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2. INTRODUCCIÓ 
 

2.1. CONTEXT NORMATIU 
 
El decret 142/2007, de 26 de juny, estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, on 

es despleguen els nous currículums. L’article 4 fa referència a “La llengua catalana, eix vertebrador del 

projecte lingüístic“ i als apartats 4.4 i 4.5 explicita que: 

“Tots els centre han d’elaborar, com a part del PEC, un Projecte Lingüístic, que ha de ser autoritzat pel 

Departament d’Educació, en el qual s’adaptaran els principis generals i la normativa a la realitat 

sociolingüística de l’entorn“. 

“El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de 

la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. 

Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a implementar canvis per 

a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.” 

 

2.1.1 Article 1 
 

Els principis generals als quals s’han d’adaptar els projectes lingüístics dels centres són els següents: 

a) Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar repeticions i 

afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

b) Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, serveixin com a 

base per a l’aprenentatge de les dues llengües. 

c) En el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en 

català. La llengua castellana s’introduirà al primer curs del cicle inicial a nivell oral per arribar, al 

final del mateix cicle a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al projecte lingüístic criteris que permetin reforçar i no repetir 

els elements comuns entre les llengües. 

e) Per fer possible els projectes lingüístics les hores de les àrees de llengua establertes en l’annex 3 

del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària, es podran distribuir entre els cicles de l’etapa respectant la seva assignació 

horària global. 
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f) D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s’estableixen en l’apartat 4.4 del Decret 

142/2007, els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o en una 

llengua estrangera, o alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització 

d’activitats previstes en la franja horària de lliure disposició. A efectes del compliment dels horaris 

mínims de cada llengua que s’estableixen al referit Decret 142/200, computats com hores 

assignades més hores d’estructures lingüístiques comunes, si n’hi ha, aquestes hores comptaran 

com a curriculars de les respectives àrees lingüístiques. En ambdós casos, els llibres de text i 

material didàctic utilitzats seran en llengua catalana. 

 

2.1.2 Article 2 
 

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, el projecte lingüístic propi de cada centre s’ha d’autoritzar pel 

Departament d’Educació. Aquesta autorització s’ha de dur a terme per l’inspector o inspectora del 

centre, sempre que el projecte s’adapti als principis generals derivats del Decret esmentat i d’aquesta 

Ordre. 

Altres referents normatius són: 

 Ordre EDU/221/2007 de 29 de juny. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

(DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010) Departament d'Educació. 

 

2.2. MARC PER AL PLURILINGÜISME I NORMATIVA 

El Marc per al plurilingüisme s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en què s’estableix com a 

objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat en el marc 

d’un model plurilingüe en un sistema on la llengua normalment emprada és el català. 

L’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 2012-2018 també marca l’objectiu de millorar la 

competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir del nou model d’ensenyament plurilingüe. 

Així mateix, els objectius europeus per al 2020 preveuen que com a mínim el 50% dels joves de 15 anys 
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siguin capaços de mantenir una conversa simple en la primera llengua estrangera i que com a mínim el 

75% de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària conegui almenys dues llengües estrangeres. 

El títol II de la Llei d’Educació de Catalunya fixa els principis generals de la regulació del règim lingüístic 

i determina els nivells competencials en el marc europeu de referència per a l’aprenentatge 

l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓ 
 

El Govern ha aprovat posar en marxa el Marc per al plurilingüisme del Departament d’Educació. Amb 

aquest Pla s’implantarà un nou model per assegurar el domini de la llengua catalana, el domini de la 

llengua castellana i el domini de l’anglès i el coneixement d’altres llengües. A més, s’afermaran i 

difondran les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva. 

A més, actualment participem en els acords de coresponsabilitat on hi ha diferents objectius lligats 

amb la llengua i la comunicació. 

El sistema educatiu i la societat estan patint darrerament un seguit de canvis que fan necessari que 

periòdicament s’hagin d’anar revisant i actualitzant el diferents documents del centre: 

les exigències lingüístiques de la nostra societat –en el nou marc europeu– són cada cop més altes. 

s’ha d’entendre la llengua com a vehicle de comunicació i també de convivència. 

cal adaptar els programes d’immersió lingüística a la nova realitat de l’alumnat. 

és necessari replantejar -se el paper de la llengua oral. 

cal una continuïtat i una coherència entre els cicles i els nivells educatius no universitaris. 

cal una visió conjunta de centre educatiu de l’acollida lingüística (i no lingüística) de l’alumnat  

nouvingut. 

les tecnologies d’aprenentatge i de comunicació ens obren noves portes de com ensenyar i emprar 

les llengües. 

és necessari incentivar activitats d’ús de la llengua si volem que el seu ensenyament sigui realment 

significatiu. 

des del currículum hem de treballar la diversitat lingüística del centre i de la societat. 

hem de fer reflexionar el nostre alumnat sobre els usos lingüístics si es vol la continuïtat de la 

llengua catalana, entesa com a element de cohesió social. 

cal potenciar projectes i programes plurilingües. 

hem de saber reconèixer les llengües de la nova immigració, incorporant- les a l’àmbit escolar. 
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cal adaptar la comunicació del centre amb les famílies a la nova realitat. 

és una exigència social treballar per a un ús no sexista del llenguatge. 

s’han d’establir complicitats i continuïtats entre el PLC i el que fan les administracions i les entitats 

de l’entorn si volem que els centres educatius no es quedin sols en l’educació (en aquest cas 

lingüística). 

cal que els centres es plantegin uns plans de formació propis en temes lingüístics i en temes de  

didàctica de les llengües. 

cal entendre que la biblioteca escolar pot esdevenir un espai clau que ha de permetre l’accés a la 

informació a tot l’alumnat i que ha de poder respondre a les necessitats que té el professorat en 

aquest nou marc d’ensenyament més diversificat que mai. 

cal potenciar la lectura com a font d’informació i de plaer en qualsevol de les llengües que es 

treballin en el centre. 
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3. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

3.1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

3.1.1. Factors externs 
 

Quan parlem del context del nostre centre hem de considerar 3 factors socials: 
 

La situació de l’escola 
 

La nostra escola està situada a 2 km de la ciutat de Reus, al Barri Sol i Vista, barri perifèric de la ciutat. 

Aquest fet comporta que moltes famílies que assigna la Comissió de matrícula, que resideixen al centre 

de Reus, demanin canvi d’escola. 

 

Canvis socials al barri 
 

Des de l’inici del seu funcionament fins a finals dels anys 80 l’escola era d’una línia. Després, amb 

l’envelliment del barri, el número d’alumnes va baixar considerablement, i l’escola va passar a ser 

cíclica, és a dir, agrupava els alumnes en cicles. La plantilla en aquell moment va arribar a ser de 8 

mestres. A meitats dels anys 90 es van construir moltes cases unifamiliars, que van comportar un 

important creixement poblacional i, especialment, un rejoveniment amb l’arribada de parelles joves, la 

qual cosa va fer créixer l’alumnat potencial de l’escola. L’escola va passar a ser una altra vegada d’una 

línia. Actualment, la població ha tornat a envellir amb la conseqüent davallada d’alumnes a Pàrvuls 3 

anys. 

 

3.1.2. Factors interns 
 

Índex de demanda escolarització a P3 
 

El nostre centre, normalment, té una demanda d’escolarització d’alumnes inferior al nombre de places 

ofertades, i especialment considerable, el curs 2019-2020. 
 

Ràtio alumnes/professor 
 

El nombre d’alumnes per professor normalment és de 13. És inferior a la mitjana de Catalunya en uns 2 

punts. 
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Índex de mobilitat del professorat 
 

La mobilitat dels mestres (mestres que arriben i marxen cada curs del centre) és acceptable. Aquesta 

data ens dóna estabilitat i propicia la implicació dels mestres en els projectes i plans d’escola.  

 

Col·laboració de les famílies: socis de l'AMPA i activitats extraescolars 
 

La totalitat de les famílies pertanyen a l’AMPA (100%).  

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA), ofereix activitats extraescolars, en les que hi participa 

un 35% de les famílies. Aproximadament un 65% dels i de les alumnes fan ús del servei de menjador 

escolar que gestiona l’AMPA.  

Són dades bones, però caldria augmentar la participació en les activitats extraescolars. 

 

3.1.3. L’alumnat 
 
També hem de valorar dins l’àmbit del context la complexitat de l’alumnat del centre. 
 

La diversitat 
 

Hem realitzat un estudi acurat de la diversitat del centre amb la col·laboració de l’EAP i hem constatat 

que és molt superior als percentatges que s’indiquen al Sistema d’Indicadors de Centre (SIC). Entre els 

alumnes d’incorporació tardana, els alumnes NEE, els alumnes NSCD, els alumnes amb conductes 

disruptives greus i els alumnes que estan en fase d’observació per mostrar dificultats en l’aprenentatge 

de les competències bàsiques, la diversitat del centre és aproximadament del 25%. 

 

La mobilitat 
 

Fins ara, la distància de l’escola al nucli de la ciutat era un handicap per a l’increment d’alumnes. No 

teníem matrícula viva al llarg del curs. Actualment, hem començat a tenir matrícula viva a causa que la 

ciutat de Reus té cursos saturats. 

 

La procedència 
 

La procedència d’aquesta matrícula viva és estrangera. Encara que molts ja han nascut a Catalunya, es 

tracta de famílies amb arrels culturals, socials i religioses diferenciades. 

 

La llengua vehicular de les famílies 
 

Majoritàriament, la llengua vehicular de les famílies és el castellà. Hi ha un petit % de famílies en què el 

català és la seva llengua vehicular, i un altre grup que tenen diferents llengües procedents de diversos 
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països del món (portuguès, berber, àrab, romanès, polonès, italià,...). Hi ha famílies que utilitzen 

indistintament el català i el castellà a les seves llars. 

 

L’absència de l’alumnat 
 

Les absències de l’alumnat no són significatives. 
                                                                             

3.2. BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT I LES SEVES NECESSITATS 

INDIVIDUALS VINCULADES ALS SEUS RESULTATS ACADÈMICS  
 

El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre 

totes les persones del centre; per tant, utilitzem el català com a vehicle de comunicació.  

Malgrat la diversitat lingüística del centre, el treball que fem a l’escola fa que els resultats de les 

avaluacions internes com les externes (competències bàsiques) siguin bons,  pel que fa a llengua 

catalana, castellana i anglesa.  

 

3.3. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 

Tot l’equip docent de l’Escola Cèlia Artiga és competent per fer ús i ensenyar en llengua catalana i 

castellana. També el personal no docent del centre té aquesta competència.  

 

3.4. PLACES DOCENTS AMB PERFIL PROFESSIONAL 
 

Per implementar els objectius dissenyats al PEC, s’ha considerat oportú definir el següent perfil 

professional:  

 Metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) 
 
El lloc de treball docent específic amb aquest perfil professional té com a missió aplicar metodologies 

de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte 

educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin 

l’aprenentatge competencial en tots els nivells. 

 

 
 

 

 INTRODUCCIÓ 
 
Ó 
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4. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES: L’ANGLÈS 
 

 

La llengua estrangera obligatòria a l’Escola Cèlia Artiga és l’ANGLÈS. 
 

Per aconseguir una millora de la competència plurilingüe dels nostres alumnes a l’escola, ens 

proposem que les llengües s’aprenguin podent-les utilitzar en situacions reals de comunicació.  

L’enfoc plurilingüe brinda oportunitats a l’alumnat d’utilitzar el català, el castellà i l’anglès de manera 

natural, fins el punt d’oblidar-se que estan treballant en diferents llengües i concentrar-se en el que 

estan aprenent.  

A la classe d’anglès, creant entorns d’immersió, espais comunicatius i tasques significatives, els nens i 

nenes van aprenent estructures, vocabulari i fonologia de la llengua estrangera.  

A l’Escola Cèlia Artiga, l’aprenentatge d’aquesta llengua s’inicia a l’etapa d’Educació Infantil, 

concretament a Pàrvuls 4 anys. A l’aula, la mestra especialista d’anglès utilitza l’anglès com a llengua 

vehicular. Els nens i nenes treballen la comprensió oral, s’inicien en l’expressió oral i la pronunciació. 

S’introdueix contingut lingüístic nou mitjançant activitats lúdiques com ara contes, cançons, rimes, 

representacions i rol-plays. 

S’imparteixen dues sessions setmanals de mitja hora a cada curs d’Educació Infantil. Els nens d’aquesta 

edat tenen una bona capacitat de reproduir i captar els sons, manifesten una capacitat memorística 

alta i es mostren més desinhibits al moment de parlar. No obstant, cal que les activitats siguin curtes i 

repetitives. L’àrea d’anglès es tracta, solament, a nivell oral. 

 A l’etapa de Cicle Inicial (1r. i 2n) es treballa la comprensió i expressió oral i s’introdueix la comprensió 

lectora, amb activitats motivadores i lúdiques: jocs, cançons, teatre.  El treball d’expressió escrita 

comença a estar-hi present. 

A l’etapa de Cicle Mitjà (3r. i 4t), S’introdueix de ple l’expressió escrita. L’objectiu és desenvolupar les 

quatre destreses (reading, writing, listening, speaking) a traves d’activitats que permetin de manera 

natural l’adquisició de la llengua estrangera.  

A l’etapa de Cicle Superior (5è i 6è) l’objectiu prioritari és adquirir la competència comunicativa 

lingüística. Es promou la comunicació real a l’aula, amb un desenvolupament sistemàtic de les 

destreses lingüístiques orals i escrites. La lectura i una escriptura guiada són molt importants.  

En les etapes d’Inicial, Mitjà i Superior, s’ofereixen les hores establertes pel Departament d’Educació. 

S’imparteixen 3 sessions, una d’elles és per fer un treball d’expressió oral amb el desdoblament del 
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grup. Les altres dues, per dur a terme la comprensió lectora, l’expressió escrita, la dimensió literària i la 

dimensió plurilingüe /intercultural, amb tot el grup classe. 

Com a gran objectiu de l’àrea de llengua anglesa està el comprendre i expressar en anglès missatges 

senzills al final de Primària.  

El Centre  dissenya situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies 

lingüístiques i comunicatives donen resposta a les necessitats que té l’alumnat.  

El Centre desenvolupa i concreta el currículum per a tota l'etapa i fixa les mesures adequades d'atenció 

a la diversitat. Es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups).  

És important el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les 

comunicacions.  

 

A l’espai extraescolar, l’AMPA ofereix la possibilitat de donar als infants des de P.3 fins a 6è, classes 

d’anglès a partir del següent objectiu: 

 

- Ensenyar l’idioma d’una manera vivencial i pràctica, utilitzant mètodes adequats als participants de 

l’activitat: tallers d’aprenentatge vivencial i suggestiu, divertits i animats en els que s’estimulen els 

aspectes de producció i comprensió oral. 
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5. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 

LLENGÜES  
 
Els objectius a assolir en relació amb l'aprenentatge i ús de les llengües, a l’Escola Cèlia Artiga, se 

centren en tres eixos estratègics:  

● en la construcció d'un projecte educatiu plurilingüe, amb la llengua catalana com a eina 

vertebradora, dins d’un enfocament de treball globalitzat.  

● en l'assoliment de la competència comunicativa lingüística plena en les llengües catalana i 

castellana , així com un nivell bàsic en llengua anglesa.  

● en l’organització i gestió de recursos humans, metodològics i materials per tal de poder dur a 

terme aquest projecte lingüístic.  

 

5.1. EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 
 
“Només existeix una competència lingüística, tot i que pugui tenir diverses manifestacions pràctiques”  

                                                                                               JIM CUMMINS        
                       (Estudis sobre el desenvolupament del llenguatge.  Universitat de Toronto)  

 

L’enfocament plurilingüe posa l’accent en el fet que de la mateixa manera que augmenta l’experiència 

lingüística d’un individu en el seu context cultural –de la llengua de la llar a la de la societat i d’aquí a 

les llengües d’altra gent (apreses a l’escola, a l’institut o amb l’experiència directa)– l’individu no 

manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que 

desenvolupa una competència comunicativa que engloba tot el coneixement i l’experiència lingüística 

viscuda i on les llengües apreses s’interrelacionen i interactuen. La finalitat d’aquesta pràctica 

educativa, és doncs, que els i les nostres alumnes tinguin la capacitat de poder fer ús del català, el 

castellà i l’anglès segons la situació comunicativa i/o d’aprenentatge requereixi, i que els formi actituds 

positives envers les diferents manifestacions lingüístiques que compartim a l’escola.  

 

El tractament de les llengües, dins d’aquest marc lingüístic, és el següent:  
 

-La gestió del català, com a llengua vehicular d’aprenentatge i de convivència escolar.  

-Les llengües curriculars (català, castellà i anglès), com a estratègies d’aprenentatge i adquisició 

de destreses acadèmiques.  

-Les llengües no curriculars que tenen els alumnes des de les cultures d’origen, si s’escau, com a 

estratègies complementàries a l’adquisició de nous coneixements lingüístics.  
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-La inclusió d’altres llenguatges de comunicació com el llenguatge audiovisual, corporal, 

musical..., entenent que el llenguatge global inclou tots els sistemes que ens permeten 

comunicar missatges i idees. 

 

Per això, treballem:  

 

 Adquirir els coneixements lingüístics necessaris per poder millorar la competència lingüística de 

les diferents llengües d’ús i aprenentatge a l’escola.  

 Crear situacions d’aprenentatge que fomentin la necessitat de fer ús de la competència 

lingüística, ja sigui en català, castellà o anglès. 

 Saber descobrir allò que és comú entre les llengües d’ús escolar i allò que les diferencia per 

poder construir bones percepcions i relacions interculturals. Conèixer i valorar la diversitat 

lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.  

 Aplicar habilitats i recursos d’aprenentatge en les llengües curriculars del centre per millorar la 

seva competència lingüística (ús de diccionaris en les diferents llengües, accés fàcil a la 

informació a través de suports audiovisuals o informàtics...)  

 Adquirir l’habilitat de canviar de llengua amb eficàcia comunicativa i eficiència estratègica.  

 
 

5.2. EN RELACIÓ A L’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN 

LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA 
 

Els nens i nenes de l’escola Cèlia Artiga, al tancar l’etapa de la primària, han de poder tenir les eines 

lingüístiques que els permetin actuar i realitzar accions fent un bon ús de la comunicació oral i escrita 

en les llengües catalana i castellana. Per desenvolupar aquesta competència lingüística, treballem a 

partir dels objectius del marc Curricular impulsat pel Departament d’Educació on hi estableix els 

objectius a assolir: 

 

5.2.1 En relació a la comunicació oral  
 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.  

2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 
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5.2.2 En relació a la comprensió lectora 
 

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 

escolars en diferents formats i suports. 

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord 

amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

3. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component 

semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 

4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.  

 

5.2.3. En relació a l’expressió escrita  
 

1. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.  

2. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les 

intencions i al destinatari.  

3. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació 

comunicativa.  

 

5.2.4 En relació a la dimensió literària  
 

4. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, 

castellana i universal.  

5. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

 

5.3. EN RELACIÓ A L’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN 

LLENGUA ANGLESA  
 

També treballem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir dels objectius del marc Curricular 

impulsat pel Departament d’Educació on hi estableix els objectius a assolir: 

 

5.3.1 En relació a la comunicació oral  
 

1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o adaptats, de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  

2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa. 

3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i 

acabar el discurs. 
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5.3.2 En relació a la comprensió lectora  
 

1. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la 

vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  

2. Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per 

comprendre’l.  

3. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.  

 

5.3.3 En relació a l’expressió escrita  
 

1. Planificar textos senzills a partir de l identificació dels elements més rellevants de la situació 

comunicativa.  

2. Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb l’ajut de suports.  

3. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics.  

 

5.3.4 En relació a la dimensió literària  
 

1. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat.  

2. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres. 

 
 

5.4. EN RELACIÓ A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS 
 

L’escola vetlla perquè l’organització i gestió de recursos humans, funcionals, metodològics i materials 

afavoreixin la inclusió educativa de tot l’alumnat i les seves famílies. Les llengües d’ús i d’aprenentatge 

a l’escola són instruments de cohesió. 
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6. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES  
 
- Disseny i implementació d’un Pla de Lectura de Centre, reforç del paper de la biblioteca escolar i 

establiment d’una hora diària de lectura.  

- Utilització de les TIC/TAC en l’aprenentatge de les llengües.  

- Incorporació d’exposicions orals en la programació de totes les matèries.  

- Establiment d’una reunió periòdica de caràcter pedagògic en què intervingui tot l’equip docent per 

treballar les competències lingüístiques.  
 

El model lingüístic plurilingüe és alguna cosa més que ensenyar i aprendre diferents llengües. És un 

model que implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixin a desenvolupar la 

competència comunicativa de cada alumne/a, de manera que les pugui utilitzar per adquirir nou 

coneixement i per assolir una comunicació efectiva amb diverses llengües i en diferents circumstàncies 

i situacions. Aquesta competència plurilingüe els ha de servir per processar informació vehiculada en 

diferents llengües amb l’objectiu de construir coneixement nou.  

 

6.1. LLENGUA DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA 
 

Tal i com preveu la normativa i el propi Projecte Educatiu del centre, l’escola es basa en el domini de la 

llengua vehicular, el català, per garantir l’equitat i la qualitat educativa, i poder desenvolupar el 

plurilingüisme de l’alumnat. El català és, doncs, la llengua usada en la majoria de les activitats 

acadèmiques (a excepció de l’àrea de castellà i l’àrea d’anglès) i és la llengua de cohesió entre totes les 

persones que treballen a l’escola. En l’aprenentatge, però, també es fa ús de les altres llengües 

curriculars en: 

 

- el desenvolupament d’alguns dels projectes de treball globalitzat a l’aula  

- algunes activitats específiques d’aprofundiment de funcionament de la llengua 

- l’ús d’alguns dels suports audiovisuals o informàtics que es requereixen per accedir a la   

informació (en castellà o en anglès). 

 

El català és també la llengua d’ús habitual a tots els espais del centre, en la relació amb la comunitat 

educativa i amb tots els estaments socials en general. 
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6.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 
 

6.2.1. Programa d’immersió lingüística 
 

Com ja s’ha dit, la nostra escola és una escola amb majoria d’alumnat castellanoparlant. Bona part de 

l’alumnat coneix la llengua del sistema educatiu de Catalunya, però no l’utilitza en l’àmbit extern a 

l’escola. Per tant, s’aplicaran les estratègies del programa d’immersió lingüística per tal d’aconseguir 

que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui una competència plurilingüe i 

intercultural que garanteixi un bon domini de les llengües oficials, català i castellà, i la capacitat de 

conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

El pla de la sistematització de la lectoescriptura, el Pla de l’atenció a la diversitat, el Pla Lector del 

Centre, el Pla Educatiu d’Entorn,.... són les línies estratègiques per a respondre d’una manera 

integrada als nous reptes de cohesió social i lingüística de la nostra escola.  

 

Elements clau de la immersió: 
 

- La importància del treball de la llengua oral. L'activitat dialògica professorat-alumnat basada en la 

llengua oral impregna totes les activitats d'ensenyament i aprenentatge en tots els nivells educatius. La 

llengua oral es treballa sempre en totes les àrees. 

 

- Una manera diferent d'actuar a l'aula i una organització diferent de l'alumnat, que ha d'estar al 

servei de cada activitat. Introduïm fórmules organitzatives d’aula que ofereixen contextos diferents a 

l’alumnat, d’acord amb les seves necessitats (desdoblaments, grups de treball, treball cooperatiu, 

treball per parelles,...). 

 

- L'avaluació. És l’estratègia de seguiment i acompanyament del procés d’aprenentatge de l’alumnat i 

del procés d’ensenyament del professorat. 

L’avaluació no ha de retre únicament comptes dels progressos de l'alumnat i de les seves capacitats. 

Fem una avaluació de l’alumnat més personalitzada, de manera que té molt més pes la seva actuació 

global, interactiva i real en el context escolar. 

 

- El tractament de la llengua familiar. Una part important de l'èxit dels programes de canvi de llengua 

de la llar a l'escola es relaciona amb la manera de tractar la llengua familiar de l'alumnat. Aquest 

tractament implica tant el seu reconeixement simbòlic en el context escolar com la seva incorporació a 

la pràctica educativa. 
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- L’ús de les TAC. Treballem la comprensió oral i escrita, l’expressió oral i escrita, i la lectura, entre 

d’altres. 
  

A. LLENGUA ORAL 
 

Per al nostre centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i 

dialogar per aprendre. 

La llengua parlada és de gran importància quan es tracta de l’ensenyament d’una llengua nova per a 

l’alumnat. En aquesta situació, l’ús de diferents recursos didàctics, amb variats formats i suports i en 

diferents contextos (festes, representacions, projectes i activitats curriculars) és una de les claus per a 

un aprenentatge eficaç.  

L’alumne exercita l’expressió en les diferents àrees (narració d’un fet, descripció de l’hàbitat d’un 

animal, precisió d’instruccions per fer un estri, explicació d’un fenomen observat, argumentació d’un 

punt de vista, etc.), a fi i efecte d’expressar als altres de forma oral allò que ha après. Tots aquests 

aspectes estan recollits en la programació de les diverses àrees.  
 

Determinades activitats afavoreixen l’aprenentatge de la llengua oral: 
 

- Atorguem importància al fet d’escoltar tota mena de lectures en veu alta (poesies, lectures 

guiades, contes, embarbussaments, etc.), siguin fetes pel mestre/a o amb ajuda d’altres mitjans. 

- Fem exercicis de lectura expressiva en veu alta, recitació col·lectiva i individual, 

representacions, memorització de rodolins, embarbussaments, poesies, etc.  

- També  tenim presents tota mena de jocs orals on, donades unes consignes, l’alumnat participa 

de la manera més espontània que pot. 

- El treball per projectes on s’argumenten les preses de decisions, s’explica el procés del treball i 

els continguts que s’han après o adquirit. 

 

B. LLENGUA ESCRITA 
 

L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a la nostra escola s’inicia de manera sistemàtica i amb 

caràcter general en l’educació infantil i en català. 

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, tal com es 

va acordar al taller AIL 4 (dins de l’ILEC) i en el curs ARA ESCRIC. 
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Des de totes les àrees impulsem la cerca, la selecció i la gestió d’informació, utilitzant diferents fonts i 

diferents suports, per tal que els alumnes avancin progressivament en el pensament crític i 

l’autonomia d’aprenentatge.  

Així mateix, la lectura és estimulada i practicada per tots els mestres que intervenen en el procés 

educatiu, i des de totes les àrees. Desenvolupem estratègies i tècniques eficaces de comprensió 

lectora, com a forma d’accés a la informació i al coneixement i com a gaudi, establint estratègies per 

als diferents objectius que motiven cada lectura.  

 

- La Biblioteca de l’escola i l’organització de la biblioteca d’aula per part del tutor, afavoreix el 

gust per la lectura i contribueix a l’adquisició de l’hàbit de lector.  

- La programació d’aula contempla 30 minuts de lectura diària adreçada a fomentar el gust per 

la lectura. 

- L’activitat dels PADRINS DE LECTURA. Activitat conjunta realitzada entre els alumnes de 

Pàrvuls 5 anys amb 5è i 1r amb 6è.  

- Educació Primària compta amb una hora setmanal adreçada a l’aprenentatge de la lectura i es 

fan activitats adreçades a aprendre a llegir com poden ser tallers de lectura, memòria visual, 

consciència fonològica, gimnàstica ocular, lectures guiades, activitats per millorar la fluïdesa 

lectora... 

- Educació Primària compta amb una hora setmanal adreçada a l’aprenentatge de l’escriptura 

de textos a partir dels seus interessos. 

 

C. RELACIÓ LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA 
 

Ens plantegem el llenguatge com un mitjà molt important d’expressió i comunicació amb l’entorn, i ens 

interessa potenciar-ne la funcionalitat. L’escola enfoca el treball de l’escriptura cap a la comunicació, 

això és, cap a la recepció i producció de textos reals i propers a l’alumne. 

Es duu a terme un treball conjunt i equilibrat entre les habilitats escrites amb les orals realitzant 

activitats diverses: teatre, lectura expressiva, exposicions orals, jocs de consciència fonològica,.. 

 

D. LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES 
 

L’escola treballa la llengua de manera coordinada amb les altres àrees,  fent que l’aprenentatge sigui 

global i integrat. Partim de la transversalitat de la llengua i la convertim en l’eix de totes les àrees 

d’aprenentatge.  
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Treballem les diverses àrees amb una metodologia semblant i paral·lela, de manera que l’aprenentatge 

de cada àrea reforça les altres i, entre totes, reforcen la llengua, que no hem de perdre de vista que és 

l’eix central de l’aprenentatge. 

 

E. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA VEHICULAR 
 

L'alumnat d'incorporació tardana és objecte d'una acollida personalitzada i de mesures organitzatives i 

curriculars que permeten la seva integració escolar i l'aprofitament dels seus estudis, d'acord amb les 

característiques personals, d'aprenentatge i del context social.  

L’atenció a l’alumnat nouvingut, es basarà principalment en l’adquisició d’una competència 

comunicativa per tal d’assegurar un nivell bàsic de llengua catalana, que els permeti desenvolupar-se 

dins del context de l’aula i el centre. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, tant a infantil com a primària, es comptarà amb algunes sessions 

setmanals amb el reforç fora o dins l’aula d’algun dels membres de l’equip de suport (mestra 

d’educació especial, mestres de reforç,...) per tal de facilitar l’aprenentatge de la llengua vehicular, el 

català. 

El tutor o tutora del grup classe ordinari, com a responsable del seguiment de l’alumnat, vetlla 

especialment pel progressiu assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat i per la coordinació, 

a aquests efectes, amb la coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre.  

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut es duu a terme en relació amb els 

objectius del seu pla individual intensiu. L’avaluació és contínua, amb observació sistemàtica i visió 

global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada 

una de les àrees.  

   

F. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

L’equip docent adequa el currículum a les característiques de l'escola i a les diferències dels grups que 

la conformen, i fan viable, possible i prioritària l'atenció a la diversitat com a base per construir una 

escola realment inclusiva.  

Es posa especial atenció a l'adquisició de les competències bàsiques, a la detecció i tractament de les 

dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixen, a la tutoria i orientació educativa de l'alumnat i 

a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.  

La intervenció educativa es regeix pel principi d'atenció a la diversitat, base d'una escola inclusiva. Els 

mecanismes que es posen en pràctica per fer-la efectiva són organitzatius, curriculars i metodològics. 
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Entre aquests mecanismes hi considerem les adaptacions del currículum, el suport en el grup ordinari, 

els agrupaments flexibles o els desdoblaments dels grups d'alumnes.  

L’atenció a la diversitat la centrem fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral a 

parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el 

desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita, així com el raonament matemàtic 

i la resolució de problemes en els cicles inicial, mitjà i superior.  

La CAD, Comissió d’Atenció a la Diversitat, gestiona i revisa, periòdicament, aquestes actuacions. 

 

G. AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
 

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i global, de manera que es té en 

compte especialment el progrés de l'alumne en el conjunt d'àrees del currículum.  

L'avaluació considera els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l'interès i l'esforç de 

progrés demostrat per l'alumne. Posem especial cura en l'avaluació formativa i en el grau d'adquisició 

de les competències bàsiques.  

En l’avaluació tenim en compte els progressos de l’alumnat, atenent la seva diversitat de ritmes 

d’aprenentatge i, si escau, les adaptacions curriculars que s’hi facin.  

Els i les mestres avaluen els aprenentatges de l'alumnat, els processos d'ensenyament i la seva pròpia 

pràctica docent.  

Per tal d’assegurar l’eficàcia educativa utilitzem: 

 diferents tipus d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, individual, col·lectiva 

 diferents instruments: 

Proves escrites, amb preguntes obertes, preguntes tancades, proves objectives, treballs 

individuals, treballs en grup, murals, dossiers, treballs de recerca,... 

Proves orals, amb preguntes obertes, preguntes tancades, exposició de temes, posades en 

comú,... 

Observació directa, que el mestre fa de manera sistemàtica del procés d’ensenyament-

aprenentatge i que enregistrarà la informació obtinguda en fulls de seguiment i pautes 

d’observació. 

Revisió dels treballs, fent una selecció dels aspectes que caldrà revisar, prioritzant els 

continguts i objectius fonamentals de l’àrea. 

Correcció, a partir d’un plantejament inicial que vagi recolzat amb una intenció concreta, de 

recollida d’informació, de valoració qualitativa a partir de l’error, de la correcció que caldrà 
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complementar amb un treball de reforç posterior, del replantejament de la metodologia i la 

programació de continguts... 

 

 diferents tècniques:  l’observació i les proves d’avaluació. 

 

6.2.2. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 

A. USOS LINGÜÍSTICS 
 

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat de llengua treballi els 

usos lingüístics de l’alumnat per tal de fer de la llengua catalana la llengua d’us habitual, ja que la 

dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials. 

L’escola treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat. Tot l’equip de mestres s’hi sent 

implicat.  

 

B. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DEL CENTRE I DE LA SOCIETAT EN EL CURRÍCULUM 
 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en català, la 

llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la 

competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat 

lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures. A més, la 

diversitat lingüística present a les aules del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats 

relacionades amb el currículum. 

L’escola treballa explícitament la diversitat lingüística per formar parlants plurilingües i interculturals. 

Aquestes activitats estan consensuades per tot l’equip docent. 

 

C. CATALÀ I LLENGÜES D’ORIGEN 
 

Existeix una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius basats 

en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per això l’equip docent disposem 

d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També tenim present 

la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge 

de tothom. 
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6.2.3. La llengua castellana 
 

A. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat i la participació en un programa d’immersió, 

assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa. 

En el primer cicle de l'educació primària l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es fa en català. 

La llengua castellana s'introdueix al primer curs del cicle inicial a sobretot nivell oral per arribar, al final 

del mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits.  

Al llarg de tota l'etapa s'estableixen al projecte lingüístic criteris que permeten reforçar i no repetir els 

elements comuns entre les llengües. 
 

En acabar la Primària estaran assolits els següents objectius generals d’etapa: 

1.- Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 

apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió. 

2.- Conèixer i fer servir adequadament el català i el castellà, eliminant progressivament les 

interferències entre els sistemes lingüístics esmentats. 
 

El centre  atén, si és el cas, les atencions individualitzades en llengua castellana. Es preveuen 

estratègies organitzatives i curriculars en el cas que els pares sol·licitin que els seus fills rebin 

l’ensenyament en llengua castellana a l’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària. 

 

Aspectes metodològics 
 

Atès que es treballen en català continguts i estructures lingüístiques comuns a ambdues llengües, la 

programació de llengua castellana va íntimament lligada a la de llengua catalana, tenint molt en 

compte tant els continguts que se seleccionen com la metodologia més adequada. Cal tenir en 

compte: 
 

 Evitar la repetició sistemàtica dels continguts. Els continguts o adquisicions que l’alumne ha 

fet a partir de les activitats en català s’aniran transferint al castellà evitant repeticions. 

 Atendre l’especificitat dels continguts. Els continguts de la llengua castellana s’han de 

centrar en els aspectes diferencials i en els específics; ja siguin de fonètica, semàntica, 

ortografia o gramàtica. 

 Evitar l’anticipació d’aprenentatges. Donat que el català és la llengua vehicular, no és bo 

treballar continguts en castellà que no hagin estat treballats en català. 

file:///C:/Users/super/Desktop/EI_EP/2/2_2.doc
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 Posar-se d’acord amb la terminologia comuna. Especialment en aquells aspectes de la 

gramàtica. 

 

B. LLENGUA ORAL 
 

Tal com hem dit, la llengua castellana s'introdueix al primer curs del cicle inicial sobretot a nivell oral 

per arribar, al final del mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits.  

En la programació de llengua castellana per a cicle inicial, cal considerar aquells continguts de l’àrea 

que desenvolupin prioritàriament la comprensió i l’expressió oral de la llengua. 

En les programacions anuals de cicle es desenvolupa un programa didàctic-pedagògic que, partint de la 

competència lingüística que l’alumne ja posseeix: 
 

- facilita l’accés progressiu a la llengua escrita 

- potencia, arrodoneix i enriqueix l’expressió oral i escrita. 

- porta a un domini suficient de la llengua castellana. 

 

C. LLENGUA ESCRITA 
 

La competència escrita es potencia en totes les seves dimensions, receptives (lectura) i productives 

(escriptura), de comunicació i creació, i es relacionen amb les interaccions orals que afavoreixen un 

aprenentatge cada cop més conscient i eficaç.  

Educació Primària compta amb una hora setmanal adreçada a l’aprenentatge de l’escriptura de textos 

a partir dels seus interessos. 

 

D. ACTIVITATS D’ÚS 
 

El centre parteix de la necessària coordinació de les propostes de totes les llengües ensenyades a 

l’aula, i la priorització d’aquestes propostes derivades del diferent estatus que té cada llengua i el 

domini que en tenen les nenes i els nens.  

El centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora de 

l’aula d’aprenentatge: revista, pàgina web,... 

També s’assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua 

castellana: com a mitjà d’accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 

d’estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d’aprenentatge. 
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Observació: 
 

Tant en llengua catalana com en llengua castellana, els resultats obtinguts en les Competències 

Bàsiques es tenen en compte a l’hora de programar el Pla Anual del curs següent. 

 

6.2.4. Llengües estrangeres: l’ANGLÈS 
 

L’alumnat del Centre, en acabar l’etapa de Primària, coneix, com a mínim, una llengua estrangera 

(L’ANGLÈS) per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement 

en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

 

A. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM 
 

El Centre  dissenya situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies 

lingüístiques i comunicatives donen resposta a les necessitats que té l’alumnat. 

L’escola preveu el desdoblament del grup-classe per a dur a terme un treball d’expressió oral més 

concret. 

 

B. METODOLOGIA 
 

El Centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres inclogui 

oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 

competència oral en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de l’alumnat i 

l’ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent a treballar en col·laboració, tot 

respectant la diferència. 

El mestre que assumeix l’àrea de Llengua estrangera (especialment a Educació Infantil i Cicle Inicial) ha 

de tenir una bona competència lingüística, sobretot a nivell oral. Alhora, ha de conèixer les 

característiques de l’edat i les metodologies més adients. L’enfocament de la llengua i les tècniques a 

utilitzar afavoriran l’ús comunicatiu i no el seu estudi formal. 

Els nens i nenes han d’estar exposats a la major quantitat de llengua oral possible acompanyada de 

suport significatiu clar: gest, dibuix, imatges,…. La llengua ha de ser significativa i ha de ser 

representada dins un context que tingui en compte els seus interessos i coneixements més propers. 

 

C. RECURSOS TECNOLÒGICS PER A L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA 
 

El Centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua 

estrangera com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 
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d’estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models lingüístics presents a l’aula 

i per a la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge. 

 

D. L’ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA A L’AULA 
 

Al Centre, el professorat de llengua estrangera, utilitza sempre a l’àrea de llengua estrangera, la 

llengua anglesa com l’habitual en les interaccions (formals i informals) amb els alumnes vetllant 

sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la 

progressivament. L’àrea de llengua estrangera  és un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge, 

l’anglès. 

El Centre preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular fora de 

l’aula d’aprenentatge (cançons a final de curs, nadales...). 
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7. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS  
 

7.1. RECURSOS COMPLEMENTARIS 
 

7.1.1. CAD. Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
 

El centre, amb l’assessorament dels serveis educatius, disposa de la Comissió a l’Atenció a la Diversitat 

formada per: el cap d’estudis, la mestra d’educació especial,  la coordinadora LIC i el psicopedagog de 

l’EAP. A més, en moments puntuals, també poden assistir-hi els mestres tutors dels alumnes. L’objectiu 

prioritari d’aquesta comissió és atendre la diversitat de l’alumnat del nostre centre.  

En aquest moments la CAD, després de determinar els criteris per a la diversitat de necessitats 

educatives dels alumnes estableix també, els procediments que es faran servir (formularis de 

demanda, prioritzacions, actuacions dins i fora de l’aula...) per determinar aquestes necessitats 

educatives i per formular les adaptacions que correspongui, i que es cregui convenient. 

 

7.1.2. Mediació 
 

El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de 

conflictes (Pla d’Acció Tutorial) que es treballen a la tutoria, amb les famílies i en les activitats 

extraescolars. Es viu un clima de centre favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural.  

El professorat disposa d’informació sobre les llengües familiars, costums i/o tradicions presents a 

l’aula, les valora i es tenen en compte en qualsevol moment del desplegament curricular de les 

diverses àrees creant així una interrelació de les diversitats plurilingües i plurisocials presents en cada 

aula. Es crea un intercanvi d’informació cultural.  

A partir de la revisió periòdica, quan convé es van incorporant noves actuacions o reforços d’ús del 

català, i s’han articulat mesures de traducció de documents o d’informacions -obtingudes a l’espai LIC- 

en el moment de l’acollida a les famílies nouvingudes, si es dóna el cas. 

 

7.2. ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 

De manera transversal, les següents activitats complementen i afavoreixen l’aprenentatge de la 

llengua. 
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7.2.1. El Pla Lector de Centre (PLEC) 
 

El Pla de lectura de centre (PLEC) és un acord de la comunitat educativa per afavorir el 

desenvolupament de la competència lectora de l’alumnat. 

El PLEC és un document de centre que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, recull els 

objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de les competències 

bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir per part de l’alumnat. 

 

OBJECTIUS 
 

 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. 

 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 TAC, 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. 

 

PROJECTES 
 

 Seqüenciació del pas de la lletra de pal a la lletra lligada. 

 Desenvolupament de la consciència fonològica a educació infantil. 

 Introducció i programació de la llengua anglesa a educació infantil 

 Projecte ILEC 

 Projecte  "ARA ESCRIC". 

 Elaboració i aplicació de pautes específiques per a treballar l’eficàcia lectora. 

 Elaboració i aplicació de pautes específiques per a treballar la comprensió lectora. 

 Organització de mesures de suport i de recuperació pels alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge en comprensió lectora. 
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7.2.2. El moment lector 
 

A primària, diàriament estan contemplats a l’horari d’aula 30 minuts destinats a la lectura. Aquest 

espai de lectura a les aules proporciona un temps dedicat al gust per la lectura, alhora que un ambient 

de gaudi i de relax, per a infants i mestres.  

Cada dia de la setmana es fa un treball diferent: lectura en veu alta per part del mestre, lectura en 

silenci per part dels alumnes, preparació d’un fragment de lectura a casa i  es llegeix l’endemà en veu 

alta, lectura de diferents suports escrits (diaris, anuncis,..), lectura d’un llibre de lectura obligatòria,... 

 

7.2.3. L’acompanyament lector  (Padrins de Lectura) 
 

Els alumnes de 5è. es converteixen en “acompanyants” de lectura dels nens i nenes de P5; i els 

alumnes de 6è, ho són dels nens i nens de la classe de 1r. 

L’objectiu principal és acompanyar als alumnes mes petits en el procés de descoberta de la lectura i 

ajudar-los a adquirir aquest d’una manera motivadora i engrescadora, per aconseguir despertar el gust 

per la lectura. Aquest projecte es desenvolupa durant tot el curs. 

 

També es proposen altres objectius com : 

● Fomentar la convivència 

● Treballar diferents estratègies de lectura 

● Educar en la responsabilitat i el compromís 

● Fomentar la interrelació entre cicles 

● Fer ús del treball cooperatiu. 

 

Es formen parelles entre els infants de P5 - 5è, i 1r. - 6è. de primària. Un dia a la setmana es troben, 

s’aparellen i fan la lectura proposada. Als alumnes més grans se’ls orienta sobre quines estratègies 

poden utilitzar per ajudar al company/a més petit en la lectura. 

 

7.2.4. La Revista Dractiga 
 

Dractiga és la revista de l’Escola Cèlia Artiga. La revista, a partir del curs 2019-2020, passa a ser 

quinquennal. Es lliura durant els actes de la celebració de la creació de l’escola. Es fa en paper i es 

reparteix a la comunitat escolar. S’hi mostren treballs fets pels alumnes en totes les àrees. 
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7.2.5. La biblioteca escolar 
 

A l’escola es treballa perquè la biblioteca esdevingui un veritable espai de coneixement i aprenentatge, 

un centre de recursos amb informació en diferents suports, un espai per desenvolupar continguts dels 

diferents àmbits d’aprenentatge, els hàbits lectors i el gust per la lectura, un servei a tota la comunitat 

educativa i un lligam amb les biblioteques publiques. 

La biblioteca esta oberta cada dia en horari escolar de 9.00 a 16.30, i en horari extraescolar, els dimarts 

de 16.30 a 17.00. 

L’escola disposa de Bibliopati. Durant l’hora del pati els alumnes poden disposar d’aquest espai per 

poder gaudir de la lectura. 

 

7.2.6. Pla Educatiu d’Entorn 
 

A.TEATRE 
 

- Els alumnes que desitgen s’apunten, en horari extraescolar, a l’activitat de teatre per a dur a 

terme aquesta activitat. 

 

B. MOBILITATS I INTERCANVIS AMB ALTRES CENTRES  
 

- Aprenem junts. Els alumnes de 5è. expliquen el seu projecte a altres grups d’altres escoles de la 

ciutat. 

- Vine al meu pati. Els alumnes de 1r. van un dia a jugar al pati d’una altra escola de la ciutat. 
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8. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN  
 

8.1.  COMUNICACIONS D’ESCOLA 
 

8.1.1. Llengua del centre  
 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge a 

l’escola Cèlia Artiga i, per tant, els documents que relacionen la família i l'escola, els informes, les 

circulars, les entrevistes, les convocatòries de reunions amb els pares, ...es fan en aquesta llengua.  

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en el rètols, 

els cartells i la decoració general del centre.  

 

8.1.2. Documents del centre 
 

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial atenció als 

continguts referits a les llengües i es fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de 

canvi derivades de les revisions. 

 

8.1.3. Ús no sexista del llenguatge  
 

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.  

 

8.1.4. Comunicació externa  
 

El centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famílies 

(oferint-ne un format bilingüe) quan aquestes deixen el sistema educatiu català. Es tenen en compte, 

quan és possible, les llengües de la nova immigració mitjançant uns documents ja prèviament traduïts.  

El treball de l’escola traspassa, en ocasions, l’àmbit propi de la institució. La llengua catalana és, 

majoritàriament, la llengua emprada en les activitats de projecció exterior 

 

8.1.5. Llengua de relació amb les famílies  
 

El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran habitualment en català 

a les famílies de tot l’alumnat, però s’utilitza el castellà quan és necessari per a la correcta transmissió 

de la informació, en reunions de petit format.  
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Quan cal, en casos d’idiomes diferents al català i castellà (francès, àrab, ...) es busca la figura de 

l’intèrpret, que pot ser algun altre mestre, algun familiar o conegut, o una figura professional.  

 

8.1.6. Educació no formal  
 

El centre educatiu veu bé que es desenvolupin activitats dels serveis d’educació no formal al mateix 

centre (servei d’acollida matinal, menjador escolar), però no intervé en la programació ni en la 

contractació d’aquests serveis i no pot condicionar gaire els continguts ni la llengua d’ús.  

 

8.1.7. Activitats Extraescolars  
 

El centre educatiu veu bé que es desenvolupin activitats extraescolars al mateix centre (organitzades 

per l’AMPA), però no intervé en la programació ni en la contractació d’aquests serveis i no pot 

condicionar gaire els continguts ni la llengua d’ús. 
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9. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT  
 
El repte principal del docent de qualsevol disciplina acadèmica és garantir que els alumnes assoleixin 

els objectius que prescriu el currículum mitjançant la metodologia més rigorosa, eficaç i motivadora 

possible. 

Tot l’equip docent de l’Escola Cèlia Artiga és competent per fer ús i ensenyar en llengua catalana i 

castellana. També el personal no docent del centre té aquesta competència.  

Per tal de garantir que el professorat tingui un bon domini de les llengües que imparteix i de les 

estratègies metodològiques que utilitza: 

 

- es fomenta la formació docent de caràcter individual o en el marc de programes institucionals o 

projectes de centre,  

- s’ha creat el lloc de treball específic amb perfil professional “Metodologies amb enfocament 

globalitzat” (EGI) 

- de resultes de la participació de tot el claustre en la formació ILEC i ARA ESCRIC, tots els mestres 

tenen acreditat el perfil biblioteca  i també el de diversitat 
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10.  APROVACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 
 

DILIGÈNCIA per fer constar que el present Projecte Lingüístic ha rebut el suport per consens dels 

membres del Consell Escolar el dia 18 de novembre de 2019, tal com consta en el Llibre d’Actes 

d’aquest òrgan col·legiat. 

 
Vistiplau 
 
 
 
 
La Directora                                                                                      La Secretària 
Elvira Moyano        Esperanza González   
              
       
 


