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1. INTRODUCCIÓ 

 
 

El curs 92-93 es va elaborar el primer projecte lingüístic de l’escola, s’han anat 
fent actualitzacions els cursos:  98-99, 03-04, 07-08, i el 08-09. Ara  tornem a 
fer una addenda d’actualització. 

 
El projecte lingüístic és un instrument de treball, d’organització i gestió de 
l’ensenyament de les llengües curriculars, però també és una eina de reflexió i 
anàlisi de la situació lingüística del Centre. 

 

L’escola ha hagut i ha de replantejar-se actuacions, distribució dels recursos 
humans, etc... per fer front positivament a l’ensenyament de les llengües 
curriculars: el català, el castellà i l’anglès. 

 
Ens hem anat adaptant als canvis del Departament d’Ensenyament, des de la 
implementació de la sisena hora, i la posterior retirada, l’acollida de matrícula 
viva, la implementació del SEP, la retirada de l’aula d’acollida... 

 
Aquesta revisió ha permès actualitzar el que fa referència al tractament de les 
llengües: tant a l’ensenyament i aprenentatge com a l’ús pròpiament dit de les 
llengües. 

 
Caldrà anar fent les revisions oportunes. La memòria de cada curs recull i 
també recollirà els resultats acadèmics dels finals de cicle. 

 
 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

2.1. ALUMNES 
 

2.1.1. Llengua familiar 
 

*Dades anuals recollides a la secretaria de l’escola. 
 
 
 

 2.1.2. Alumnat amb NEE 
 
 

*Dades anuals recollides a la secretaria de l’escola. 
 

 

2.2. MESTRES 
 
 

*Nivell de llengües dels mestres - Dades anuals recollides a la secretaria de l’escola. 



 

3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

3.1. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 

3.1.1. Educació Infantil: català, castellà i anglès 
 

Distribució 
setmanal 

Llenguatge verbal 
i escrit 

Llengua anglesa 

P3 11h15’ (15 sessions) ------------------------- 

P4 8h15’ (11 sessions) ------------------------- 

P5 8h’ (11 sessions, inclosa la llengua anglesa) 

 
 
 

3.1.2. Primària: català, castellà i anglès 
 

distribució 
setmanal 

Estructures 
comunes 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

CICLE INICIAL 2h 2h45’ 2h 30’ 2h 

CICLE MITJÀ 2h 2h30’ 2h 30’ 2h 45’ 

CICLE 
SUPERIOR 

5è 2h 2h15’ 2h 30’ 2h 45’ 

6è 2h 2h30’ 2h 30’ 2h 45’ 

 
 

3.2. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA COM A VEHICULAR 
I D’APRENENTATGE 

 

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. Tots els aprenentatges es fan 
en català llevat de les llegües castellana i anglesa. 
La llengua catalana és la llengua de relació dins i fora de l’aula. Des dels inicis 
es realitzen activitats d’impuls de la llengua catalana: festes populars, (amb les 
representacions dels Pastorets i la Llegenda de Sant Jordi), revista escolar, 
salutacions i felicitació dels aniversaris des de la megafonia, noticiari setmanal 
per megafonia interna, assistint a teatre fora l’escola. 
Actualment seguim treballant per la millora de l’ensenyament i aprenentatge de 
la llengua. 

 
Des de fa molts cursos es treballa per la coherència pedagògica de tota 
l’escola, i l’equip de coordinació, junt amb el treball dels cicles i el claustre, 
marca les línies, dissenya i elabora la documentació que és la base  de 
l’escola. També en aquesta línia s’ha anat establint un seguit de proves. (Veg. 
Punt 6 d’aquest document) 

 
El treball de la llengua oral es fa a les dues etapes tenint en compte les 
diverses modalitats de textos orals. L’aprenentatge de la llengua oral es fa des 
de totes les àrees. (Veg. Programacions de cicles) 



El treball de la llengua escrita, com el de la llengua oral, es fa també des de 
totes les àrees tot i que des d’on es sistematitza és des de l’àrea de llengua 
catalana. (Veg. Programacions de cicle) 

 
S’ha consensuat a tota la primària un repartiment horari setmanal amb la 
finalitat de treballar tots els aspectes que es consideren bàsics per a 
l’aprenentatge de la llengua: 

-Temps de biblioteca: gust per la lectura, formació d’usuaris... 
- Programa d’entrenament lector 
- Sessions de lectura : lectura guiada i comprensió lectora i lectura 

expressiva. 
- Lectures obligatòries 
- Sessions d’expressió oral 
- Sessions específiques: lèxic, gramàtica i ortografia. 
- Sessions d’expressió escrita. 

 
 

3.3. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 
 

La majoria de l’alumnat del centre, més del 60% sembla tenir presència de la 
llengua castellana a nivell familiar. 
Sembla poder-se deduir que l’alumnat que assoleix un bon nivell competencial 
en llengua catalana també l’assoleix en llengua castellana. 

 
La llengua castellana també es treballa des de la llengua oral i escrita, i des de 
la diversa modalitat de textos. 

 
A partir de 4t els alumnes fan lectures obligatòries en llengua castellana. 

 
 

3.4. TRACTAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA: 
 

El curs 2012-2013 va finalitzar un PELE, concedit a la convocatòria pel 2010- 
2013. Es va demanar per poder donar un impuls a l’ús de la llengua oral i donar 
resposta a la demanda creixent de la societat de potenciar l’aprenentatge de 
l’anglès. 

 
El PELE ha permès sistematitzar l’ús de llengua oral a PRI. 

 
L’aprenentatge de la primera llengua estrangera s’inicia al tercer nivell 
d’Educació Infantil. A EINF es treballa l’expressió oral i la comprensió lectora, a 
partir del CI de PRI s’inicia l’expressió i comprensió escrita. 

 
Les sessions d’anglès estan distribuïdes de la manera següent: 
-L’alumnat d’EINF fa setmanalment una sessió d’hora. 



-L’alumnat de Cicle Inicial setmanalment fa una sessió d’una hora en gran grup 
i una altra en mig grup (està previst quan la dotació dels mestres ho permeti 
ampliar una hora més de grup sencer tal com es va preveure en el PELE) 
-L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior fa setmanalment dues sessions en 
gran grup i una altra en mig grup. 

 
A les sessions de grup sencer es treballen totes les destreses lingüístiques, en 
les sessions de mig grup des de 1r a 4t únicament l’expressió oral, però a partir 
de 5è i degut a la introducció de l’avaluació escrita a les proves de Cb també es 
treballa aquesta destresa a les sessions de mig grup. 

 
 

4. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Cada curs es dissenya un pla d’atenció a la diversitat , la majoria del qual és en 
referència a l’ensenyament de la llengua ja que és la llengua vehicular i 
d’aprenentatge. Aquest pla queda aprovat en la PGA. (Veg la PGA) 

 
-Acollida de l’alumnat nouvingut: 

 
L’escola disposa del Pla d’acollida de l’alumnat nouvingut, però actualment ja 
no tenim Aula d’acollida. 

 
En aquests moment no tenim alumnat arribat de fora, però sí que, tal com ha 
quedat palès al context, tenim molts alumnes que ni que són nascuts a 
Catalunya les seves famílies són de cultures diferents. És un dels reptes 
actuals: que els i les alumnes les famílies dels quals són d’altres cultures, 
puguin assolir un bon nivell competencial en llengües. 

 
 

-SEP i Reforç 
 

Es dissenya un pla de reforç: tercers grups, 2 mestres aula, i mitjos grups. 
Algunes d’aquestes sessions estan dins el SEP,  dins i fora d’horari ordinari,  
per reforçar els aspectes de llengua oral i escrita que s’acordi en el marc del  
pla d’atenció a la diversitat. 

 
 

5. RECURSOS MATERIALS 
 

5.1.  BIBLIOTECA D’AULA I D’ESCOLA 
 

Les aules disposen de biblioteca de classe amb un fons de llibres en català i 
castellà. 

 
La biblioteca de l’escola disposa d’un volum important de llibres en català, 
castellà i anglès. 



Cada classe compta amb una sessió setmanal de biblioteca dins l’horari lectiu 
on es potencia la lectura i coneixement propi de la biblioteca des de treballar el 
gust per la lectura, la cerca d’informació i la formació d’usuaris. 

 
Un cop per trimestre s’organitzen sessions d’animació lectora fora d’horari, 
sessions anomenades Biblitots, on els alumnes amb les seves famílies escolten 
la narració d’històries. 

 
A més els alumnes i tot el col.lectiu poden anar-hi a les hores de pati i de  
14:30 fins a les 17:30h a llegir i demanar llibres en préstec. 

 
 

5.2. AULES ORDINÀRIES I AULES ESPECIALS 
 

Per als reforços, Educació Especial i Unitat de Suport a l’Educació Especial es 
disposa d’unes aules per treballar en petit grup, les aules petites. 

 
 

5.3. LLIBRES DE TEXT I MATERIALS 
 

L’escola ha elaborat uns criteris d’elecció de llibres i materials. (Veg. document) 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Materials de suport elaborats o comprats pel centre, fitxes preparades pels 
especialistes. 

CICLE INICIAL 

1r.LLengua catalana 
Llengua 1, Ed. Eumo 
Lectures Tris, tras Ed. Onda 
Col.lecció Primeres Planes (lectures), nº2,3,4,5,6,i 7, Ed. Eumo 

 
Llengua castellana 
Nou saltamartí, Ed. Barcanova 

Llengua anglesa 
Materials de suport elaborats o comprats pel centre, fitxes preparades pels 

especialistes 
 

2n. LLengua catalana 
Llengua 2, Ed. Eumo 
Bufanúvols (llibre de lectura) Ed. Onda 
Escoltem, parlem i escrivim,(quadern) nº 2 Ed. Salvatella 

 
Llengua castellana 
Nou Saltamartí 2, ed. Barcanova 



Llengua anglesa 
Material propi del centre 

 
 

CICLE MITJÀ 

3r. Llengua catalana 
Llengua cicle mitjà 1, Ed Eumo 
Diccionari llengua catalana, Ed.Santillana 
Llibre de lectures El bagul d’històries de la pirata Copdevent, Ed. Cruïlla 

 
Llengua castellana 
Lengua castellana CM 1, Ed.Barcanova 
Cuaderno de trabajo CM 1, Ed. Barcanova 
Nuevo diccionario lengua española, Ed.Santillana 

 
Llengua anglesa 
Surprise 3 Class Book, Ed. Oxford 
Surpise 3 Activity Book ed. Oxford 

 
4t. Llengua catalana 

Llengua cicle mitjà 2, Ed Eumo 
Diccionari llengua catalana, Ed.Santillana 
Llibre de lectures En Max Centelles i la biblioteca espacial, Ed. Cruïlla 

 
Llengua castellana 
Lengua castellana CM 2, Ed.Barcanova 
Cuaderno de trabajo CM 2, Ed. Barcanova 
Nuevo diccionario lengua española, Ed.Santillana 

 
Llengua anglesa 
Surprise 4 Class Book, Ed. Oxford 
Surpise 4 Activity Book ed. Oxford 

 
 

CICLE SUPERIOR 

5è Llengua catalana 
Llengua catalana 5 escriure, Ed Cruïlla 
Llengua catalana 5 llegir, Ed Cruïlla 
Diccionari llengua catalana, Ed.Santillana 

 
Llengua castellana 
Jara 5, lengua castellana, Ed. Vicenç Vives 
Nuevo diccionario lengua española, Ed.Santillana 

 
Llengua anglesa 
Surprise 5 Class Book, Ed. Oxford 
Surpise 5 Activity Book ed. Oxford 



6è. Llengua catalana 
Llengua catalana 6 escriure, Ed Cruïlla 
Llengua catalana 6 llegir, Ed Cruïlla 
Diccionari llengua catalana, Ed.Santillana 

 
Llengua castellana 
Jara 6, lengua castellana, Ed. Vicenç Vives 
Nuevo diccionario lengua española, Ed.Santillana 

 

Llengua anglesa 
Surprise 6 Class Book, Ed. Oxford 

 
 

6. AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de la llengua és contínua, es materialitza en uns registres d’àrea, i 
es van concretant instruments d’avaluació: les produccions de l’alumnat, les 
memoritzacions, les exposicions orals, les lectures en veu alta, les activitats de 
comprensió, les proves habituals,etc... 

 
Tot i així s’ha previst un pla d’avaluació en relació a les llengües, que va des de 
la detecció de possibles dificultats, especialment en els inicis de l’aprenentatge 
de les llengües, fins a altres dificultats que puguin anar sorgint, amb les 
avaluacions al finalitzar els trimestres i els cursos per veure l’evolució  
d’aquests aprenentatges. Per a aquests aspectes s’han consensuat un seguit 
de proves. 

 
 

7. SUPORTS COMUNICATIUS I D’ÚS LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
 

-Comunicacions a les famílies: les comunicacions escrites es fan en 
català, es facilita la comprensió a les famílies des de l’oralitat. 

 
-Entrevistes amb les famílies: es fan en català, llevat quan les famílies 

manifesten el seu desconeixement de la llengua. Pels casos que la família no 
entén cap de les dues llengües oficials es compta amb el suport d’un traductor 
del servei LIC, però, moltes vegades s’acaba resolent amb l’ajuda d’algun altre 
pare o mare de confiança de la família. 

 
-Megafonia: a l’inici de les sessions de matí i tarda es saluda l’alumnat 

des de la megafonia, es felicita els aniversaris i s’anuncien esdeveniments, es 
fa en català. 

 
-Calendari cultural: des de les aules i amb el suport d’un espai en una 

cartellera es segueix un calendari cultural, on es visualitzen els fets i les dates 
més importants de la nostra cultura i de les altres presents a l’escola. 



-Revista. Cada curs s’elabora una revista amb la participació de tota la 
comunitat educativa. 

 
-Masinotícies: l’alumnat de 4t fa un noticiari setmanal per a tota l’escola, 

al celobert on es reuneixen l’alumnat i els i les mestres, on comuniquen notícies 
recents de la vida escolar i anuncien esdeveniments culturals d’interès per 
l’alumnat. 

 
-Web: La gestió és compartida i té mecanismes d’actualització constant 

amb la finalitat de ser un espai actualitzat i de comunicació amb les famíllies. 
 

-Biblioteca, blog de la biblioteca i sessions de Biblitots. La biblioteca té 
un blog, molt actiu, en llengua catalana però que difon activitats i lectures 
també de llengua castellana i anglesa. 
La biblioteca és un espai on l’alumnat hi assisteix una sessió setmanal o 
quinzenal des de l’àrea de llengua o medi, on es desenvolupen activitats de 
foment de la lectura, des del gust per llegir, cerca d’informació i formació 
d’usuaris. 
Un cop per trimestre es fan activitats de foment de la lectura fora d’horari: les 
sessions de Biblitots. 
S’ha iniciant recentment La matinal literària, una matinal en dissabte de foment 
de la lectura. 

 
 

8. PLA D’INTERVENCIÓ I SEGUIMENT 
 

Es defineixen actuacions només pel curs 2013-2014 ja que en aquest curs 
finalitza l’equip actual, el pla d’actuació de futurs cursos es dissenyarà a partir 
del nou PdD de l’equip directiu entrant. 

 
El previst pel curs 2013-2014: 

 
 

OBJECTIU: Millorar el nivell de llengua de l’alumnat 

Objectius 2013-14 Actuacions 

- Desenvolupar la 

consciència fonològica 

per ajudar l’aprenentatge 

de la lectura i l’escriptura. 

- Integrar el programa 

de C. F. 

- Revisar, en cicle, els tipus de lectures que treballem i omplir el quadre de lectures de 

P-3 a 6è. 
Treballar en petit grup. 

Millorar l’expressió oral. - Sistematitzar el treball de la frase. 

- Treballar setmanalment un text oral de diferent tipologia seguint amb modelatge. 

- Treballar en petit grup. 

- Inici del Projecte Filosofia 3-18. 

- Exigir la producció correcta de frases en situacions espontànies. 

ED. INFANTIL 

Objectius 2013-14 Actuacions 



- Iniciar el nou plantejament 
metodològic. 

- Fer canvis organitzatius: revisar els horaris i les rutines. 

 

- Revisar els materials que s’utilitzen a partir dels criteris d’escola d’elecció de llibres de 

text/quaderns . 

- Fer una diagnosi de les 

estratègies d’aprenentatge 

que  treballem de P-3 fins 

a 6è. 

- Omplir el quadre de les estratègies que es treballen a l’EI. 

- Fer una diagnosi sobre la 

utilització dels mitjans 

audiovisuals i tipus 

d’activitats que fem de P-3 

a 6è. 

- Omplir el quadre. 

 
 
 
 

 
CICLE INICIAL 

OBJECTIU: Millorar el nivell de llengua catalana i castellana de l’alumnat 

Objectius 2013-14 Actuacions 

Millorar la lectura. - Revisar, en cicle, els tipus de lectures que treballem i omplir el quadre de lectures 

de 

P-3 a 6è. 

- Treballar a partir dels errors detectats en la lectura: 

 L’atenció (entrenament lector…) 

 La cons. fonològica (fer grups reduïts). 

 Les habilitats de comprensió (doc.) 

 Les estratègies de lectura (doc). 

Millorar l’expressió oral. -  Treballar quinzenalment un text oralment de tipologia diversa com a treball previ 

a l’escrit amb modelatge per part del/la mestra (doc. Característiques textuals). 

Cat./cast.. 

- Treballar en 1/2 grup, cat. 
- Exigir la producció correcta de frases en situacions espontànies. 

- Millorar l’expressió 

escrita. 

- Fer una sessió sobre les dificultats en l’expressió escrita a partir de textos, amb el 

suport d’una assesora. 
- Treballar l’expressió escrita en 3r grup, cat. 

 

 
CICLE MITJÀ 

OBJECTIU: Millorar el nivell de llengua catalana i castellana de l’alumnat 

Objectius 2013-14 Actuacions 

- Millorar la lectura. - Revisar, en cicle, els tipus de lectures que treballem i omplir el quadre de lectures 

de 

P-3 a 6è). 

- Treballar a partir dels errors detectats en la lectura: 

 L’atenció (entrenament lector…) 



  La cons. fonològica en petit grup. 

 Les habilitats de comprensió(doc.) 

 Les estratègies de lectura (doc). 

- Treballar aquests aspectes, especialment, en cat., 3r grup. 

- Millorar l’expressió oral. - Sistematització del treball d’expressió oral en cat. 
- Treballar quinzenalment un text oralment de tipologia diversa com a treball previ a 

l’escrit amb modelatge per part del/la mestra (doc. Característiques textuals). 

Cat./cast.. 

- Exigir la producció correcta de frases en situacions espontànies. 

- Millorar l’expressió 

escrita. 

- Fer una sessió sobre les dificultats en l’expressió escrita a partir de textos, amb el 

suport d’una assesora. 

- Treballar l’expressió escrita en1/2 grup, cat. 

 
 
 
 
 
 

CICLE SUPERIOR 

OBJECTIU: Millorar el nivell de llengua catalana i castellana de l’alumnat 

Objectius 2013-14 Actuacions 

- Millorar la lectura. - Revisar, en cicle, els tipus de lectures que treballem. 
- Omplir el quadre de lectures de P-3 a 6è). 

- Treballar a partir dels errors detectats en la lectura: 

 L’atenció (entrenament lector…) 

 La cons. fonològica en petit grup. 

 Les habilitats de comprensió(doc.) 

 Les estratègies de lectura (doc). 

- Treballar aquests aspectes, especialment, en cat., 1/2 grup. 

- Millorar l’expressió oral. - Treballar quinzenalment un text oralment de tipologia diversa com a treball previ a 

l’escrit amb modelatge per part del/la mestra (doc. Característiques textuals), 

cat./cast.. 

- Exigir la producció correcta de frases en situacions espontànies. 

- Treballar l’expressió oral en ½ grup classe a partir de la representació teatral. 
- Iniciar el projecte de Filosofia. 

- Millorar l’expressió 

escrita. 

- Fer una sessió sobre les dificultats en l’expressió escrita a partir de textos, amb el 

suport d’una assessora. 
- Treballar l’expressió escrita en cat, en 1/2 grup. 

 


