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PRESENTACIÓ 

El Projecte Lingüístic del nostre centre es va concretar el curs 2006/2007. 

Per tal de posar al dia els canvis demogràfics del barri, el personal docent, 

administratiu i de servei, així com de l’alumnat; aquest curs s’ha decidit 

actualitzar-lo tot tenint en compte les disposicions del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 MARC CURRICULAR 

 

- Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària. Articles 4 (La llengua catalana, eix 

vertebrador del projecte educatiu) i 5 (La immersió lingüística). 

- Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els 

principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de 

l’article 4.4. del Decret 142/2007. 

 

 ORGANITZACIÓ DE LES LLENGÜES CURRICULARS 

D’acord amb el Currículum, al nostre centre el català és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

L’etapa de l’educació primària disposa de 5.250 hores lectives, de les quals, 

4.725 són destinades al desenvolupament del currículum dels àmbits i àrees de 

coneixement, i les 525 hores restants són destinades a l’esbarjo, que té la 

consideració d’activitat educativa. La distribució de les hores lectives curriculars 

entre les diferents àrees és competència dels centres i ha de garantir la 

distribució mínima següent al llarg de l’etapa: 

Dins l’àmbit lingüístic, l’àrea de llengua i literatura catalana i l’àrea de llengua i 

literatura castellana, es realitzen 1.050 hores. En l’àrea de primera llengua 

estrangera, 420 hores. 

En aquesta escola, la llengua catalana es distribueix fent 4 hores setmanals 

des de 1r de primària fins a 6è. Per veure amb més detall la distribució d’hores 

de la resta de llengües: (veure apartat 5.- ÀMBIT PEDAGÒGIC pàg. 13). 
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1 - CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ENTORN 

 BARRI 

El centre CEIP Ferrer i Guàrdia es troba ubicat a Ciutat Meridiana, un barri de 

la Zona Nord del Districte de Nou Barris, dins la ciutat de Barcelona i és un dels 

exemples més clars de l’urbanisme especulatiu. 

Fins els anys 60, els terrenys costeruts on avui és el barri eren terres de conreu 

de la Quadra de Vallbona. Un primer projecte preveia convertir les terres en un 

cementiri, però l'extrema humitat no ho va permetre. A partir de 1963, un grup 

promotor, entre ells Joan Antoni Samarch, va urbanitzar-les amb grans blocs de 

pisos. 

Com era habitual en l'urbanisme franquista, el barri es va construir sense els 

equipaments més bàsics i sense cap mena de serveis urbans. Les primeres 

protestes veïnals van ser per descomptat, per les humitats dels pisos.  

Amb l'arribada del primer ajuntament democràtic es van començar a reparar les 

errades comeses a Ciutat Meridiana. Des de llavors s'han creat equipaments 

sanitaris, socioculturals i educatius, s'han renovat els carrers i s'han instal·lat 

escales mecàniques de tota mena per salvar els grans desnivells del barri. 

També s'ha connectat la part superior de Ciutat  Meridiana gràcies a l'estació 

de metro de la línia 11. Cal destacar també, les actuacions de millora del 

Centre Cívic Zona Nord i la creació de l’Ateneu de Fabricació, un espai de 

cocreació i aprenentatge, vinculat a la innovació social, les noves tecnologies i 

la fabricació digital. Aquest equipament està concebut per impulsar l’ocupació 

de qualitat i millorar l’aprenentatge digital a Nou Barris. L’escola està en 

contacte amb l’Ateneu per a dur a terme activitats amb l’alumnat. 

Per afrontar les necessitats derivades de la crisi econòmica, també s’ha obert 

un nou centre de distribució d’aliments al barri. 
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 POBLACIÓ 

Segons les estadístiques de població extretes de la web de l’Ajuntament de 

Barcelona (document de gener de 2017), a Ciutat Meridiana hi viuen 10.369 

persones, de les quals el 36’5% han nascut a Barcelona, el 3’5% a la resta de 

Catalunya, el 21’5% a la resta d’Espanya i el 38’5% a l’estranger. Les principals 

nacionalitats estrangeres són: Hondures (491 persones), Pakistan (453 

persones) i El Marroc (346 persones). 

A partir de les dades extretes del Departament d’estadística de l ‘Ajuntament de 

Barcelona, a data de juny de 2014 es pot dir que un 13’3% de la població que 

viu a Ciutat Meridiana no té estudis, un 34’3% té estudis primaris, un 31’6% té 

el graduat escolar, un 15’4% tenen BUP, COU i Graus de Cicle Mig i un 5’4% té 

estudis universitaris. 

És un barri obrer amb certa problemàtica social i famílies que tenen l'ajut del 

Servei Social. Des de fa uns anys, com en tota Barcelona, s'ha vist un 

important augment de la immigració, que repercuteix en la problemàtica social 

del barri. 

El coneixement i ús del català en el conjunt de  la població és molt escàs, sent 

el castellà com a llengua de comunicació general. 

 ALUMNAT 

L’escola té 444 alumnes en total, 154 alumnes a ed. Infantil, dels quals 20 

alumnes de P3 provenen de casa i 27 de les escoles bressol del barri i voltants, 

i 290 a ed. Primària dels quals 28 alumnes són nouvinguts (des de 1r fins a 6è 

de primària). Hi ha 73 alumnes amb NEE, 90 alumnes amb problemàtica 

sociofamiliar conflictiva (EAP, Serveis Socials...) i 6 alumnes a l’aula SIEI. 

L’alumnat utilitza normalment el castellà com a llengua per a comunicar-se amb 

els companys/es i amb alguns mestres.  

A continuació, es mostra una taula de les nacionalitats de les famílies de 

l’alumnat. Predomina Espanya tot i que, El Marroc, Pakistan, Hondures 

República Dominicana, Equador i Nigèria també hi són molt presents. 
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LLENGÜES FAMILIARS 

curs 2017-2018 

 Educació Infantil Educació Primària 

Espanya 69 169 

Marroc 22 24 

Pakistan 15 23 

Hondures 5 18 

Rep. Dominicana 12 13 

Equador 6 9 

Nigèria 4 11 

Índia 3 4 

Ghana 5 2 

Xina 0 3 

Geòrgia 2 1 

Bolívia 1 2 

Ucraïna 1 2 

Romania 2 0 

Polònia 0 2 

Guinea Equatorial 1 1 

Dominica 1 1 

Algèria 1 0 

Gàmbia 1 0 

Níger 0 1 

Camerun 0 1 

Paraguai 0 1 

Angola 0 1 

Brasil 0 1 

Filipines 1 0 

Portugal 1 0 

Rússia 1 0 
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 L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Com es veu al quadre de les Llengües familiars (↑) del nostre centre, tenim 

famílies procedents d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Europa.  Per aquest fet entenem 

l’atenció a la diversitat com una característica inherent a la realitat de l’ alumnat 

del nostre centre. 

 

En una etapa d’ensenyament obligatori i dins d’un model d’escola comprensiva, 

l’atenció a la diversitat és un element central de l’acció educativa i una tasca de 

tot el professorat del centre.  

 

Les mesures i suports d’atenció a la diversitat són concretades al document del 

centre PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat). 

 

2 - ÀMBIT DOCENT 

El claustre està format per 42 mestres.  

Els tutors s’encarreguen de fer l’àrea de llengua catalana i en algunes hores 

tenen una mestra de reforç per poder desdoblar el grup o reforçar algun 

aspecte que no quedi clar. En total, hi ha 3 mestres de reforç de català per a 

tots els cursos de primària.  

De l’àrea de llengua castellana s’encarreguen 4 mestres per a tota la primària. 

Per a l’àrea de llengua anglesa comptem amb 3 mestres per a tota l’escola.  
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3 - ÀMBIT ADMINISTRATIU 

 PROJECCIÓ INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJECCIÓ EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per facilitar la comprensió dels comunicats de l’escola per part de les famílies, 

usem el castellà en els casos que calgui. 

 

Retolació Català 

Documentació administrativa Català 

Instruments de gestió Català 

Actes Català 

Avisos orals i escrits Català/castellà 

Comunicats taulers d’anuncis Català 

Correspondència oficial Català 

Butlletins i informes Català 

Comunicacions escrites 

dirigides a pares i mares 

Català/castellà 

Correspondència escolar Català/castellà 

Comunicació oral Català/Castellà 

Internet (Participació a la 

xarxa de comunicacions) 

Català/castellà 
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4 - ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GOVERN INSTITUCIONAL 

 CONSELL ESCOLAR 

 

El consell escolar està format per: 

 

President 

Cap d’estudis 

Secretària 

Toni Camacho 

Clara González 

Teresa Sáez 

Representants dels mestres 

Lourdes Marzo 

Mònica Pérez 

Esther Solé 

Ester Tarrago 

Anna Miralles 

Representants dels pares/mares 

Montse Arjona 

Jordi Esteve 

Mònica Sempere 

Montse Sampedro 

Tere Rodríguez 

Representant del PAS 
Ana Olmedilla 

Representant de l’Ajuntament 
Enric Serra 

 

 

El centre s’organitza de la següent manera per assolir els nivells de 

normalització de la llengua catalana: 

 

 AULA D’ACOLLIDA: 

A partir del curs 2004-05 es va consolidar l’aula d’acollida amb el suport de 

l’Administració tant material com humà. Actualment, la mestra i secretària 
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Teresa Sáez és la tutora d’aquesta aula. Hi ha tot tipus de material físic (llibres, 

imatges, rètols, fitxes, ordinadors, etc.) per facilitar l’aprenentatge de la llengua 

catalana als alumnes nouvinguts al centre. 

 

 AGRUPAMENTS FLEXIBLES: 

A l’escola es fan agrupaments en l’àrea de llengua catalana a tota la primària. 

Aquests agrupaments es fan segons les necessitats que observa el tutor o 

tutora de cada classe. Ja poden ser petits grups o desdoblaments del grup 

classe. 

 

 COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC/A: 

Aquest curs, la coordinadora LIC és una mestra, l’Alba Ponce, que fa els 

reforços de llengua catalana de 3r fins a 6è. Amb l’ajuda d’un assessor del 

Departament, en Domènec, s’ha dut a terme l’actualització d’aquest document 

així com el traspàs d’alguns recursos per treballar l’ortografia. Aquesta mestra 

també forma part de la comissió pedagògica i de la comissió lingüística. A més, 

ha recopilat el projecte d’immersió lingüística que es va fer fa dos anys, “Gust 

per la lectura”, per poder-lo seguint duent a terme a totes les classes. 

 

Les seves principals funcions són:  

- Promoure actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de 

l'educació intercultural i de la llengua catalana. 

- Col·laborar en l'actualització dels documents de l'organització del centre. 

- Col·laboració amb l'entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l'ús 

de la llengua catalana. 

- Participar en les comissions de treball del Pla educatiu d'entorn (si 

s'escau). 

- Conèixer les activitats de l’escola i vetllar per l’ús de les llengües. 

- Fer el seguiment del compliment d’aquest projecte lingüístic.  

- Qualsevol altra funció relacionada amb l’ús de les llengües i 

encomanada per la Direcció. 
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 AMPA 

És composta per 12-14 membres. 

La llengua de comunicació i relació és la castellana i la catalana. 

 

Les funcions principals són: 

- Activitats extraescolars. 

- Gestió del material fungible i no fungible (repartiment de llibres de text i 

roba escolar a inici de curs). 

- Provisió de fons per a festes i altres esdeveniments del centre. 

- Participació activa en les festes de l’escola. 

- Organització i distribució a l’alumnat del centre de llet i fruita. 

- Gestió i implementació de tallers adreçats a l’alumnat durant la Festa 

major de Ciutat Meridiana.  
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5 - ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLENGÜES CURRICULARS 

 

LLENGÜES CURRICULARS 

 CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Es fa globalitzat, 

usen el català en 

totes les àrees 

 

La llengua 

castellana no es 

contempla en el 

currículum, per tant 

no hi ha cap hora 

específica 

 

1h 30min 

setmanal cada 

grup 

CICLE INICIAL 
4h setmanals a 

cada grup 

2h setmanals cada 

grup 

 

1h setmanal 

cada grup 

45min ½ grup 

quinzenal 

 

CICLE MITJÀ 
4h setmanals cada 

grup 

3r: 2h setmanals 

4tA: 2h 30min 

setmanals 

4tB: 1h 30 min 

setmanals 

 

3r: 1h 30min 

setmanals cada 

grup 

4t: 4h setmanals 

cada grup 

 

CICLE SUPERIOR 
4h setmanals cada 

grup 

 

5è: 2h 30 min 

setmanals cada 

grup 

6è: 2h 30 min 

setmanals cada 

grup  

 

5è: 3h setmanals 

cada grup 

6è: 2h 30 min 

setmanals cada 

grup 
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 AVALUACIÓ 

Cada curs es fan proves internes (inicial i final) de català i castellà. 

També es fan les proves externes oficials (Departament d’Ensenyament). 

Els alumnes d’aula d’acollida també fan les proves inicials i finals que es troben 

a la web de xtec (veure bibliografia). 

 

 COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORALS 

A més de les activitats pròpies de comprensió i expressió orals, també es 

realitze les activitats: Apadrinament lector (6è → 1r i 5è →P5) i La tertúlia 

literària  i Lectura en veu alta del docent (incloses en els 30 minuts de 

lectura). 

 

 LECTURA 

 

 AULA 

Per promoure el gust per la lectura als alumnes i l’enriquiment de la llengua 

catalana en tots els nivells d’educació primària, cada dia es fa un tipus de 

lectura i té una durada de 30 minuts (Programa d’Immersió Lingüística “30 

minuts de lectura”): 

- Lectura autònoma de l’alumne: cada alumne té un llibre de 

préstec de la biblioteca de l’escola o del barri, de casa o de la 

biblioteca d’aula. A 3r, quan acaben de llegir el llibre han de fer 

una fitxa i es recullen en una carpeta per saber la quantitat de 

llibres que s’han llegit al llarg del curs. Aquesta lectura es realitza 

dos dies a la setmana. 

- Lectura en veu alta del docent (LVD): el/la mestre/a llegeix un 

dia a la setmana un llibre en veu alta als alumnes. 

- Tertúlia: un dia a la setmana es dedica a fer la tertúlia literària en 

petits grups. A cada grup se li assigna un llibre dels establerts 
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durant el curs de formació que es va realitzar a tot el claustre fa 

uns anys. Cada grup té unes targetes amb les indicacions que 

han de realitzar durant les sessions. 

A cicle superior es va començar durant el 2n trimestre perquè el 

material estava desendreçat. 

A cicle mitjà, 3r de primària es pretenia iniciar al mes de maig 

perquè s’han modificat els materials, però finalment, per falta de 

temps per a realitzar totes les sessions es decideix començar el 

curs vinent. A 4t de primària s’ha realitzat durant el 1r i 2n 

trimestre. 

A cicle inicial, s’inicia a 2n de primària a mitjans del 2n trimestre. 

- Lectura en veu alta de l’alumne (LVA): cada alumne es prepara 

un petit text per llegir en veu alta davant de la resta del grup. 

Aquest curs no s’està duent a terme perquè no s’ha pogut 

preparar el material necessari. 

- Apadrinament lector: Els alumnes de 6è fan de padrins als 

alumnes de 1r. 

- Cada 15 dies es fa l’apadrinament lector. Els padrins baixen a 

buscar els seus fillols i es reparteixen en les dues classes (½ grup 

de 6è i ½ grup de 1r a l’aula de 6è i la resta a l’aula de 1r). 

Habitualment, cada padrí/na té un fillol/a però és possible que 

algun padrí tingui dos fillols, tot depèn del nombre d’alumnes de 

cada classe. Durant 45 minuts llegeixen llibres de cicle inicial per 

acompanyar-los en la millora de la lectura així com en la 

comprensió lectora ja que els padrins fan preguntes als fillols 

sobre el llibre.  

- Aquest curs, amb motiu de Sant Jordi, els padrins han fet un 

conte com a regal per a cada fillol i ha estat un èxit. Els fillols, 

aprofitant el taller de fang han fet un regal per el comiat dels seus 

padrins d’un porta fotografies (inclou fotografia del padrí/na amb 

el fillol/a a cada padrí com a mostra d’agraïment). 
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Els alumnes de 5è fan de padrins als alumnes de P5. Els padrins 

llegeixen un conte als seus fillols i després els fan alguna 

pregunta per veure si han entès el contingut del conte. Després, 

els alumnes de P5 que s’estan iniciant amb la lectura llegeixen un 

tros del conte per practicar i fan un dibuix del conte que expliquen 

als padrins oralment. Per altra part, fan alguna activitat conjunta 

per potenciar el vincle i també baixen a la classe de P5 per jugar 

plegats de tant en quant, sempre que el temps ho permeti. 

 

 BIBLIOTECA  

 

 Aula 

Cada aula té una petita biblioteca amb varietat de llibres per a 

l’alumnat. El curs passat i l’actual, la diada de Sant Jordi els 

alumnes van poder comprar llibres per ampliar la biblioteca 

d’aula a les paradetes que es van muntar dins l’escola. 

 Centre 

La biblioteca de l’escola s’ha anat actualitzant des del curs 

passat i actualment encara es fa per tenir-ho tot en ordre i 

poder fer un bon ús. S’encarrega una mestra, la qual ha fet 

uns seminaris per formar-se i també ve una mestra jubilada 

per donar un cop de mà. 

L’objectiu de potenciar la biblioteca és donar als docents, als 

alumnes i potser, en un futur, a la comunitat educativa en 

general, un espai on poder adquirir l’hàbit lector i on formar els 

infants en l’ús i adquisició d’informació: 

1. Recolzar els objectius del PEC del centre escolar. 

2. Inculcar i fomentar en els nens l’hàbit i el plaer per la 

         lectura, l'aprenentatge i l'ús de les biblioteques al llarg  

         de la seva vida. 
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3. Dinamitzar l’ús de la biblioteca escolar com a espai  

         per al desenvolupament de l’hàbit lector. 

4. Oferir suports diversos als alumnes per a l'adquisició i  

         aplicació de capacitats que permetin avaluar i utilitzar 

         la informació, independentment del seu suport, format 

         o mitjà de difusió. 

5. Fomentar la lectura i promoure els recursos i serveis 

         de la biblioteca escolar dins i fora del conjunt de la 

         comunitat escolar. 

 

Per a poder desenvolupar aquests objectius hem consensuat: 

1. Recopilar tots els llibres existents al centre, així com 

         els materials i recursos didàctics.  

2. Anar purgant llibres i donar-los de baixa de 

         l’Epergam. 

3. Introduir les noves adquisicions en funció de l’anàlisi 

         formal de l’XTEC. 

4. Anar revisant els llibres ja introduïts a l’Epergam i 

         arreglar les fitxes en funció de l’anàlisi formal de 

         l’XTEC. 

5. Organitzar els recursos de tal manera que siguin 

         fàcilment accessibles i utilitzables. (reordenar els 

         armaris i prestatges en funció del cicle). 

6. Comprar un lector i les etiquetes dels llibres. 

7. Anar implementant l’ús de les etiquetes per cicles. 

8. Ordenar els llibres en ordre alfabètic i fomentar l’ús 

         de les bruixes. 

9. Fer possible el seu ús quan es necessiti, mitjançant 

         un lector. 

10. Construir un espai adequat en el que els alumnes 

         puguin adquirir les capacitats necessàries per a l'ús 

         de les diferents fonts d'informació (comprar 
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         prestatges, coixins, posar ordinadors a la 

         biblioteca...). 

11. Col·laborar amb els professors per a la consecució 

         dels objectius pedagògics relacionats amb el treball 

         per projectes. 

12. Impulsar activitats que fomentin la lectura com a mitjà 

         d'entreteniment i informació.  

 

 Municipal  

La Biblioteca Zona Nord és un edifici de nova construcció 

dissenyat per l'arquitecte Rafael Perera i Leoz, que es va 

inaugurar el 29 de novembre de 2009. L'edifici pretén conjugar els 

requeriments d'un equipament cultural destinat a biblioteca 

pública amb els condicionants del solar que s'integra en el 

vessant de la muntanya. 

Amb una superfície total de 1.462 m2 distribuïts en dues plantes, 

disposa d'un espai polivalent, àrea de diaris i revistes, àrea 

infantil, àrea de fons general, àrea de música i cinema, Wi-Fi, 

espai multimèdia i el servei d'Internet i +. 

Aquesta biblioteca pertany als barris de Vallbona, Torre Baró i 

Ciutat Meridiana.  

El nostre centre, durant el curs fa alguna visita a la biblioteca 

segons l’activitat que hagin preparat i el curs el qual vagi 

adreçada.  

 

També, des de Pla de Barris, aquest curs s’ha iniciat el projecte 

Menjallibres i els alumnes de 3r hi participen. 

És un projecte per al foment de la lectura que té per objectiu  

oferir un servei de suport per al desenvolupament de les 

competències lectores i molt especialment el foment de la lectura, 

a infants de 2n i 3r curs d’educació primària (7-9 anys) com a 

eines que contribueixin a l’èxit escolar  i a l’aprenentatge al llarg 
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de la vida, tot enfortint el plaer per la lectura. També donen a 

conèixer els diferents serveis de les biblioteques adreçats  als 

alumnes i a les seves famílies, com espai de lectura i d’oci 

atractius per a desenvolupar-hi el foment de la lectura. 

Aquest projecte  es dur a terme fora de l’horari escolar, 

concretament de 17 a 18h els dimarts i dijous.  Compta amb 

monitors/es que venen al centre a recollir als alumnes inscrits i els 

acompanyen a la biblioteca, en aquest cas, la de Zona Nord, on 

duen a terme activitats en grup i de reforç individual al voltant de 

la lectura. 

 

 ESCRIPTURA 

 

  Ortografia (cara al proper curs es vol aplicar la 

metodologia de Daniel Gavarró) 

  Dictats (actualitzar les activitats a partir del dossier 

presentat per l’equip LIC de Nou Barris) 

  araESCRIC (pendent de confirmar el proper curs) 

 

 GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) 

Des del curs 2016-2017 la nostra escola forma part del GEP, projecte 

que es va posar en marxa des del Departament d’Ensenyament per 

assolir els objectius d'Europa 2020 vers la competitivitat europea, els 

principis d'internacionalització i d'èxit escolar, i que s'alinea amb els 

compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema 

educatiu a Catalunya. 

 

Aquest projecte en el que participem alguns dels centres eductius de tota 

Catalunya té com a objectiu millorar la competència lingüística i 

plurilingüe de l’alumnat. El coneixement i l’ús de diferents llengües ha 

esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una 

societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, 

garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua 

de l’aprenent. 

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una 

pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal 

d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de 

forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts 

de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia 

de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en 

l’ús de les llengües. 

 

El projecte està  liderat pel Grup Impulsor, format per dos mestres (el 

Bernat, tutor de 5èA i la Lluïsa, coordinadora de CS i especialista 

d’anglès) que estan formant-se en la metodologia i aplicant les accions 

educatives directament a les aules. L’ implementació del projecte es 

centra enguany en el Cicle Superior i s’incorporarà progressivament als 

altres cicles educatius. 

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents 

col·lectius a qui s’adreça, els següents: 

 

Alumnat: 

- Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera. 

- Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del 

pensament i actitudinals o personals). 

- Fomentar el treball cooperatiu i per projectes. 

- Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a 

aprendre). 

 

Professorat: 

- Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en 

projectes. 
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- Reforçar el treball cooperatiu. 

- Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió. 

- Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal. 

- Augmentar la competència en llengua estrangera. 

 

6 - ÀMBIT DE RECURSOS MATERIALS 

 Educació infantil (2n cicle) 

Treballen a partir de projectes així que no utilitzen llibres de text i si fan alguna 

fitxa la preparen les mestres a partir dels interessos dels alumnes. Tenen molt 

material específic, per a treballar l’escriptura per exemple, utilitzen làmines amb 

imatges i cartells amb les corresponents síl·labes, paraules i fonemes de la 

imatge. També utilitzen diferents suport i materials per començar a escriure: 

amb escuma d'afaitar, pissarres vileda, plastilina, farina, etc. Hi ha molts rètols 

per tota la classe per ajudar amb l’escriptura visualment. També utilitzen ipads 

amb aplicacions específiques, expliquen contes, fan teatre, fan gravacions dels 

alumnes parlant d’algun tema o explicant quelcom per després escoltar-se. El 

bon dia i les converses diàries són molt importants en el dia a dia dels més 

petits per treballar l’expressió i la comprensió oral. 

Extreuen molts recursos de la web http://www.ceip-

diputacio.com/la%20motxilla.htm i volen crear pel proper curs una carpeta de 

recursos dins del symbaloo de l’escola. 

 

 CI 

Segueixen la línia d‘educació infantil per a treballar l’escriptura i l’expressió oral. 

 

 CM 

A castellà es fan els dictats per parelles.  

http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
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 CS 

A castellà i català fan servir les tauletes (snappet) per fer alguns exercicis 

d’ortografia, gramàtica i comprensions lectores. 

Per fomentar la imaginació, s’utilitzen les cartes DIXIT (cartes amb imatges) i 

els daus STORY CUBES (daus amb dibuixos) per fer textos narratius i 

descriptius. 

 

 Aula d’acollida  

L’aula d’acollida està dotada del material del Departament d’Ensenyament de fa 

uns anys, 3 ipads i 3 ordinadors nous. A més, hi ha una capsa de lèxic amb 

targetes on consten imatges i paraules i tot tipus de material molt visual per 

facilitar l’aprenentatge del català. 

 

 SIEI  

A l’aula SIEI hi ha ipads i materials personalitzats per a cada alumne a més de 

jocs i joguines. 

 

7 - FAMÍLIES 

La Plataforma per la Llengua és una associació sense afany de lucre amb seu 

a Barcelona. Treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió 

social en els diferents territoris de parla catalana i des d’una perspectiva 

transversal en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida lingüística i 

arrelament i immigració a tots els nivells educatius. 

A través d’aquesta associació s’ha iniciat el Taller de conversa per a les 

famílies. Amb la participació d’una voluntària i la cap d’estudis i/o el director 

cada dimarts, de 15:15 a 16:15h venen les famílies a aprendre la llengua 

catalana, escriure, parlar i relacionar-se. 
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