 Característiques sociolingüístiques 

 

ALUMNAT I FAMÍLIES 

Pel que fa a l’alumnat i famílies, provenen de dos barris diferenciats: d’una banda, 

un barri més residencial amb habitatges unifamiliars i petits edificis. De l’altra, un 

barri densament poblat on viuen moltes famílies de nivell sociocultural més baix. 

Això provoca que el nostre alumnat sigui molt divers ja que es barregen dues 

situacions socioculturals diferents. Aquesta pluralitat forma part de la diversitat 

significativa que ens caracteritza pels nostres orígens abans esmentats. 

 

La majoria dels alumnes són de famílies castellanoparlants. El nombre de famílies 

catalanoparlants, en proporció,  és prou reduït.  

És habitual l’arribada d’alumnat nouvingut, sobretot com a matrícula viva. 

 

Cal destacar que, tot i que la llengua vehicular i de comunicació entre mestres i 

alumnes és el català,  el castellà és habitualment la llengua de comunicació entre 

els alumnes, sobretot  fora  del context més formal de les situacions 

d’ensenyament-aprenentatge (esbarjo, comunicacions entre ells dins aula o 

menjador ...). 
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PERSONAL DOCENT   

Actualment l’escola consta d’un claustre força estable. 

Si bé hi ha un nombre important de mestres/educadors castellanoparlants, la 

totalitat de professionals docents tenen la capacitació corresponent en llengua 

catalana. 

A nivell de comunicacions generals del centre, tant a nivell oral com escrit  es fan 

en llengua catalana, tot i que, de manera puntual,  es pot fer servir el castellà. 

La comunicació del personal docent cap a l’alumnat és majoritàriament en català, 

excepte a les sessions de castellà o anglès on aquestes dues llengües tenen més 

pes. 

En la relació amb les famílies, s’intenta garantir una comunicació fluïda i còmoda. 

Per aquest motiu les comunicacions orals es fan prioritàriament en català, però si 

aquesta llengua no garanteix la comprensió del missatge per part de la família, es 

canvia al castellà.  

 

PERSONAL NO DOCENT 

La majoria del personal no docent del centre (administrativa, conserges, monitors 

de menjador...) es comunica en català. 

No és tan habitual en el monitoratge d’extraescolars i el personal de neteja. 

 

 

4. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 

 

Al finalitzar l’etapa d’Educació Primària, l’escola  també ha de garantir la 

competència bàsica de l’alumnat en la llengua estrangera escollida, en el nostre 

cas l’anglès.  

Actualment comptem amb dos especialistes d’anglès. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, a l’escola es realitzen les següents accions: 

 

 Introducció de la llengua anglesa a l’etapa d’infantil des de I3 de manera 

oral, funcional i lúdica en activitats pròpies del dia a dia dels alumnes com 

poden ser els jocs d’inici, la ludoteca… L’especialista d’anglès s’adapta a la 

sessió que estan realitzant els infants comunicant-se i introduint vocabulari de 

manera significativa. 
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 A tota la primària s’imparteixen les hores establertes pel Departament 

d’Educació  i, sempre que organitzativament es pot, s’imparteixen àrees no 

lingüístiques en anglès (música, espais d’aprenentatge, algunes sessions de 

medi…). Aquest fet ve condicionat cada curs pel grau de domini de la llengua 

anglesa per part del professorat encarregat d’impartir aquestes àrees.  

 

 El centre disposa d’una aula específica d’anglès on els especialistes 

realitzen la majoria de sessions de primària. Aquest espai consta de PDI i 

garantitza l’accés a les TAC en el procés ensenyament/aprenentatge 

d’aquesta llengua.  

 

 L’escola garanteix l’accés a les TAC a tots els nivells. 

 

 Programa Sharing to Learn: l’escola participa en aquest programa que 

pretén fiançar la dimensió oral de la llengua anglesa a l’etapa primària en 

col·laboració amb el nostre Institut adscrit Josep Mestres i Busquets, des d’on 

ens aporten el suport dels languages assistants per tal d’afavorir i motivar 

l’aprenentatge tant dels nostres infants com dels alumnes de Batxillerat que 

venen a col·laborar. 

 

 English Day: l’escola participa d’aquest projecte que reuneix a alumnat de 

6è de tota la localitat per fer una jornada de jocs i activitats en llengua anglesa 

al mes de maig. 

 

 Espais d’aprenentatge: s’introduiran propostes en anglès, principalment a 

l’espai lingüístic.   

 

 Sortides i activitats en anglès: l’escola, sota el criteri dels especialistes 

d’anglès i d’acord amb els diferents equips de cicle, organitza les activitats i/o 

sortides que considera adients per l’alumnat relacionades amb la competència 

de la llengua anglesa. 
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 Anglès extraescolar: l’AMPA de l’escola sempre té present la necessitat 

d’ofertar l’extraescolar d’anglès que és una de les més demandades per les 

famílies de tots els nivells. 

 

 

5. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 

LLENGÜES 

 

Al currículum de 2n cicle d’Educació Infantil es determinen els següents 

objectius a assolir pel que fa a Comunicació i Llenguatges: 

 

❏ Observar, escoltar i experimentar 

 

 Sensibilitat i interès per l'escolta, l'observació i l'exploració de les 

possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d'elements de 

l'entorn.  

 

 Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com 

ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats 

relacionades amb la cultura. 

 

 Ús d'estratègies per comprendre els altres quan s'expressen verbalment, 

adoptant una actitud positiva i de respecte envers les llengües.  

 

 Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.  

 

 Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, 

audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, 

mirar i llegir.  

 

 Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, 

endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i 

d'aprenentatge.  
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 Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i 

captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i 

harmonies.  

 

 Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, 

pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i 

imatge, treballant l'alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, 

enquadrament, punts de vista i llum.  

 

 Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i 

plegar, adquirint coordinació oculomanual.  

 

 Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat 

d'ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.  

 

 Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents 

moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les 

emocions que comporta.  

 

 Progressió en el domini i l'ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així 

com en les habilitats i actituds necessàries per a l'ús dels instruments 

musicals.  

 

 Iniciació als usos socials de la lectura i l'escriptura. Exploració de materials 

de l'entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o 

digital, que contenen text escrit.  

 

 Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les 

habilitats lingüístiques i expressives.  
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❏ Parlar, expressar i comunicar 

 

 Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades 

per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i 

audiovisuals.  

 

 Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per 

expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d'aclarir, 

organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la 

dels altres.  

 

 Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la 

comunicació oral.  

 

 Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o 

fantasies a través del dibuix i de produccions artístiques: musicals, 

plàstiques, escèniques i audiovisuals.  

 

 Utilització d'estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, 

amb imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: 

pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, 

entonació i to de veu apropiats.  

 

 Gust per participar en les converses amb l'ús progressiu de les normes que 

regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i 

canvi de tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment 

per iniciar, mantenir i finalitzar les converses.  

 

 Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les 

descobertes, hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a 

contrastar i a incorporar les aportacions dels altres.  
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 Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de 

manera apropiada i assertiva.  

 

 Utilització d'instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a 

mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.  

 

 Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida 

quotidiana.  

 

❏ Interpretar, representar i crear 

 

 Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i 

corporal com a objectes de diversió, de creació i d'aprenentatge a través de 

jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l'estètica de les formes literàries 

-ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.  

 

 Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i 

l'escrit.  

 

 Ús d'estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de 

paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l'escrit, 

reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges 

que acompanyen els textos.  

 

 Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb 

diferents funcions i amb aproximació progressiva a l'escriptura 

convencional. 

  

 Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en 

l'observació i l'escolta com en els processos creatius artístics.  

 

 Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera 

creativa.  
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 Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són ara 

contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de 

mons imaginaris a través de les paraules i les imatges.  

 

 Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d'arreu del món, i 

representació de personatges, fets i jocs d'expressió corporal. • Adquisició 

d'actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, 

compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.  

 

 Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, 

divertir-se, estar bé.  

 

 Utilització d'instruments tecnològics en els processos creatius per al treball 

amb la fotografia, el vídeo i l'ordinador a través dels programes oberts 

d'edició de textos, gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear 

històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.  

 

 Iniciació en les habilitats per a l'anàlisi de la llengua, correspondència so-

grafia, segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se 

a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per 

provar, reformular i reflexionar sobre la llengua.  

 

 Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis 

que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la 

societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.  

 

 Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, 

simular.  

 

 Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació. • 

Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i 

dels companys i companyes.  
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Les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i 

llengua estrangera de l’educació primària tenen com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats següents:  

 

 Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font 

de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del 

domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb 

progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per 

obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que 

suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.  

 

 Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les 

llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per 

expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre 

les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.  

 

 Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita per a la construcció dels coneixements, per 

al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les 

creacions culturals.  

 

 Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui 

possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i 

correctament les dues llengües oficials.  

 

 Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents 

contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i 

de col·laboració.  

 

 Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més 

habituals de l’aula.  

 

 Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar 

i en el context social i cultural proper.  
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 Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes 

relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i del món que 

ens envolta.  

 

 Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context 

social i cultural proper.  

 

 Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels 

mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa.  

 

 Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació 

audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i 

valorar informacions i opinions diferents.  

 

 Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, 

recollir i processar informació com per escriure textos vinculats a les 

diferents àrees del currículum.  

 

 Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb 

el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció 

lingüística, segons l’edat.  

 

 Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de 

situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma 

adequada, coherent i correcta i per comprendre textos orals i escrits. 

  

 Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a 

obres de la tradició literària.  

 

 Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica 

i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions 

específiques del llenguatge literari.  
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 Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 

 

 

6. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES  

 

6.1 Configuració en un sol àmbit de les dues llengües oficials de 

Catalunya. 

 

Les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà, es configuren en una 

sola àrea a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre 

elles. 

 

6.1.1 Estructures lingüístiques comunes 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques. 

L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes 

involucra tots el professorat de l’àrea de llengua,  tot considerant els principis 

bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts.  

En relació directa a la dimensió  plurilingüe i intercultural, però tenint en compte 

també la dimensió comunicativa, hi ha un conjunt de continguts que són comuns a 

totes les llengües ensenyades.  

Com a centre, hem deixat constància  dels aspectes més rellevants que, com a 

cicle, s’han d’anar treballant al llarg dels dos cursos.  Aquesta informació formarà 

part del nou desplegament curricular. 

 

6.1.2 Criteris per no repetir elements comuns 

- Distribuir els elements lingüístics comuns en funció del cicle i del nivell. 

- Realitzar una reunió a principi de curs de coordinació i una a final per fer 

una valoració. 

- Establir reculls visuals a les aules on quedin establerts els continguts que 

s’estan treballant en relació a les estructures lingüístiques comunes. 
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6.1.3 Tractament de les competències bàsiques lingüístiques  

La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de llengües 

com a part important  de la nostra cultura i com a camí per aconseguir una 

obertura al món. Tanmateix, ser competent en l’àmbit lingüístic és  un dels factors 

que contribueix més plenament a la identitat social i personal.  

 

Dintre de la competència lingüística, es treballen diferents tipus d’activitats 

relacionades amb les diferents dimensions: 

 

❏ Comunicació oral: La comunicació oral consisteix en la capacitat de 

comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa.  

   Activitats relacionades relacionades amb aquesta dimensió: exercitació de 

l’expressió oral amb la narració de fets i historietes, la descripció d’elements i 

situacions, l’explicació de vivències, la descripció de persones, elements i 

situacions, l’expressió de desigs i sentiments...; lectura expressiva per part del 

mestre/a de contes i narracions; realització de converses interactives, fent un 

èmfasi especial en l’estructuració de les idees, la correcció fonètica i 

sintàctica… 

Activitats com la conversa, el debat, l’exposició oral de projectes/treballs, el 

teatre són la base d’aquesta dimensió. 

 

❏ Expressió Escrita: L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura 

com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar 

en la societat. 

Activitats relacionades relacionades amb aquesta dimensió: reescriptura de 

textos (compleció de buits d’un text, confecció de paraules a partir de lletres, i 

de frases a partir de paraules, etc.). 

Realització de produccions de contextos diversos (diferents àrees i diferents 

tipus de textos); sistematització dels processos d’elaboració-contextualització 

(finalitat , extensió, llenguatge...), planificació (idees, estructura, recursos...), 

textualització (exemples, complementació, organització...) i revisió (idees, 

coherència) 
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❏ Comprensió lectora: La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per 

entendre, valorar i emprar textos escrits. 

Activitats relacionades relacionades amb aquesta dimensió activitats de  

descodificació i de percepció per eixamplar el camp visual, desenvolupar la 

discriminació i l’agilitat mental...; ús de textos diversos (llibres de text, revistes, 

diaris, mitjans informàtics...) de diferents àrees; treball abans de la lectura 

(objectius, formulació d’hipòtesis a partir de títols, imatges...), durant la lectura 

(lèxic, relació entre paràgrafs...) i després de la lectura (comprensió inferencial i 

crítica)... 

 

❏ Plurilingüe i Intercultural: Competència relacionada  amb les habilitats i 

destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones 

basats en els usos socials de les llengües en contextos multilingües. 

El nostre centre fomentarà el treball d’aprendre actituds i habilitats per afrontar 

altres llengües (conèixer-les i valorar-les, saber gestionar els problemes de les 

interaccions multilingües, respectar altres maneres de veure el món...),  com 

una forma  d’estar obert/a a l’altre.  

 

❏ Literària: Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius 

de la literatura catalana, castellana i universal. Així com, crear textos amb 

recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

El contacte amb textos literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral), i 

també d’altres formes estètiques de la cultura que ens envolta de tipus 

tradicional com cançons, refranys, dites i frases fetes, endevinalles, rodolins; o 

més actuals com videoclips o ficcions audiovisuals facilitaran la interiorització 

dels senyals de la cultura necessaris per ser més rigorosos en les seves 

valoracions i gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular la seva 

creativitat, es desenvolupa el sentit crític. 

 

A més a més, l’aprenentatge de les llengües contribueix a desenvolupar  altres 

competències bàsiques com són: 
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- Competència artística i cultural. 

- Competència social i ciutadana. 

- Competència en el tractament de la informació i competència digital. 

- Competència d’aprendre a aprendre. 

 

El desenvolupament de la competència comunicativa no és un afer exclusiu de 

l’àrea de llengua. Atès que la llengua i la comunicació són la base de la captació, 

elaboració i comunicació del coneixement, totes les àrees esdevenen també 

responsables del desenvolupament de les capacitats comunicatives de l’alumnat. 

 

 

6.2 La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 

Tal com es recull en la normativa vigent,  la llengua catalana és la llengua 

d’ensenyament–aprenentatge en totes les àrees curriculars,  al llarg de l’Etapa 

Infantil i la Primària,  llevat com és obvi, en l’àrea de Llengua castellana i en el cas 

de l’àrea d’Anglès que alternen la llengua catalana amb la llengua estrangera. 

                                                  

Els continguts, objectius, aspectes organitzatius i metodològics d’aquesta àrea 

quedaran recollits al desplegament curricular de l’àmbit de llengües. 

 

Podem destacar com aspectes generals: 

 

 L’exposició oral del professorat serà sempre en llengua catalana en totes 

les àrees curriculars, llevat de l’àrea de llengua castellana i llengua 

anglesa. 

 

 El material escrit lliurat a l’alumnat serà també en català, fet que no 

impedeix que es pugui aprofitar material d’informació escrit en castellà o 

anglès en activitats de recerca i  de lliure iniciativa o joc dels alumnes al 

llarg de l’Etapa de Primària. 
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 En cada etapa i cicle, si escau, cada curs d’acord a les necessitats 

detectades en l’avaluació inicial i/o final s’organitzaran activitats destinades 

a reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana (especialment 

expressió/comprensió  oral i escrita). 

 

 A nivell de cicle es consensuaran les proves d’avaluació inicial i final que es 

passaran als alumnes,  per tal de poder constatar el seu rendiment i poder 

planificar cada curs tots aquells aspectes didàctics que poden afavorir la 

competència lingüística de l’alumnat. 

 

 Caldrà assegurar la revisió, actualització i dotació adequada en quant  als 

recursos materials i didàctics necessaris per a l’aprenentatge de la llengua 

catalana, així com també tot el referent a les biblioteques d’aula i d’escola. 

 

 Els continguts d’estructures comunes a les dues llengües, català i castellà, 

han quedat seqüenciats al desplegament curricular de l’àmbit de llengües, i 

sempre es donaran en l’àrea de Llengua catalana. 

 

 L’ús i comunicació de la Llengua catalana, es treballarà en totes les altres 

àrees curriculars, donat que el català és la llengua d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

SITUACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ALUMNAT SIEI 

 

❏ Com a principi general, el català serà la llengua d’ensenyament-

aprenentatge per a tot l’alumnat per tal d’afavorir la inclusió d’aquests 

alumnes dins el  marc escolar. Som conscients que aquest principi pot incloure 

algunes modificacions en situacions concretes i justificades, en els quals per 

part de l’equip docent es vegi la necessitat de reforçar i prioritzar el treball en 

la llengua materna. 

 

❏ Pel que fa l’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, donat les 

greus i permanents dificultats d’aquests alumnes, es considera oportú fer  una 

modificació curricular segons el cas,  per la qual puguin estar exempts de fer 
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aquesta àrea. Atenent al tipus de deficiències actuals, que en la majoria de 

casos repercuteixen de forma molt significativa en el desenvolupament de les 

capacitats de comunicació, prioritzarem i concentrarem tots els esforços en les 

dues llengües més properes a l’alumnat (català i castellà). Tanmateix, també 

veiem la necessitat de poder valorar en casos concrets  la possibilitat de 

realitzar algunes activitats inclusives d’anglès amb alumnes que se’n puguin 

beneficiar. 

 

6.3 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència. 

 

El català serà, tal com assenyala la normativa vigent, llengua vehicular en 

l’escola. Per tant, cal establir les estratègies i les accions conjuntes a realitzar per 

aconseguir un ús més generalitzat d’aquesta llengua, tot tenint en compte que la 

llengua materna de gran part del nostre alumnat és el castellà.  

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC: 

 

 La comunicació oral entre el professorat i l’alumnat serà el català, 

procurant que sigui el vehicle d’expressió en qualsevol situació escolar: aula, 

tallers, patis, sortides... Per aconseguir aquesta normalització cal que els 

mestres i les mestres ens expressem sempre en aquesta llengua, per tal de 

donar un model de referència lingüística prou clar.  

 

 Per part de l’alumnat hem de demanar l’ús oral del català de forma 

sistemàtica i generalitzada: 

 Quan es dirigeixen al personal docent. 

 Quan es dirigeixen als seus companys i companyes en activitats 

escolars. 

 

 Caldrà animar i motivar constantment als alumnes a que s’expressin en 

català, a partir de la utilització de jocs, recursos didàctics  i actituds que 

permetin a l’alumne a viure l’aprenentatge de la llengua de l’escola com una 

possibilitat de saber un idioma més que els facilitarà el coneixement del seu 

entorn. Mai s’ha de fer viure als infants el català com un idioma imposat.  
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 El català també serà la llengua d’expressió escrita que s’utilitzarà de forma 

generalitzada entre el professorat i l’alumnat en qualsevol activitat que es 

realitzi en les diferents àrees que tenen aquesta llengua com a llengua 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

ÀMBIT COMUNICATIU 

 

 Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular entre el 

professorat, i entre professorat/famílies/personal no docent. 

 

 Cal utilitzar el català com a via de comunicació entre el  professorat quan 

estem davant l’alumnat.  

 

 La llengua vehicular a nivell oral  amb les famílies en principi serà el 

català, sobretot quan l’alumne és present, o bé seguir mantenint el català 

sempre que es dirigim a l’alumne. 

 

 En les reunions col·lectives (d’inici de curs, de nivell, d’orientació a la 

secundària...) es mantindrà el català  com a llengua pròpia de l’escola, 

sense arribar mai a actituds intransigents que dificultin la comunicació entre 

l’escola i les famílies. En casos justificats es podrà decidir alternar la llengua 

castellana amb la catalana.  

 

 En el cas de les entrevistes individuals amb les famílies, la realitat ens ha 

demostrat que  la llengua utilitzada està en funció de la referència 

lingüística de la família, ja que entenem que, en aquest cas,  l’objectiu 

principal es augmentar el grau de comunicació entre mestres i pares, sigui en 

català o castellà. 

 

 En el cas de la comunicació oral entre el personal no docent  amb el 

professorat i les famílies també cal intentar que sigui en català quan els 

alumnes estan presents, tot i que en aquest cas també té molt pes el referent 

lingüístic de cada persona. 
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 El català serà la llengua utilitzada a nivell col·lectiu en les reunions 

professionals docents de claustre, cicle, assessoraments etc. 

 

ÀMBIT ADMINISTRATIU 

 

Com a norma general es redactaran en català: 

 Els documents administratius i educatius del Centre. 

 Els comunicats entre el professorat. 

 Els comunicats de l’escola a les famílies: circulars, informes, agenda.  

 Els comunicats del personal no docent a les famílies. Tant el servei de 

menjador com l’AMPA hauran de procurar redactar els comunicats a les 

famílies en llengua catalana. 

 La retolació general de l’escola.  

 

 

6.4 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

APRENENTATGE DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA 

 

La lectura i l’escriptura són eines primordials i bàsiques de la resta 

d’aprenentatges, per tant és un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa 

d’educació primària. 

 

La coordinació entre el professorat d’educació infantil i d’educació primària en el 

procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura és essencial 

perquè l’alumnat consolidi els aspectes fonamentals de la lectura i l’escriptura 

durant el cicle inicial de l’educació primària.  

 

 

PROJECTES QUE IMPULSEN UN BON APRENENTATGE DE LA LECTURA I 

L’ESCRIPTURA: 

 

L’escola participa en els següents projectes: 
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PROJECTE ILEC (FORMACIÓ DE CLAUSTRE 2018-2021) 

 

En l'Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 

de febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels 

problemes més importants en l'educació i que esdevé un objectiu prioritari de les 

polítiques educatives del Govern. 

El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la 

millora de l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a 

l'ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la 

lectura sistemàtica al llarg de tota l'educació bàsica (educació primària i educació 

secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura. 

És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de 

Lectura, que vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la societat 

catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva 

competència lectora, ja que és la garantia d'una plena participació en la societat 

actual. 

El Departament d'Educació participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint 

com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa 

potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al 

llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa 

lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present 

que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit 

per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d'Educació posa a disposició 

dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als 

equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies 

lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de 

responsabilitat. 

 

Objectius: 

El pla té com a objectius generals: 
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1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de 

tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu. 

2.  Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats 

com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al 

coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees 

i matèries del currículum. 

3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

 

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els 

sectors que formen la comunitat educativa. 

Per als alumnes es preveuen els objectius següents: 

● Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti 

autoregular  el procés de comprensió. 

● Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al 

llarg de l'any. 

● Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies 

de lectura que s'utilitzen. 

● Elaborar diferents materials de lectura. 

 

Per als professors: 

● Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies 

metodològiques d'acord amb l'evolució dels aprenentatges dels seus 

alumnes. 

● Incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament. 

● Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que els/les alumnes 

hauran demostrat que han après. 

 

Per als centres educatius: 

● Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les 

àrees. 
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● Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats 

diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i 

complementada amb les avaluacions generals del sistema. 

 

Per a les famílies: 

● Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o 

llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura 

autònoma. 

● Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola. 

● Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns 

bons lectors. 

Eixos: 

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents: 

1. Saber llegir. L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la 

capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. L’assoliment de les 

habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de 

l’Educació Primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de 

suport necessàries amb els/les alumnes que hi presenten dificultats. 

Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies 

lectores, adaptades a les necessitats de cada moment. 

 

2. L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la 

seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura 

com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de 

coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge 

en totes les àrees del currículum. 

 

3. Gust per llegir. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la 

lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que 

s’ha llegir, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i 

sabent-ho compartir. 
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PROJECTE ARAESCRIC 

 

El curs 2015-2016 el Departament d'Educació impulsa el programa AraESCRIC, 

amb el qual s'estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels 

alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i 

així afavorir-ne l'èxit educatiu. 

Cada curs escolar un nombre variable de professorat dels diferents cicles 

participa d’aquesta formació que, al mateix temps, ha estat compartida entre els 

diferents equips de cicle per tal de garantir l’aplicació per part de tot el professorat. 

 

6.5 Línia d’escola per l’aprenentatge/ensenyament de les llengües. 

 

Per assegurar una bona coordinació en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 

la lectura i l’escriptura es tindrà en compte: 

 

 Acordar les bases teòriques sobre la llengua oral, el concepte de lectura i 

d’escriptura, la planificació del procés d’ensenyament-aprenentatge i 

d’avaluació. 

 Les decisions tindran present la diversitat lingüística de l’alumnat i han 

d’establir criteris metodològics comuns d’intervenció. L’aprenentatge  de la 

llengua i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fan paral·lelament, sense 

supeditar-ne l’una a l’altra. Les habilitats de comprensió -escoltar i llegir- i les 

d’expressió -parlar i escriure- estan estretament lligades. 

 Els infants han d’adquirir la competència comunicativa en llengua catalana i 

han de poder esdevenir lectors competents i escriptors hàbils a fi de poder fer 

ús de la llengua en tots els processos d’aprenentatge que l’escola i la societat 

els ofereix i demana. 

 Des que l’infant es posa en contacte amb la llengua escrita s’han de presentar 

models de textos escrits d’ús social i de tipologia diversa, donant-los la 

possibilitat d’interpretar-los i construir-los. 
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La lectura, com a font de coneixement, de desenvolupament personal i de gaudi 

esdevé un element clau en la formació dels nostres alumnes i contribueix de 

manera decisiva en la formació permanent al llarg de tota la vida. 

 

El desenvolupament de l’hàbit lector en els nostres alumnes serà un objectiu 

important a assolir en relació a les àrees de llengua (català, castellà i anglès). A 

través d’activitats com: 

 

 ½ h de lectura diària: lectura de textos i/o llibres de tipologia diversa, de 

manera individual o col·lectiva, oral o escrita, amb modelatge per part del 

mestre, etc.1  

 Apadrinament lector: els alumnes de Cicle Superior fan de padrins i padrines 

lectors de l’alumnat de Cicle Infantil i Inicial 1/2h a la setmana. 

 Lectura compartida internivells: tant els padrins de lectura com els alumnes 

de Cicle Mitjà preparen contes per compartir amb els alumnes petits de 

l’escola. 

 Bibliopati: l’escola disposa d’una Biblioteca que, a part d’estar oberta i ser 

d’accés durant la resta de l’horari lectiu, també s’obre a les hores del pati per 

tal que els alumnes de primària puguin anar a agafar llibres tal i com ho farien 

a qualsevol biblioteca pública. Sempre hi ha un mestre encarregat de realitzar 

el registre de llibres agafats i retornats a través de l’e-pergam, on estan 

catalogats tots els llibres de la Biblioteca. 

 Biblioteca d’Aula: totes les tutories disposen d’una biblioteca accessible per 

a l’alumnat amb tipologia diversa de llibres. 

 Espai Lingüístic: pretén desenvolupar el gust per l’aprenentatge de la 

llengua a través de propostes de treball autònom per l’alumnat de primària. 

 Lectura compartida amb les famílies: les famílies de 1r poden venir un cop 

al mes a compartir una estona de lectura amb els grup-classe dels seus fills i 

filles. Es valorarà realitzar aquesta activitat en altres cursos. 

 Activitats de teatre: l’escola  realitza activitats de teatre a Cicle Superior i, en 

alguns casos a Cicle Mitjà. 

 

                                            
1
 Veure ANNEX 
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 Festival a l’Atrium: un cop al curs, l’alumnat de tota l’escola participa al 

festival que fem a l’Atrium on treballen l’expressió oral a través de cançons. 

 Cantània: el curs 2018-2019 hem participat amb els grups de 4t de primària 

en aquest espectacle que es realitza a l’Auditori de Barcelona. La intenció és 

mantenir aquesta activitat per als propers cursos, tot i que l’alumnat que 

participa pot variar sempre que sigui de cicle mitjà o cicle superior. 

 

6.5.1 La llengua castellana 

 

 Introducció de la llengua castellana: la llengua castellana s’introduirà a 1r 

de cicle Inicial a nivell oral per arribar de forma progressiva, al final d’aquest 

cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits, tant a nivell oral com 

escrit. 

 

 Aspectes a tenir en compte en l’ensenyament –aprenentatge de la llengua 

castellana: 

 Cal assegurar que al final de l’Etapa de Primària l’alumnat assoleixi una 

bona competència lingüística tant en català com en castellà. 

 Tot i que l’alumnat sigui castellanoparlant, cal oferir-li  al llarg de l’Etapa, 

bons referents i models d’ aquelles formes d’ús menys col·loquials del 

castellà tant a nivell oral com a escrit.  

 Sempre que ens sigui possible, per tal de facilitar a l’alumnat uns  

referents lingüístics clars, el mestre o la mestra que imparteix llengua  

castellana,  no impartirà dins el mateix grup la  llengua catalana. Caldrà 

planificar cada curs com optimitzar i organitzar els recursos humans per 

poder aconseguir-ho. 

 A les aules, sempre han  de quedar diferenciats els espais destinats als 

referents escrits de castellà, català i anglès a partir de murals, racons...  
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

7.1 Distribució de les àrees de llengua al llarg de l’etapa 

2. Cicle Inicial 
Per nivell Per cicle 

1r 2n h. per cicle h. setm. 

Català 4 5`5 332`5 9`5 

Castellà 2 2 140 4 

Est lingüístiques comunes 

(sumen a català) 

1’5 1’5 105 3 

Anglès 2 1’5 122’5 3’5 

 

Cicle Mitjà 
Per nivell Per cicle 

3r 4t h. per cicle h. setm. 

Català 5’75 5 376’25 10’75 

Castellà 2 2 140 4 

Est lingüístiques comunes 

(sumen a català) 

1 1 70 2 

Anglès 2 2’75 166’25 4’75 

 

Cicle Superior 
Per nivell Per cicle 

5è 6è h. per cicle h. setm. 

Català 5 5’5 367’5 10’5 

Castellà 2 2 140 4 

Est lingüístiques comunes 

(sumen a català) 

1 1 70 2 

Anglès 2’5 2’5 175 5 

 

Etapa Mínim Total 

Català 

Castellà 

1050 1496’25 

Est lingüístiques comunes 

(sumen a català) 

245 0 

Anglès 420 463’75 
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7.2 Funcions de la coordinació lingüística  

  

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

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

 Crear, coordinar i actualitzar el fons de documentació (metodologies, materials 

didàctics, TIC...) que potenciïn l’ús del català, la millora didàctica de 

l’ensenyament de la llengua i els aspectes lingüístics de les altres àrees, 

l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut, l’educació intercultural i de cohesió 

social. 

 Coordinar activitats amb els professors que imparteixen Llengua Castellana i 

Llengua Anglesa. 

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

dels SSTT. 

 Assessorar al Claustre sobre com portar a la pràctica de forma adequada el 

Projecte Lingüístic i el Pla d’Acollida. 

 Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic que el 

centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

 

7.3   Organització dels usos lingüístics 

 

LLENGUA DEL CENTRE 

 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general són  en català. El centre 

esdevé un referent d’ús de la llengua. De la mateixa manera, la llengua catalana 

esdevé el vehicle de comunicació en les activitats administratives del centre: 

documents, comunicats i retolacions. 

 

DOCUMENTS DE CENTRE 

 

Els documents de centre : PEC (i PLC), NOFC i PAC, amb els  continguts i 

referents de la llengua catalana, impregnen la vida del centre, es revisen i 

actualitzen periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i cal tenir-los en 

compte en totes les actuacions.  



 

32 

 

ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 

 

En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris 

d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.   

Es treballa transversalment a les àrees del currículum. 

 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

 

El centre fa normalment la documentació  en català  i, de forma puntual, s’atenen 

les peticions en castellà que sol·liciten les famílies, a nivell individual. Es tenen en 

compte, quan és possible, les llengües de la nova immigració, mitjançant el Servei 

de  Mediació de l’Ajuntament com a intermediari entre la família i el centre. 

 

SERVEIS D’EDUCACIÓ NO FORMAL. 

 

Tant el servei d’acollida matinal, de migdia i servei de menjador, pensem, com a 

escola,  que aquests serveis d’educació no formal  han de conèixer i fer seves les 

orientacions i propostes del centre pel que fa a l’ús del català com a llengua d’ús i 

al tractament de la diversitat lingüística. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

És important que l’AMPA quan organitza aquestes activitats pugui informar i 

demanar a les empreses que contracta que el monitoratge utilitzi el català com a 

llengua vehicular. 

 

En les activitats extraescolars que organitza l’Ajuntament des del Pla d’Entorn ja 

es té present la comunicació en llengua catalana. 

 

CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A LES EMPRESES 

 

El centre ha de vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars 

(sortides, colònies, etc.), les empreses tinguin present l’ús del català com a 

llengua vehicular. 
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LLENGUA I ENTORN 

 

El centre participa en el Pla Educatiu de l’Entorn  de la població per tal de treballar 

conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats per garantir la 

continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la 

interculturalitat  i la cohesió social. 

 

 

8.  ALUMNAT NOUVINGUT 

 

8.1 Pla d’Acollida d’Alumnat Nouvingut2 

 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida on queden reflectides les actuacions que 

posem en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat i famílies que 

s’incorporen de nou al sistema educatiu català. 

 

Com a objectius primordials del nostre Pla d’Acollida destaquem: 

 

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 

Catalunya i funcionament del centre. 

 Garantir una comunicació eficient amb la família, utilitzant el servei de 

traducció si escau. 

 Fer l’avaluació inicial de l’alumne en la llengua familiar o d’escolarització 

prèvia, en la mida que sigui possible. 

 Vetllar per una correcta adscripció de curs i de grup preferentment al nivell que 

correspon a l’edat cronològica. 

 Garantir el traspàs d’informació al tutor i a l’equip docent, per tal que es pugui 

elaborar el Pla Individualitzat pels per l’alumne nouvingut, en col·laboració amb 

el coordinador lingüístic. 

 

 

 

                                            
2
 Veure ANNEX Acollida Alumnat Nouvingut 
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8.2 L’Aula d’Acollida (Pla de funcionament de l’Aula d’Acollida)3 

 

El curs 2016-2017 el Departament d’Educació va dotar l’escola amb mitja Aula 

d’Acollida per l’augment del volum d’alumnat nouvingut al centre. 

És una dotació condicionada a l’evolució del nombre d’alumnat i, per tant, pot 

mantenir-se, augmentar o desaparèixer en funció de les necessitats de cada curs. 

Arrel de la dotació d’aquest recurs, s’ha creat el Pla de Funcionament de l’Aula 

d’Acollida del centre. 

 

                                            
3
 Veure ANNEX Pla de Funcionament 


