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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’escola Miquel Martí i Pol és un 

document que forma part del PEC i que recull, de forma organitzada, els acords 

que ha elaborat tota la comunitat educativa sobre les propostes educatives per 

a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. El nostre PLC 

vol ser un instrument coherent i eficaç, per al desenvolupament de les activitats 

educatives del nostre centre.  

 

En el projecte lingüístic definim: 

● El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i  d’aprenentatge. 

● El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana. 

● El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa. 

● Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre, globalment i individualment. 

● Els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut. 

 

El PLC defineix els principis i les línies d’actuació que es reflectiran en el PEC 

(Projecte Educatiu de Centre), les NOFC (Normes d’Organització i funcionament 

del centre) i el PA (Pla d’Acollida). Per tal d’assolir totes aquestes fites, el PLC 

de l’escola Miquel Martí i Pol ha considerat tots els àmbits d’influència del 

centre: l’entorn social, el centre com a espai comunicatiu i les aules en concret. 

El projecte lingüístic de centre té un caràcter referencial i normatiu, ja que el seu 

plantejament ha d’articular també, el paper de la llengua catalana com a llengua 

vehicular, d’acord amb el marc legal vigent. 

  

El marc normatiu que serveix de base a l’elaboració d’aquest PLC és el 

següent: 

● Estatut d’Autonomia de Catalunya, 18 de juny de 2006. 

● Decret 143/2007, de 26 de juny, que en el seu Capítol 1, article 4 es refereix a 

la llengua catalana, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. 

● Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments del batxillerat. 
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● Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) 

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

Cal tenir present l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia que diu: “El català és la 

llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...). Totes les persones 

tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya 

tenen el dret i el deure de conèixer-les...” 

● El Decret 143/2007 en el seu article 4 ens diu, respecte de la llengua, en el 

Projecte Lingüístic de Centre: 

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com 

a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del 

professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 

activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

4.2 L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot 

l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació 

obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el 

català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en la 

llengua estrangera que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 

 Durant l'educació primària es farà un tractament metodològic de les dues 

llengües oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el 

coneixement de les dues llengües per part de tot l'alumnat, independentment de 

les llengües familiars. 

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees 

no lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d'admissió 

d'alumnes als centres que imparteixin continguts d'àrees no lingüístiques en una 

llengua estrangera podran ser diferents per aquesta raó. 

4.3 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte 

lingüístic propi, en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la 

realitat sociolingüística de l’entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i 

la coherència de l'ensenyament de la llengua estrangera iniciades a primària.  

4.4 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 
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de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a implementar canvis per a 

l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, s'arbitraran mesures 

de traducció per al període d'acollida de les famílies. 

4.5 En el projecte educatiu els centres preveuran l’acollida personalitzada de 

l'alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest 

alumnat pugui continuar, o iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de la 

llengua catalana i de la llengua castellana. 

4.6 Per l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió 

en llengua catalana amb la finalitat d'intensificar-ne l'aprenentatge i garantir-ne 

el coneixement.” 

● El Decret 142/2008 afegeix en el seu article 4: 

3. Les administracions educatives poden autoritzar que una part de les matèries 

del currículum s'imparteixin en llengües estrangeres sense que això comporti 

modificar els aspectes bàsics del currículum regulats en aquest Decret. En 

aquest cas, han de procurar que al llarg de tots dos cursos l'alumnat adquireixi 

la terminologia bàsica de les matèries en ambdues llengües. 

4. Els centres que imparteixen una part de les matèries del currículum en 

llengües estrangeres han d'aplicar, en tot cas, els criteris per a l'admissió de 

l'alumnat que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els 

quals no poden incloure requisits lingüístics. 

5. Els centres establiran mesures d'ús de la llengua que possibilitin a l'alumnat 

adquirir eines i recursos per implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no 

sexista ni androcèntric.” 

● La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació estableix al títol 2, articles del 9 al 

18, el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. 

● El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el 

seu Títol 1, capítol 1, article 5è, es refereix al contingut del Projecte Lingüístic de 

Centre. 

El nou context sociolingüístic, juntament amb el nou marc legislatiu, fan 

necessària l’actualització del nostre projecte lingüístic per tal d’adaptar-lo, com 

més aviat millor, a la nova realitat sociolingüística, perquè aquest document 

tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat 
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educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les 

llengües als diferents àmbits del centre. 

El projecte lingüístic de centre ha estat revisat per la coordinadora lingüística del 

centre, i ha estat consensuat pel claustre de professorat del centre i aprovat pel 

consell escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, 

professorat i personal de l’escola respecte a l’objectiu comú de fer efectiu 

l’aprenentatge de les diferents llengües al centre. La revisió que se’n faci, 

periòdica, es recollirà en la programació anual de centre per tal d’avaluar-la en 

la memòria anual, procurant –la direcció– donar-ne coneixement i informació a 

tota la comunitat educativa. 

 

2. ANÀLISI DE CONTEXT 

2.1. DADES DEL CENTRE I POBLACIÓ 

2.1.1. LLENGÜES FAMILIARS DE L’ALUMNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem observar en el gràfic anterior, un 65% de les famílies tenen 

només el castellà com a llengua familiar, un 9% només el català i un 19% 

ambdues llengües. Tan sols un 7% dels 651 alumnes que hi ha a l’escola 

parlen altres llengües. Podem dir doncs, que la nostra escola té un índex 

molt baix d’alumnat amb llengua materna estrangera. 
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En el següent gràfic podem observar les altres llengües que es parlen a 

l’escola: 

 

 

Respecte a les altres llengües que parlen les famílies de l’escola en l’àmbit 

personal , observem que l’àrab és la més parlada (21 famílies), li segueix la 

llengua anglesa (5 famílies), el rus, el francès i el romanès (3 famílies). 

Altres menys significatives amb 1 o 2 famílies són l’italià, el portuguès, el 

gallec, el paquistanès, l’alemany i l’africà. 

 

2.2.2. RESULTATS ACADÈMICS ALUMNAT 

 

 Els resultats globals de les proves de CCBB mostren que, en tots els 

 àmbits, la nostra escola es situa per sobre de la mitjana de Catalunya,  si 

 es fa la comparativa amb centres de la mateixa tipologia.  

 Pel que fa a la competència lingüística en llengua anglesa hem de ressaltar 

 la important millora en tots els àmbits, respecte als darrers anys. Els 

 resultats globals ens diuen que el 89.6% de l’alumnat de 6è supera la 

 competència. En l’àmbit de l’expressió escrita, la millora és més que notable, 

 amb un 91% d’alumnes que la superen. 

 Els resultats globals en la competència lingüística en llengua catalana i 

 llengua castellana són molt similars, amb uns percentatges de superació de 

 91% i 91.2% respectivament. La Comprensió oral, dimensió avaluada dins la 
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prova d’avaluació de CCBB per primera vegada, ens dona uns percentatges de 

superació de 97% en llengua catalana i 95.6% en llengua castellana. Per últim, 

cal esmentar la lleugera davallada a la dimensió d’expressió escrita en llengua  

 

S’ha de continuar treballant des de l’escola, a traves dels Departaments de 

Llengües, per poder mantenir aquells bons resultats obtinguts i millorar d’altres. 

Es proposa crear espais de trobada de/ de les docents que programem els 

diferents àmbits als diferents cursos per tal d’establir coordinació i elaborar 

activitats properes, contextualitzades i transferibles a la vida quotidiana.  

Pel que fa a l’expressió escrita, des del Departament de Llengües s’han 

d’elaborar activitats específiques que ajudin a millorar la qualitat de les 

produccions escrites, sistematitzant molt i treballant l’autoavaluació per poder fer 

conscient al/a la nen/a dels seus encerts i les seves errades, i així per poder 

millorar. 

 

2.2.3 ALTRES RESULTATS IMPORTANTS 

 

L’alumnat implicat al projecte AICLE (Tallers de Plàstica en Anglès) ha ampliat el 

vocabulari específic de l’àrea. Un gruix important de nens/es de 1r, 2n i 3r curs 

d’educació primària utilitzen vocabulari en anglès relacionat amb la Plàstica. 

Com a propostes de millora,  es preveu una continuació de les sessions de 

treball d’expressió oral en grup reduïts a partir de 3r curs d’educació primària, 

amb activitats en diferents formats (Sharing To Learn, Speaking, Cooking 

Workshop), també s’amplia la franja horària de l’àrea de  llengua anglesa a 

Educació infantil  i s’amplia d’activitats relacionades amb la vida quotidiana que 

permeti fer la transferència fora de l’escola. I per últim, es continua amb els 

tallers de Plàstica en anglès, (ARTS) amb el suggeriment que les programacions 

de les sessions es fessin des del Departament de Llengües. 
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2.2. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT: 

 

 El nombre de docents de l’escola és de 49 persones. D’aquestes, totes 

 tenen el nivell normatiu de llengua castellana.  

 Pel que fa al nivell de llengua catalana, 44 docents tenen el nivell normatiu i 

 5 docents tenen la capacitació superior. 

 Respecte a la llengua anglesa, a l’escola hi ha 7 docents amb la capacitació 

 de B1 i 5 docents especialistes en llengua anglesa.  

 També trobem 2 mestres amb nivell B1 de francès i una mestra amb nivell 

 C1, així com una mestra amb nivell B2 de la llengua italiana.  

 

3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

3.1. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 

 

 L’escola estableix la llengua anglesa com a llengua estrangera 

 d’aprenentatge . Pretenem que el nostre alumnat adquireixi les bases per 

 poder aprendre i comunicar-se en anglès, així com  accedir al coneixement 

 en un món canviant, plurilingüe i multicultural.  

 És per aquesta raó que, en els darrers anys, estem potenciant l’anglès des 

 de diferents projectes i des de P3 a 6è, ampliant el nombre d’hores que 

 dediquem a la matèria, així com incrementant  les sessions amb dos docents 

 o abordant noves matèries que impliquin un ús intensiu de la llengua en 

 diferents contextos educatius i fent servir diferents tipus de continguts. 

 

3.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLAR D’APRENENTATGE DE LLENGÜES 

 

  L’AMPA oferta dues sessions setmanals de ‘aprenentatge de l’anglès en 

 horari extraescolar, amb l’organització multinacional Helen Doron English. 

 L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir els nens i les nenes amb 

 l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’anglès serà la llengua vehicular en tot 

 moment i les sessions es desenvoluparan en un clima lúdic i participatiu 

 mitjançant exercicis didàctics. 
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 Compta amb els materials excepcionals, desenvolupats per experts 

 pedagogs en l’ensenyament del l’anglès i portats a la pràctica per professors 

 altament qualificats. 

 

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

 

 

APRENENTATGE DE LES 

LLENGÜES 

 

 

HORES SETMANALS 

 

CATALÀ 

 

CASTELLÀ 

 

ANGLÈS  

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

P3 24h 30’ / 30’ 

P4 – P5 24h 15’ / 45’ 

 

EDUCACIÓ  

PRIMÀRIA 

1r 19h 30’ 2h 3h 30’ 

2n 20h 2h 3h 

3r / 4t 18h 45’ 2h 30’ 3h 45’ 

5è / 6è 19h 30’ 3h 2h 45’ 

 

 

4.1 OBJECTIUS GENERALS 

 Els objectius de les àrees de llengües de la nostra escola estan distribuïts en 

 les dimensions de l’àmbit lingüístic: Comunicació oral (CO), Comprensió 

 lectora (CL), Expressió escrita (EE), Literària (LIT) i Plurilingüe i intercultural 

 (PLU) 

CO 

Comprendre el significat d’un text oral. 

Treballar l’expressió oral. 

Interessar-se i respectar les intervencions dels altres. 

CL 
Comprendre el significat d’un text escrit . 

Millorar la fluïdesa lectora. 

EE Treballar l’expressió escrita. 

LIT Conèixer alguns autors/es i fragments d’obres rellevants. 



  Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Educació                         
  Escola Miquel Martí i Pol 

  Viladecans 

 
 

 

 

 

 

 

4.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Partint dels objectius generals es concreten els següents criteris d’avaluació en 

educació primària : 

 

PLU 
Mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística. 

CO 

- Respondre qüestions sobre un text oral. 

- Exposar oralment un tema de producció pròpia/grupal, seguint 

les pautes donades. 

- Expressar-se emprant les estructures lingüístiques de la 

tècnica del Bon debat. 

- Participar activament en les converses de classe. 

- Saber escoltar els altres en una conversa i respectar els torns 

de paraula. 

CL 

- Respondre a qüestions plantejades sobre un text escrit. 

- Elaborar síntesis de textos escrits en forma d’esquema o mapa 

conceptual/mental. 

- Formular bones  preguntes (literals, inferencials, reorganitzat 

ives i crítiques) referides als textos que s’han llegit. 

- Llegir amb fluïdesa (dicció/to/ritme/entonació/velocitat). 

EE* 

- Escriure un text narratiu/instructiu... tenint en compte les 

característiques textuals, seguint les pautes donades. 

- Escriure un text amb coherència / cohesió / lèxic / ortografia / 

morfosintaxi / presentació. 

- Saber revisar i millorar les produccions escrites. 

LIT 

- Cercar informació sobre un autor/a.... 

- Reconèixer les dades bàsiques d’un llibre. 

- Reconèixer algun recurs propi del llenguatge poètic treballat. 
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*En el cas de la llengua anglesa i en el cicle inicial, aquesta dimensió no 

s‘avalua. 

 

5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE   

DE LES LLENGÜES 

 

5.1 DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

 El Departament de llengües està format per un membre de cada nivell (des 

 de P3 fins a 6è), la Cap d’estudis i per la coordinadora LIC. 

 Es reuneixen tots els dimarts de 12:30 a 13:30 a la Biblioteca. En finalitzar 

 cada curs, es fa la valoració de la feina feta i es proposen els objectius per al 

 curs vinent. 

 

 AICLE 

 

 L’AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera), en anglès 

 CLIL (Content and language integrated learning), és una metodologia que 

 promou l’ús de la llengua estrangera per a l’ensenyament i aprenentatge de 

 matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. 

 El projecte AICLE es va començar a implementar de forma sistematitzada el 

 curs 2016-17. Aquest projecte ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar 

 matèries no lingüístiques en anglès des de educació infantil (P3)  fins a 4t de 

 Primària. 

  

PLU 

- Implicar-se activament en el procés d’aprenentatge de la 

llengua catalana, castellana o anglesa. 

- Emprar la llengua de l’àrea a l’aula. 

-  Reconèixer la diversitat lingüística i mostrar respecte. 

- Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi 

semblances i diferències. 
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 A educació infantil es treballa la Robòtica en anglès, mentre que als quatre 

 primers cursos d’educació primària l’assignatura no lingüística que utilitza 

 l’anglès com a llengua vehicular és l’àrea d’educació visual i plàstica (Arts) . 

 És per tant, una oportunitat  que l’escola ofereix a l’alumnat d’augmentar el 

 nombre d’hores de contacte amb la llengua anglesa, sempre amb l’objectiu 

 de millorar el nivell de competència  de l’alumnat. 

 

 TALLERS DE PLÀSTICA EN ANGLÈS: 

 Des de 1r d’educació primària i fins 4t, l’àrea d’Art és en llengua anglesa. 

 “Arts” es porta a terme a l’aula de plàstica, on es té a l’abast tot el material i 

 l’espai és més adequat per aquest tipus d’activitat. Pel que fa a 

 l’organització, l’assignatura es porta a terme amb tot el grup classe amb una 

 freqüència d’una sessió setmanal. Cada nivell treballa un autor per trimestre 

 amb diferents continguts i tècniques plàstiques. 

 

5.2 PROJECTE DE BIBLIOTECA 

 

5.2.1 Comissió de biblioteca 

 

 La Comissió de la biblioteca escolar és una comissió mixta formada per dues 

 mestres d’educació primària i dues mestres d’educació d’infantil, i  mares de 

 l’escola. Una de les mestres fa la funció de coordinadora. 

 La comissió formada per mestres es reuneix una vegada a la setmana per 

 fer diferents tasques: 

- Catalogar. 

- Actualitzar el bloc de la biblioteca. 

- Dinamitzar activitats de la biblioteca. 

- Organitzar les diferents activitats per nivells. 

- Organitzar la Diada de Sant Jordi (juntament amb la Comissió de Festes). 

- Organitzar la setmana literària. 

- Coordinar les feines amb tota la comissió. 
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 Una vegada al trimestre es reuneix tota la comissió mixta per fer una 

 valoració del trimestre i fixar uns objectius pel nou trimestre. 

 La comissió mixta de famílies té un grup de WhatsApp on està també la 

 coordinadora i a través d’ell es gestionen les diferents propostes: servei de 

 préstecs, fer difusió de les activitats, diferents ajuts... 

 De tot el treball que porta a terme la comissió, així com de les formacions, es 

 fa un adequat traspàs a la resta de les mestres i dels mestres de l’escola. 

 Entre els cursos de formacions realitzats trobem: Curs de formació de 

 l’ePèrgam programa per catalogar tot el material que hi ha a la biblioteca de 

 la nostra escola,  “Gust per llegir”,  “La biblioteca escolar I: Concepte i 

 dinamització”, “La biblioteca escolar II: la competència informacional” i “El 

 bloc de la Biblioteca escolar I i II” 

 

 

5.3 METODOLOGIES I AGRUPAMENTS DE L’ALUMNAT MÉS RELLEVANTS 

 

 Per implementar de manera satisfactòria una educació plurilingüe i 

 intercultural, cal aplicar uns enfocaments metodològics determinats i 

 dissenyar activitats orientades a ensenyar i aprendre les llengües de manera 

 global. 

  Així els objectius, les estratègies i les actuacions que explicita el nostre 

 projecte   lingüístic van encaminades a: 

 

- Generalitzar els enfocaments competencials en l'ensenyament de les 

llengües, tant en l'oralitat com en la lectura i l'escriptura. 

 

- Dissenyar programacions de nivell, cicle i etapa en què es recullen i 

distribueixen de manera coherent les competències lingüístiques, els 

continguts i els criteris d'avaluació continuada, amb l'objectiu de garantir una 

progressió real i efectiva de l'aprenentatge. Les programacions han 

d'incloure, a més, les mesures previstes per atendre els diferents ritmes 

d'aprenentatge dels alumnes (atenció  ala diversitat). 
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- Assegurar l'ús intensiu de la llengua catalana com a llengua vehicular 

d'ensenyament i aprenentatge, tal com estableix l'article 15 de la Llei 

d'educació, i l'aplicació d'estratègies d'immersió lingüística en els centres on 

el català no és la llengua de la majoria dels alumnes. 

 

- Preveure espais d'ús i d'aprenentatge de les diferents llengües en contextos 

reals o virtuals que intensifiquin la producció oral i escrita dels alumnes i 

potenciïn l’aprenentatge cooperatiu. 

 

- Explicitar les activitats orientades a reconèixer, visualitzar i promoure les 

llengües vinculades als orígens familiars de l'alumnat estranger. 

 

 

5.3.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA A L’ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

 

 Educació Infantil: 

 A educació infantil es comença a introduir l’anglès a P3 durant una hora 

 setmanal en petit grup (dues sessions de 30 minuts per grup). Pel que fa a 

 P4 i P5 el temps s’incrementa i els alumnes tenen una hora i mitja a la 

 setmana (45 minuts en grup reduït). 

 S’utilitzen sobretot recursos visuals i audiovisuals (flashcards, contes, etc.). 

 A més, cada nivell compta amb una “mascota” que ens ajuda a introduir les 

 sessions i el contingut a treballar de manera dinàmica i engrescadora. 

 

 Educació Primària: 

 S’inicia la classe amb les rutines (salutacions, data, absències, temps...) fent 

 servir suports visuals i/o auditius. 

 Es fa servir l’anglès com a eina de comunicació amb els alumnes  al llarg de 

 les sessions, animant els alumnes a parlar en anglès a la classe, tant per 

 comunicar-se amb el/la  docent com per parlar, corregir, ajudar o compartir 

 amb els seus companys.  
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 Considerem les errades com a part important del procés d’aprenentatge, i 

 encoratgem els alumnes a assumir el risc d’equivocar-se per tal 

 d’increm5entar i accelerar el seu aprenentatge. 

 

 

5.3.2 APRENENTATGE COOPERATIU 

 

 La metodologia de la nostra escola respon a una concepció de l'educació 

 oberta, flexible i participativa que és el nucli de les societats democràtiques. 

 L'aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions 

 d'ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén 

 que els/les alumnes es vinculin estretament entre ells/elles, de manera que 

 cada un/a sap que el seu esforç personal ajuda els/les companys/es a 

 aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.  

  

 En l’aprenentatge cooperatiu l’alumnat es distribueix en petits grups (grups 

 cooperatius) heterogenis de 4 alumnes. L’objectiu és que el grup arribi a 

 assolir una meta comuna i, per aconseguir-la, l'èxit dels companys és tan 

 important com el propi. Per tant, es busca que cadascú rendeixi aportant el 

 millor d'ell mateix per aconseguir els millors resultats grupals. Tots els 

 membres del grup comparteixen el lideratge perquè tots comparteixen la 

 responsabilitat en les seves accions i en l'evolució dels aprenentatges del 

 grup. 

 

 Les avantatges d’aquesta metodologia s’evidencia en que  l’aprenentatge 

 cooperatiu està basat en la teoria del conflicte sòciocognitiu i la 

 reestructuració cognitiva, que explica que l'aprenentatge es produeix pel 

 desequilibri cognitiu que es dona en entrar en contacte amb els punts de 

 vista dels altres, en integrar-los i en reestructurar-los els propis esquemes de 

 coneixement. 
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 Una de les avantatges d’aquesta metodologia és que implica 

 interdependència positiva i responsabilitat individual, s'ensenyen directament 

  

 les habilitats socials que els membres del grup necessiten per treballar en 

 col·laboració mentre es posen en pràctica i comporta una millor assimilació i 

 aplicació dels coneixements analitzats i interpretats en grup. 

 La/el mestra/e guia, orienta, supervisa i recondueix el procés d’aprenentatge.  

 

5.3.3. ESCOLA INCLUSIVA 

 

 Som una escola inclusiva, i partim del criteri que la diferència ens enriqueix. 

 “La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de 

 respondre a la diversitat present en l’alumnat” 

 La nostra escola ha rebut el reconeixement i certificació del nostre projecte 

 d’innovació “L’aprenentatge cooperatiu dins l’escola inclusiva”. 

 Som una escola oberta i per a tothom. Mirem l’escola des de la seva 

 globalitat, per això distribuïm  els recursos, tant materials com humans, des 

 de l’equitat. Es busca l’equilibri entre el que es té i el que es necessita, 

 cadascú des del lloc que ocupa. 

 

 El valor que aporta el recurs de suport a l’educació especial del centre, ens 

 ajuda a consolidar mecanismes d’atenció a la diversitat per assegurar-nos 

 l’èxit educatiu de tothom. 

 Les tasques d’atenció a la diversitat es desenvolupen dins l’entorn habitual 

 dels grups de referència, incorporant els recursos i materials facilitadors de 

 l’aprenentatge. 

 Entenem l’educació inclusiva emmarcada en una societat digital, que implica 

 necessàriament tenir en compte la inclusió digital. 

 La metodologia emprada, l’organització dels grups d’alumnes, la visió que 

 tenim de l’avaluació com a procés de millora i la participació activa de la 

 comunitat educativa, ens garanteixen l’èxit educatiu. 
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5.3.4. PROJECTES DE LLENGUA 

 

5.3.4.1. Foment de la lectura 

 

Fomentar la lectura per comprendre i emprar els textos escrits. Reflexionar-hi i 

implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el 

potencial de cadascú i participar en la societat (PISA 2009).  

 

Les activitats que portem a terme a l’escola per tal de fomentar la lectura són les 

següents: 

 

BON DIA, LLEGIM? 

L’activitat es porta a terme cada dia a les 09:00h. just abans de començar l’àrea 

que toqui. La durada és  aproximadament de cinc minuts i en principi hi participa 

l’alumne que ho desitja.  Consisteix en que el/la nen/a tria un text d’uns dos minuts 

més o menys, per a llegir en veu alta als seus companys i companyes. Pot ser un 

paràgraf del llibre que està llegint o bé de qualsevol altre, una notícia que l’ha 

copsat, una poesia que ha escrit o llegit, la lletra d’una cançó, una reflexió d’ell/a 

mateix/a, un còmic…el que vulgui. El fet  que ell/a mateix/a hagi de triar la lectura, 

fa que l’alumne esdevingui més autònom i aprengui a seleccionar. La lectura pot 

ser amb una de les tres llengües que emprem  a l’escola. 

 

Al ser el mateix nen/a qui tria el dia en què ens vol llegir, fa que disposi del temps 

que necessita per preparar-se bé la lectura a casa o a l’escola, d’aquesta manera, 

el dia que li toca llegir ho fa amb una notable expressivitat i entonació. És a dir, com 

a bon model lector. 

 

LECTURA COMPARTIDA EN VEU ALTA 

És una activitat de lectura on el/la docent i els/les alumnes s’afronten alhora a la 

tasca de llegir un text visible per a tots. Hi dediquem 30 minuts diaris. El/la docent 

modela el procés, fa evidents les estratègies que utilitza, i provoca la reflexió entre 

els alumnes sobre què fan per llegir un text i com ho fan, guia el procés, estimula la 

participació dels alumnes i recull i en valora les aportacions. 
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La lectura compartida és una activitat molt completa, ja que permet treballar la 

lectura des de tots els seus vessants: descodificació, comprensió, oralitat… des del 

modelatge del mestre i des de la participació activa de l’alumne/a. 

 

La lectura en veu alta és una de les activitats d’ensenyament aprenentatge que 

més pot influir a l’hora de definir l’autoconcepte com a lector dels alumnes i la seva 

imatge com a escolars. Està estretament relacionada amb la possibilitat d’assolir 

objectius actitudinals vinculats amb la lectura: 

- Recrear-se amb la lectura com a font de plaer. 

- Estimar els llibres com a eina, com a joguina, com a amic i com a patrimoni 

col·lectiu. 

- Recrear-se en la lectura com a font de coneixement. 

- Respectar i apreciar els llibres. 

 

QUATRE LECTORS I UN TEXT 

És una activitat cooperativa per treballar la comprensió lectora. Cada membre del 

grup té un rol (lector/a, detectiu, periodista/e, escriptor/a). 

L’activitat proporciona una acurada lectura del text reflexiva i comprensiva. Es 

tracta no solament de llegir en veu alta, sinó d’implicar-se personalment per tal de 

descobrir la idea o les idees principals i el sentit general del text, en preguntar-se 

per paraules o frases que no coneixen o entenen, en buscar relacions amb 

coneixements previs. 

 

LLEGIM EN PARELLA 

- Llegim en parella és un programa impulsat pel Grup de Recerca sobre 
Aprenentatge entre Iguals (ICE de la UAB) i que compta amb el suport del 
Departament d’Ensenyament. 

 

- El programa es basa en la tutoria entre iguals: parelles asimètriques de 
persones (cap d’elles professor professional) que aprenen a través d’una 
activitat estructurada. 
 

- El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. 
 

- L’objectiu del programa és millorar la competència lectora, un element clau 
per a l’èxit escolar de l’alumnat. 
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- L’activitat es desenvolupa amb la metodologia de treball cooperatiu. La 
interacció entre alumnes, estructurada degudament, és un motor 
d’aprenentatge significatiu: 

 

- Que els alumnes aprenguin a cooperar és un aprenentatge funcional perquè 
           constitueix una competència clau per la societat democràtica del  
           coneixement. 
 

- És també una estratègia per a l’educació inclusiva: reconeix les diferències 
entre els alumnes i alhora en treu un profit pedagògic, convertint-les en 
positives, en oportunitats d’aprenentatge. 
 

- La nostra experiència es desenvoluparà entre alumnes de la mateixa edat i, 
el tutor/a i el tutorat/tutorada, intercanviaran el seu paper. 
 

- Ensenyar és una bona manera d’aprendre. 
 
 

IMPLICACIÓ FAMILIAR 
 
La participació familiar en l’aprenentatge té efectes positius sobre l’alumnat: 
 

- Accelera el desenvolupament de la parla. 
- Millora el rendiment acadèmic. 
- Promou millores en la conducta i els valors. 
- Incrementa la confiança i l’autoestima. 
- Crea consciència sobre el fet que aprendre és una activitat habitual al llarg 

de tota la vida. 
- Desenvolupa el gust per l’aprenentatge col·laboratiu. 

 

APADRINAMENT LECTOR 

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de 

quart i cinquè, que fan de padrins i padrines de lectura i els alumnes de P5 i primer 

de primària, que fan de fillols i filloles. El padrí o padrina de lectura adquireix el 

compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol/a. L’ajuda a 

aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot 

engrescant-lo a llegir. 

 

TALLER DE LECTURA 

El Taller de Lectura és un enfocament metodològic per ensenyar les estratègies de 

comprensió lectora. El/la docent utilitza un text escollit per ensenyar específicament 

una estratègia determinada: la presenta, la modela i acompanya l’alumne mentre la 

practica. En tot el procés, l’alumne és conscient de l’estratègia que aplica, com 
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l’aplica, quan s’ha d’aplicar i per a què li serveix aplicar-la. L’ensenyament explícit 

d’una estratègia és una activitat descontextualitzada, en el sentit que té interès per 

ella mateixa i no necessàriament pertany a una seqüència didàctica. La tria del text 

i de les activitats no es vincula a situacions de lectura reals. L’objectiu és aprendre 

a aplicar una estratègia lectora en qualsevol tipus de text, de manera que es pugui 

transferir l’aplicació de l’estratègia a altres situacions lectores. El contingut del text 

passa a un segon terme. 

Objectius: 

- Ensenyar a comprendre un text. 

- Ensenyar directament unes estratègies determinades perquè l’alumne les apliqui  

   en diferents situacions de lectura. 

- Potenciar la reflexió entorn la lectura. 

- Acompanyar a l’alumnat . 

 

MODELATGE DE LECTURA 

Escoltar llegir  un bon model lector, ajuda l’alumnat a comprendre com donar sentit 

a un text escrit  a traves de la veu i, d’aquesta manera, desenvolupar la fluïdesa 

lectora. Llegir amb fluïdesa, amb la dicció adient, entonació i expressivitat, també fa 

que augmenti el seu coneixement del món, el lèxic i el seu interès per la lectura. 

 

LA LLIGA DE LLIBRES 

És una activitat que promou la lectura per plaer dirigida a nens/es de 4t d’educació 

primària.   

És lidera des del Departament d’educació però en coordinació amb la Biblioteca 

Municipal. Hi ha corresponsabilitat dels Departaments de Cultura i Educació. 

S’organitza una lliga durant al mes de maig on s'enfronten les classes participants. 

Durant el curs els alumnes llegeixen 10 llibres i preparen les preguntes que 

s'hauran de fer el dia de les eliminatòries. Hi ha una persona que dinamitza i fa el 

seguiment de l'activitat.   
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  OBJECTIUS: 

 

✓ Engrescar als nois i les noies en el plaer de la lectura. 

✓ Potenciar la motivació per la lectura. 

✓ Reforçar la mecànica lectora. 

✓ Ajudar als alumnes a desenvolupar actituds positives per 

l’aprenentatge. 

✓ Afavorir la millorar de l’èxit. 

✓ Potenciar el treball d’equip. 

✓  Reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora. 

✓  Dotar de llibres a les biblioteques escolar. 

✓ Apropar i donar a conèixer les biblioteques de la Ciutat. 

 

 XIII CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 

 La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la 

 Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Nacional de Lectura (2012-

 2016), organitza el Certamen de lectura infantil i juvenil en veu alta. Cada 

 any la nostra escola hi participa amb la modalitat Grumets verds (cicle 

 superior de primària). 

 

 Cada dia durant 30 minuts, treballem a totes les aules de primària, la lectura 

 en veu alta. La lectura en veu alta facilita la comprensió lectora, a més de 

 desenvolupar tècniques d’expressió oral de primera necessitat. Sense una 

 bona comprensió del text escrit, la lectura en veu alta esdevé simplement 

 una lectura oralitzada. La lectura en veu alta és, essencialment, un procés 

 de comunicació: el lector comprèn el text, l’absorbeix, se’l fa seu, l’expressa. 

 La lectura en veu alta és el millor camí per a crear lectors i lectores. 
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5.4. ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS, XARXES I 

ENTITATS LOCALS, NACIONALSI/O INTERNACIONALS: 

 

 Sharing to learn 

 El Sharing to Learn és un projecte que es realitza juntament amb els instituts 

 de  Viladecans, en el nostre cas, amb l’Institut Torre Roja i que té com a 

 objectiu la implicació d’alumnes adolescents (últim curs de Secundària i 

 Batxillerat) en l’aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants de cursos 

 inferiors (Primària). 

 A la nostra escola hi col·laboren  alumnes de l’institut (language assistants) 

 que venen a fer diverses activitats una tarda a la setmana amb els grups de 

 3r de primària.   

 English Day 

 Els alumnes de 6è de la majoria de les escoles de Viladecans es reuneixen 

 durant un matí per realitzar activitats de caràcter lúdic en llengua anglesa. 

 L’objectiu de l’activitat és  fer un ús intensiu de l’anglès en contacte amb 

 alumnes  i mestres especialistes d’altres escoles . 

 

 

 Teatre en anglès 

 Els alumnes de tots els cursos, des de l’alumnat d’infantil fins a l’alumnat de 

 primària, gaudeixen d’una obra de teatre que es representa a l’escola  a 

 càrrec d’una companyia de  teatre anglesa. 

 Les obres es treballen prèviament a les classes d’anglès, per tal d’assegurar 

 la comprensió de l’obra per part de l’alumnat, i també per aprofitar totes les 

 oportunitats d’aprenentatge que puguin oferir.  
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COOKING WORKSHOP 

 Coincidint amb el Projecte interdisciplinari de 4t d’educació primària 

 relacionat amb la nutrició, té lloc l’activitat “Cooking Workshop”. Una persona 

 experta en nutrició ens visita al llarg de tres dies  per realitzar un taller sobre 

 nutrició i alimentació saludable.  La llengua vehicular en aquesta activitat és 

 l’anglès tenint com objectiu la pràctica d’aquesta llengua en situacions reals i 

 quotidianes. Per tal d’assegurar l’èxit d’aquest taller, les setmanes prèvies es 

 treballa a l’assignatura d’anglès el vocabulari i els continguts que més tard 

 els alumnes hauran d’utilitzar. 

 

 Musical 

 El projecte Musical consisteix en preparar al llarg del curs escolar un Musical 

 amb l’alumnat de 2n d’educació primària de la nostra escola,  i de 2n i 4t 

 d’ESO de l’institut Torre Roja. El projecte està dissenyat amb la intenció de 

 millorar i ampliar  les relacions habituals que es tenen entre diferents agents 

 educatius. Per un costat hem aconseguit una estreta col·laboració entre els 

 nostres dos centres: l’Institut Torre Roja i l’escola Miquel Martí i Pol. Això 

 permet als nostres alumnes valorar l’esforç dels altres i fer un ús respectuós 

 dels espais comuns i propers ja que ells/es són usuaris directes dels 

 mateixos (instal·lacions d’ambdós centres, Àtrium Viladecans…). Per altra 

 banda, a més dels alumnes participants, durant els últims anys que hem 

 desenvolupat aquest projecte, hem demanat participació de diferents agents 

 com: ballarins professionals, músics del poble, mares i pares d’ambdós 

 centres que ens han confegit el vestuari… i a més, demanem cada curs la 

 col·laboració d’algunes entitats de Viladecans com han estat al llarg dels 

 anys, el Centre Ocupacional Caviga, l’Ateneu de les Arts, Residència 

 Frederica Montseny, escola de música Big Band, coral El Garrofer, AMPS de 

 l’escola Marta Mata... 

 El projecte pretén desenvolupar en l’alumnat la seva capacitat creativa, i  

 que sàpiga valorar el fet de la interpretació en els seus diferents àmbits a 

 partir de les pròpies experiències. 
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 Això també suposa un treball disciplinari (estudi de partitures, lletres, diàlegs, 

 balls...). I sobretot molta il·lusió.  

 

Objectius: 

1. Treballar de manera interdisciplinari entre els centres Institut Torre Roja i Escola 

Miquel Martí .  

2. Conèixer les diverses formes d’actuació didàctiques d’altres centres de la ciutat. 

3. Treballar continguts de les àrees de llengües, educació artística (música, visual i 

plàstica), tecnologia i educació física (dansa). 

4. Fomentar la sensibilització dels joves i dels nens/es que hi participen envers la 

cultura a través de l’àmbit de l’expressió. 

5. Motivar als alumnes d’ambdós centres en la col·laboració amb alumnes d’altres 

edats. 

6. Integrar l’entorn en les nostres realitats escolars. 

7. Fomentar l’esperit artístic en els alumnes dels dos centres. 

8. Apropar la realitat de l’ Institut Torre Roja a les famílies de l’escola Miquel Martí i 

Pol com a futur centre on hi assistiran els seus fills/es. 

9. Establir un contacte amb un gènere tan ampli com és el musical. 

10. Intentar actuar davant del públic de manera natural. 

11. Crear tallers per a la preparació de la logística del vestuari i la decoració per 

part dels dos centres.  

 

 

PLA EDUCATIU D’ENTORN 

 

 El Pla Educatiu d’Entorn s’encarrega d’impulsar activitats i serveis que 

 contribueixin a aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i també a la cohesió 

 social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència 

 i l’ús de la llengua catalana: una responsabilitat col·lectiva per la qual els 

 centres educatius, les AMPA, les entitats socials i culturals, les famílies i 

 l’Ajuntament alineen esforços. 



  Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Educació                         
  Escola Miquel Martí i Pol 

  Viladecans 

 
 

 Potenciar l’educació en el lleure i en valors, el compromís cívic, la inclusió 

 educativa, l’educació intercultural, el coneixement de la llengua, la motivació 

 pels estudis o les relacions intergeneracionals, són alguns dels objectius del 

 Pla Educatiu d’Entorn, que cada any defineix un seguit d’actuacions. 

 

 Mostra de teatre a 4t i 5è 

 Preparació i presentació d'una obra de teatre en llengua catalana, en horari 

 lectiu. L'activitat està dintre del currículum de l'assignatura de llengua 

 catalana i educació en valors. La porten a terme els tutors i tutores dels nens 

 i nenes de 4t i 5è que participen en l'activitat amb el suport d'un formador/a 

 especialista en didàctica de la llengua i un especialitzat en teatre. 

 L’alumnat de 4t les representa al teatre de l’escola i  l’alumnat de 5è al teatre 

 Atrium de Viladecans, durant els mesos de maig i juny. 

 

 Suport per a l'acompanyament als alumnes magrebins 

 Suport d'una mediadora magrebí que treballa per fer una intervenció global 

 de les necessitats i/o potencialitats de les famílies magrebines de la ciutat. 

 Es treballa de manera transversal en tres àmbits: educació, serveis socials i 

 salut. Dona suport als centres educatius i a les famílies que aquests derivin, 

 en llengua àrab, i treballa diferents aspectes (funcionament i normes dels 

 centres, tractament de les llengües, educació no formal, dinàmiques de 

 centre, participació i compromís social...) 

 

6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

6.1 RECURSOS COMPLEMENTARIS 

 

 ALUMNAT NOUVINGUT 

 Quan arriba alumnat nouvingut se li fa una avaluació inicial de les seves 

 competències lingüística i matemàtica (alfabet propi i alfabet llatí, si és el 

 cas). En funció d’aquest nivell de partida s’organitza el material a treballar 

 (des de material exclusivament gràfic, quan no hi ha comprensió de la 

 llengua, a un material més elaborat amb enunciats, textos més llargs,...) La 



  Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Educació                         
  Escola Miquel Martí i Pol 

  Viladecans 

 
 programació de llengua catalana per l'alumnat nouvingut que fem servir, 

 segueix l'ordre de la programació de les unitats didàctiques proposades per 

 la Subdirecció General LIC (llengua i cohesió social ) i es combina amb 

 altres temes que treballen els diferents materials que es fan servir, vigilant 

 que es tractin els diferents aspectes que són importants per un treball global 

 de la llengua (normes ortogràfiques bàsiques, conjugació, vocabulari,...) 

 adequant els materials emprats a les possibilitats i necessitats dels alumnes. 

 Cal puntualitzar que sovint l'ordre dels temes i dels continguts pot variar en 

 funció de les situacions i motivacions que puguin sorgir a la classe. 

 

 MONITORS/ES  DE CONVERSA EN EL MENJADOR 

 A l’escola hi ha tres monitors/es de menjador que empren únicament la 

 llengua anglesa per comunicar-se amb els nens: Un per a educació infantil 

 de P4 i P5 i els altres dos per a educació primària (un per a 1r, 2n i 3r i l’altre 

 pels cursos de 4t i 5è). Aquests monitors/es de conversa dinen amb un 

 grupet de 6 alumnes (que va canviant cada dia) i tot dinant conversen en 

 anglès. 

 

6.2 ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

 PROJECTE SMART CLASS-ROOM 

 La nostra escola ha estat seleccionada entre molts centres de Catalunya per 

 participar en el projecte de recerca Smart Classroom (aula intel·ligent) liderat 

 per la Universitat Oberta de Catalunya i amb la col·laboració d’altres 

 universitats com la UB, la UAB i la UVIC. 

 El projecte es contextualitza en els avenços experimentats en l’àmbit de 

 l’educació, per l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques que 

 requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els 

 canvis que hauria d’experimentar la configuració i l’organització de l’espai 

 d’aprenentatge. 
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 Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals 

 requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir 

 de coneixement científic sorgit d’una recerca interdisciplinària, sistemàtica i 

 d’excel·lència. 

 El projecte té com a objectiu principal co-dissenyar, implementar i avaluar 

 l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, 

 els sub-espais que les configuren i els recursos que les omplen, posant 

 especial atenció en la integració didàctica i invisible de les TIC. A més, es 

 pretén establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han 

 d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer 

 el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i avançar en el 

 context d’innovació didàctica en què es troben els/les docents del nostre 

 centre. 

 De febrer a juny del 2018 vam treballar conjuntament l’equip de 

 professionals de l’escola amb investigadors/es de les diferents universitats 

 per dissenyar un espai d’aprenentatge que s’està implementat durant l’actual 

 curs 2018-2019 

 El disseny està centrat en tres dimensions: 

- Ambiental: centrat en l’alumne/a (benestar i aprenentatge). 

- Pedagògic: centrat en els principis d’aprenentatge basats en la recerca 
científica. 

- Digital: centrat en l’aprenentatge i la presència “invisible” de les eines i 
entorns digitals. 

 

- PARTICIPACIÓ EN XARXES DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
 

  XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

  La Xarxa de Competències Bàsiques està formada per un grup de 

  docents que reflexionem i actuem en equip per transformar l’escola en 

  un espai que afavoreixi l’aprenentatge. 

  Les nostres actuacions van adreçades a: 
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✓ Promoure la creació d'espais pedagògics en el si dels centres 

per  tal d’empoderar els equips docents. 

✓ Fomentar l'intercanvi d'experiències i la creació de sabers 

compartits.  

✓ Compartir un modalitat de formació docent entre iguals i en 

xarxa, per millorar els aprenentatges de l’alumnat. 

 

 

7. COMUNICACIÓ INTERNA  I AMB L’ENTORN 

 

La legislació educativa estableix que la llengua catalana ha de ser el vehicle 

d'expressió i comunicació normalment emprat, tant en les activitats internes del 

centre com en les de projecció externa. 

La llengua catalana no és únicament una llengua objecte d'aprenentatge. És la 

llengua de la institució i, per tant, 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. 

Així, a partir del que estableix la normativa vigent, en el  nostre projecte lingüístic 

s'expliciten les actuacions conduents a garantir el següent: 

- Les activitats internes de la nostra escola, tant orals com escrites 

(reunions, actes, informes i comunicacions); les exposicions del 

professorat, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, la interacció entre 

docents i alumnes i les activitats de formació del professorat es duen a 

terme en llengua catalana, a excepció de les activitats que tinguin com a 

objectiu explícit promoure el coneixement i l'ús d'altres llengües. 

- Les activitats administratives, les comunicacions entre el centre i l'entorn 

i la documentació que expedeixen els centres es duen a terme 

normalment en llengua catalana. 

- En les manifestacions culturals i públiques i en les activitats de projecció 

externa del centre s'utilitza la llengua catalana com a vehicle normal 

d'expressió. 

- En les actuacions del centre en què intervenen institucions i entitats de 

l'entorn, s'utilitza normalment la llengua catalana, amb l'objectiu de 
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garantir-ne la continuïtat i la coherència educativa, tant pel que fa a 

l'aprenentatge com a l'ús, i amb la finalitat de contribuir a la cohesió 

social. 

- Es trasllada als professionals encarregats de la gestió de les activitats no 

docents (menjador escolar, activitats extraescolars, etc.) informació 

sobre els usos lingüístics de l'escola acordats en el projecte lingüístic. 

- La retolació dels espais del centre és en llengua catalana, llengua de 

referència del sistema educatiu. La presència d'altres llengües en l'espai 

físic del centre (parets, rètols, etc.) es circumscriu a les produccions dels 

alumnes. 

 

7.1 ESTRATÈGIES I MECANISMES PREVISTOS PER GARANTIR L’ÚS 

HABITUAL DE LA LLENGUA CATALANA COM A: 

 

  7.1.1. LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

 

 La llengua és el vehicle de comunicació i convivència, fa d’enllaç entre les 

 persones, ja que a través d’ella ens comuniquem, expressem i ens 

 interrelacionem. Per portar a terme la convivència en un entorn necessitem 

 una llengua comuna que serveixi de vehicle comunicatiu a l’entorn on 

 s’utilitza. 

 L’escola Miquel Martí i Pol com a entorn de convivència i d’aprenentatge 

 aposta pel català, com la llengua vehicular, i que  el català, sigui l’eix 

 vertebrador del projecte plurilingüe de la comunitat educativa. 

 El català, segons la normativa vigent, és la llengua vehicular a l’escola. 

 D’acord amb això s’han d’establir les accions i estratègies oportunes per tal 

 d’aconseguir que l’ús de la llengua catalana es generalitzi, ja que un tant per 

 cent bastant elevat del nostre alumnat té com a llengua materna el castellà. 

 Utilitzem la tècnica del “Bon debat” per aprendre una estructura en les 

 situacions comunicatives. 

 L’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana no queda limitat 

 únicament a les sessions d’aquesta àrea curricular, sinó que s’utilitza en 
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 altres àrees del currículum com a font d’informació i com a llengua 

 d’aprenentatge d’aquestes àrees. 

  

 El context que l’escola oferta és enriquidor, per tal d’afavorir el procés 

 d’immersió dels nostres alumnes on la majoria són castellanoparlants. L’ús 

 de la llengua catalana en la vida quotidiana (parlar, llegir i escriure 

 sistemàticament en català) ha de ser el nostre repte. 
  

 Per aquest motiu, en la nostra escola es potenciarà l’ús del català en tots els 

 àmbits, es planificaran accions per tal de garantir el coneixement de la 

 llengua i la cultura catalanes a tota la comunitat educativa. També es 

 promou la participació de tota la comunitat educativa en activitats que 

 fomentin l’ús de la llengua catalana i la seva integració a aquesta cultura. 

 Aquest projecte regularà que l’ús de la llengua catalana en els diferents 

 àmbits potenciï la no-discriminació, i vetllarà per l’ensenyament del català i 

 del castellà, ja que l’alumnat ha d’arribar a ser competent en les dues 

 llengües al final de l’educació primària. En acabar l’ensenyament primari  

 l’alumnat també haurà de poder expressar, comprendre i escriure en anglès, 

 missatges senzills dins d’un context. 

 Les àrees s’imparteixen sempre en llengua catalana excepte la de llengua 

 castellana, plàstica en anglès (de primer a quart) i la de llengua anglesa. Les 

 activitats orals i escrites, l’exposició del professorat, el material didàctic, els 

 llibres de text i les activitats d’avaluació sempre són en llengua catalana. 

 Els equips docents són conscients de l'ús professional que fan de la llengua i 

 del fet que són un model lingüístic de referència per als alumnes. 

 La visibilitat i el reconeixement de les llengües vinculades als orígens 

 familiars de l'alumnat estranger, la promoció del seu aprenentatge i, si 

 escau, l'adaptació de les comunicacions del centre a les llengües familiars, 

 especialment en el període d'acollida d'aquestes famílies al sistema 

 educatiu. 
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APRENENTATGE LLENGUA CATALANA 

 

 

HORES SETMANALS 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

P3 24h 30’ 

P4 – P5 24h 15’ 

 

EDUCACIÓ  

PRIMÀRIA 

1r 19h 30’ 

2n 20h 

3r / 4t 18h 45’ 

5è / 6è 19h 30’ 

 

7.1.2. ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I EN LES COMUNICACIONS ORALS O 

ESCRITES ENTRE EL CENTRE I L’ENTORN 

 

A la nostra escola el català serà el vehicle d’expressió en les activitats docents i 

administratives, tant internes com externes. 

La direcció del centre vetlla perquè la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió 

en les reunions de claustre, i de consell escolar. Així com també la llengua catalana 

serà el vehicle d’expressió en totes les reunions i actes de la comunitat educativa. 

Així mateix,  totes les activitats pedagògiques que es realitzin fora de l’escola es 

duen a terme en llengua catalana. 

L’escola participa en totes les activitats organitzades per les entitats locals que 

tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura 

catalana, com per exemple, la lliga dels llibres, concurs de lectura en veu alta... 

 

7.1.3. ATENCIÓ PERSONALITZADA A LES FAMÍLIES  

Les reunions individuals amb les famílies de l’escola tant per part dels tutors/es o 

de l’equip directiu es realitza sempre en llengua catalana, a no sigui cas que la 

família no entengui el català, que en aquest cas es faria excepcionalment en  

 

castellà. Si la família entén la llengua anglesa, es sol·licita a les mestres de llengua 

anglesa de la nostra escola per tal de que ens facin d’intèrprets en la reunió amb 

les famílies. 
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En el cas que la família no entengui ni en català ni en castellà ni l’anglès, es fa una 

sol·licitud de col·laboració dinamitzadors culturals romaní o magribina a 

l’ajuntament de Viladecans i així, en aquestes reunions assisteix una persona que 

parla la llengua de la família. 

 

7.2  PROTOCOL DE COMUNICACIÓ PER A LES REUNIONS DE PARES I 

MARES 

 Les reunions amb les famílies a l’inici de curs es realitzen en llengua 

 catalana. Les/els tutores/tutors i els/les mestres especialistes (inclòs el/la 

 mestre/a de llengua anglesa) expliquen en català la seva àrea a les famílies. 

 

 

8. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

- Participació en programes d’innovació pedagògica. 

- Participació en la programes de formació: 

o Ara escric /PACBAL/PROJETE ILEC 

 

9. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Un cop definits els objectius i establertes les estratègies i actuacions per 

assolir-los, l’equip directiu compartirà amb la comunitat educativa el Projecte 

lingüístic, explicitat en el Projecte Educatiu. Difusió a través de la pàgina web, 

reunions famílies de cada curs, al claustre de mestres i informar al Consell 

escolar. 
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DILIGÈNCIA:  
 

 
Faig constar que el present Projecte Lingüístic ha estat aprovat per la directora prèvia 

presentació al consell escolar qui ha manifestat el seu suport el dia 13 de maig de 2019 tal 

com consta en el llibre d’actes d’aquest òrgan col·legiat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


