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0. Introducció 
  

0.1. Presentació del document 
 
Aquest document que forma part del PEC, sorgeix de la necessitat 
d’explicitar de forma clara i coherent el plantejament sobre 
l’aprenentatge de les llengües d’acord amb les línies desenvolupades 
en el PEC i en les noves ordenacions curriculars que ha establert el 
Govern de la Generalitat de Catalunya dins del marc del nou sistema 
educatiu. 
 
L’ordenació curricular estableix la llengua catalana com la llengua 
vehicular i la introducció de la llengua estrangera al cicle inicial, essent 
factible de fer-ho, com així es fa en el centre al parvulari, així com la 
possibilitat d’introduir-ne una altra d’estrangera en el currículum ordinari.  
És doncs, la pròpia flexibilitat del nou model la que comporta, als 
centres, la presa de decisions tan pel que fa a l’organització de la seva 
gestió com el currículum de l’alumnat. 
 
En aquest sentit, el Projecte Lingüístic es configura com un document 
amb entitat pròpia, que ha de definir el tractament general de les 
llengües en tots els àmbits de la vida escolar i, a la vegada, ha 
d’orientar l’elaboració del currículum d’aquestes àrees. 
 
 0.2.   Marc legal 
 
El Projecte Lingüístic com a element integrat en el Projecte Educatiu de 
Centre ha de reflectir l’estatus de les llengües presents en el centre, en 
relació al que estableix l’Ordenació General de l’Ensenyament primari 
que es concreta bàsicament en la següent normativa: 
 

 Decret 75/1992 de 9 de març. 
 

 Decret 95/1992 de 28 d’abril 
 

 Decret 223/1992 de 25 de setembre, de modificació dels decrets 
95/1992 i 96/1992, de 28 d’abril 

 Resolució de 18 de maig de 2000, que dóna instruccions per 
l’organització i el funcionament dels centres docents d’educació 
infantil i primària per al curs 2000-01. 

 
 Resolució de 18 de juny de 2004, que dóna instruccions per a 

l’organització i el funcionament dels centres docents públics 
d’educació infantil i primària i d’eduacació especial de 
Catalunya per al curs 2004-2005. 
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 Resolució d’1 de juliol de 2005, que dóna instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres docents públics 
d’educació infantil i primària i d’educació especial de Catalunya 
per al curs 2005-2006. 

 
Decret 142/2007 de 2 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm.4915, de 29.6.2007)  
 
Art 4 
La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu. 
Annex 2 
Àmbit de llengues. 
“ …per les escoles de Catalunya , la primera referència que cal tenir en 
compte és la legislació, l’esctatut i la llei de política llingüística, que 
estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és 
també la llengua normalment emprada com a vehicular i 
d’aprenntatge en l’ensenyament…”. 
“… això vol dir que les nenes i els nens, en acabar l’etapa: a) han de 
dominar el català llengua vehicular de cohesió i d’aprenentatge, b) 
també han de dominar el castellà; c) han de conèixer una o dues 
llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de 
comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 
pluricultural; d) han de comprendre missatges escrits bàsics i establir 
relacions entre llengües romàniques; e) han de tenir una actitud oberta, 
respectar les llengües i cultures present en l’entorn on viuen i interessar-
s’hi…/… l’objectiu de conseguir parlants plurilingües competents implica 
que cada escola, partint d’una anàlisi sociolingüística rigurosa del 
centre i del seu entorn, estableixi en el projecte del centre, en 
programes precissos de gestió de les llengües per determinar com el 
català, llengua vehicular de l’ecola, s’articula, d’una manera coherent 
amb l’ensenyament de les altres llengües tot establint acords per a 
relacionar les diferents estratégies didàctiques…” 
 
 
 
1. Context sociolingüístic 
  
 1.1.   Procedència lingüística de l’alumnat per cursos 
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Gràfica de tota l’escola expressada en quantitats i percentatges 
d’alumnes que tenen el català, el castellà i altres llengües  familiars. 
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La llengua familiar dels nostres alumnes es reparteix d’una manera força 
semblant entre el català i el grup que formen el castellà i altres llengües, 
essent el castella la llengua predominant en un gairebé seixanta per 
cent. 
 

1.2. L’entorn. 
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En el nostre municipi la llengua habitual és el català tot i que cada 
vegada s’està notant més l’arribada d’estrangers. 
L’Ajuntament del poble està acollit en un Pla Educatiu d’Entorn en el 
que participen totes les escoles del poble i diverses entitats de caire 
públic i privat. En el marc d’aquest PEE hi ha encetades un seguit 
d’activitats adreçades tan a alumnes com a pares per tal de potenciar 
la llengua catalana entre d’altres aspectes relacionats amb el mon de 
l’educació i de cohesió social.  
 
 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
  

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  
 
La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge  i s’utilitza 
en tots els àmbits del centre. 
Les comunicacions orals i escrites dins i fora del centre entre tots els 
estaments de la Comunitat Educativa , es fan en català, així com totes 
les activitats programades. També és la llengua habitual indistintament 
amb el castellà com a llengua d’utilització a l’hora de l’esbarjo. Sovint 
els alumnes catalano-parlants es passen a la llengua castellana en el 
moment de comunicar-se amb els seus companys d’origen hispano-
parlant, cosa que no passa quan aquests (els no catalano-parlants) ho 
fan amb altres companys d’origen no hispà, com ara per exemple els 
nens i nenes de procedència lingüística àrab o de llengües d’origen 
eslau.  
 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
El nostre centre té superat el programa d’immersió lingüística. La llengua 
oral i escrita utilitzada és el català, treballant el programari de totes les 
àrees en català, des de l’Educació Infantil fins al Cicle Superior de 
Primària. És una àrea bàsica que es treballa dins del seu propi àmbit, 
però que té repercussió i exigència des de les altres àrees que no li són 
exclusivament pròpies. 
A l’etapa d’infantil s’ha vist la necessitat de crear un temps per treballar 
de forma sistemàtica la consciència fonològica, es a dir, desenvolupar 
en el nen la capacitat de descomposar el llenguatge en fonemes per 
posteriorment associar aquests fonemes al codi escrit, a les lletres. 
L’augment de matricula provinent d’altres llengües, les dificultats 
d’articulació que presenten alguns alumnes i les relacions que alguns 
estudis estableixen entre una bona competència lectora i aquesta 
tipologia d’activitats, ha propiciat la planificació d’aquest suport 
instruccional directe. 
Per afavorir un correcte desenvolupament del llenguatge i reforçar 
l’adquisició de les competències lecto-escriptores es realitza un treball 
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amb sons i sorolls, treball d’articulació i treball amb paraules, sil·labes i 
fonemes. 
A l’inici de curs es passa una prova inicial a cada alumne i, partint dels 
resultats, s’estructuren dos grups de treball homogenis que, es van 
modificant en funció de l’evolució individual dels nens i nenes. 
L’equip docent ha acordat que aquest treball d’estimulació fonològica 
tingui una continuitat de cicle infantil a cicle inicial en aquells alumnes 
que encara no hagin adquirit una consciència fonològica suficient. 
Aquests nens i nenes durant al menys el primer trimestre comptaran amb 
dues sessions setmanals i que s’encarregui de dur-ho a terme la mateixa 
persona que ho faci a educació infantil. 
 
Segons es contempla en el nostre Pla d’Acollida la llengua vehicular   
utilitzada amb els alumnes nouvinguts és el català, malgrat que en 
primer moment i per raons pràctiques i de comunicació se n’hagin 
d’utilitzar d’altres. 
En el marc d’una escola inclusiva, s’aten la diversitat de l’alumnat, 
entesa no només amb aquells alumnes en necessitats educatives 
especials sino en la totalitat. 
Sempre que els recursos humans ho permetin les àrees instrumentals, 
entre les que es troba la llengua catalana i les matemàtiques, es fan 
amb grups de nivell. Els alumnes amb més dificultat assisteixen a reforç. 
Les activitats d’incentivació de l’ús de la llengua estaran incloses en el 
projecte d’innovació de Biblioteques escolars Punt Edu que es sol·licitarà 
per al proper curs. Organització i participació en diferents actuacions 
com : concurs de poesia, setmana cultural... tan dins del marc del propi 
centre com organitzats per l’Ajuntament. 
Per tal d’avaluar l’assoliment de la llengua es tenen en compte els 
següents aspectes: la competència de l’alumne a l’hora d’expressar-se 
de forma oral o escrita tenint en compte els ambits estrictament 
curriculars i també dintre de les competències de relació, expressió de 
sentiments... 
El material didàctic emprat és: llibres de text, textos elaborats pels propis 
alumnes, llibres de consulta d’aula i de biblioteca, suports audiovisuals... 
 
 
 2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe. 
 
El suport informàtic és majoritariament en català tot i que no es descarta 
la utilització de material en altres llengües si la situació d’aprenetatge ho 
requereix. 
El centre treballa explicitament els usos lingüístics de l’alumnat, per mitjà 
d’eixos transversals i participant en activitats que proposen entitats 
culturals del poble ( biblioteca pública, Unesco...). 
Es procura que tots els alumnes assoleixin la competència plena en 
català i castellà i també el desig d’aprendre altres llengües. Les 
activitats que se’n deriven són consensuades per tot l’equip docent. 
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El centre treballa explícitament la diversitat lingüística i l’aprofita per 
formar parlants plurilingües i interculturals. 
 
Gràfica del nombre d’alumnes provinents d’altres països 
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2.2. La llengua castellana 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
L’aprenentatge de la llengua castellana s’introdueix al Cicle Inicial, tant 
a nivell oral com a nivell escrit. 
 La llengua parlada és un dels elements més importants a l'hora de 
planificar l'ensenyament de la llengua a l'escola. Ho és tant per la seva 
relació amb el pensament i amb la conceptualització de l'experiència 
com per la seva connexió amb els interessos i capacitats dels nens/es i 
com a punt de partida per a l'accés a la llengua escrita. 
El conjunt d'activitats que afavoreixen el desenvolupament de la 
comprensió i expressió oral i escrita, ha de servir també per introduir de 
manera gradual els continguts sistemàtics de fonètica, ortografia, lèxic i 
gramàtica.  
 S'intentarà utilitzar tot tipus de material que comporti un treball  de 
llenguatge més lúdic (a través de jocs, cançons, poesies, etc.). 
Utilitzarem textos, en els quals es treballen les quatre habilitats 
comunicatives bàsiques: comprensió, parla, lectura i escriptura 
El taller d'escriptura persegueix l'adquisició dels recursos expressius a 
partir de l'observació de models adequats a les capacitats 
comunicatives dels/de les alumnes mentre que els jocs de Llengua 
ofereixen una faceta lúdica dels treball lingüístic i expressiu. 
A nivell curricular no es fa cap altra matèria en castellà. 
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En relació a l’alumnat nouvingut se seguiran els pasos establerts dintre 
del Pla d’Acollida 
 

 
  
2.3. Altres llengües 
 

 2.3.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de 
l’etapa. 

 
L’anglès és la primera llengua estrangera curricular al nostre centre.  
Comencem l’aprenentatge de l’anglès a Educació Infantil a nivell oral, 
treballant amb grups sencers i amb mig grup als altres cicles sempre que 
els recursos humans ho permeten. 
El desplegament del curriculum es dirigueix a aconseguir els següents 
objectius en els diferents cicles: 

 Mostrar-se receptiu i interessat davant la diversitat lingüística a 
través del contacte amb una nova llengua i cultura. 

 Valorar el coneixement de la llengua anglesa com a instrument 
de comunicació entre les persones i els pobles. 

 Comunicar-se oralment tenint cura de la pronúncia i entonació i 
utilitzar els recursos no lingüístics com a suport de l’expressió oral 

 Tenir una competència comunicativa elemental que li permeti de 
fer ús efectiu de la llengua en situacions quotidianes 

 Mostrar habilitats per llegir, comprendre globalment i produir petits 
textos escrits. 

 Utilitzar el lèxic fonamental per a l’elaboració de produccions orals 
i escrites. 

 Manifestar curiositat i motivació per a l’aprenentatge de l’anglès. 
Es fan servir tot tipus de recursos tan dintre de l’aula ordinaria, amb el 
llibre de text, com a l’aula d’informàtica amb diferents programes i, 
especialment, a l’aula d’idiomes  amb el laboratori d’idiomes que 
permet treballar a nivell més individualitzat. 
 

   
 
 2.3.2 Avançament de l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 
A l’escola es comença a introduir l’ensenyament de la llengua anglesa 
a P-3 des del curs 2003-2004. 
L’objectiu principal és que els nens i les nenes s’adonin que és una eina 
que serveix per comunicar-se. Construim les bases per a un millor 
aprenetatge posterior. 
La temporalització és de dues sessions, de trenta minuts, a la setmana. 
Metodològicament cada unitat de programació està basada en un 
conte a través del qual es desenvolupen els continguts d’aprenentatge. 
Cada unitat de programació s’inicia amb la comprensió global del 
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conte, els nens i nenes participen en diverses activitats relacionades 
amb el conte, cançons, jocs de moviment, mímica... 
Com a punt de referència hi ha un personatge principal que és una 
titella. 
Com a recursos didàctics, s’utilitzen diversos: cd’s, flashcards, story cards, 
pòsters, llibres gegants, titelles... 
 
La proposta d’impartir una altra àrea no lingüística en llengua anglesa a 
l’etapa de primària, està condicionada a la possibilitat de comptar amb 
més professorat que tingui un nivell suficient d’anglès per poder impartir 
l’àrea. 
 
        2.4. Organització i gestió 

 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics  
 

La llengua del centre en tots els àmbits, tant a nivell intern com de 
relacions externes, és el català. Així mateix la documentació del centre 
també es realitza sempre en català, vetllant per utilitzar un llenguatge 
no sexista. 
 
Els avisos i comunicacions que es fan des de l’escola són en llengua 
catalana. 
Pel que fa a les reunions generals de pares, aquestes es realitzen en 
llengua catalana i les preguntes que algun pare o mare fan en castellà 
es contesten en castellà. A les entrevistes personals es respecta la 
llengua dels pares i s’intenta, si això és possible, dirigir-nos a ells en català 
En el cas dels pares que no parlin ni català ni castellà es fa venir un 
intèrpret per tal d’establir una comunicació. 
Els comunicats fets per l’associació de pares/mares, AMPA,  són en 
català. 
Tots els rètols del centre estan en català.  
Tota la correspondència oficial que es realitza a l’escola i que va 
dirigida a qualsevol de les ciutats de Catalunya es fa en català, llevat 
d’aquella que va dirigida fora de Catalunya. Quan s’ha d’enviar alguna 
carta o nota als pares també es fa en català, amb excepció d’algun 
cas concret de pares d’incorporació tardana a Catalunya i que sabem 
que no entenen la llengua catalana, en aquests casos la 
correspondència es fa en castellà. 
 
        2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu. 
 
Tota la comunitat educativa té en compte la diversitat lingüística de 
l’alumnat i de les seves famílies i es valora com un fet positiu i enriquidor 
d’educació. 
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S’organitzen durant el curs, aprofitant festes o activitats culturals, 
diferents propostes adreçades al coneixement dels diferents fets 
lingüístics i culturals de les famílies que hi ha a l’escola. 
També es realitzen participacions amb diferents entitats de poble que 
potenciïn el coneixement de les diferents llengües. 
La mediació lingüística es fa, segons la situació, o bé per mitjà dels 
propis alumnes, d’altres pares o mares que coneguin la llengua o a 
traves del servei de traductors de que disposa l’Ajuntament o altres 
entitats comarcals. 
 

2.4.3. Alumnat nouvingut 
 
Per acollir l’alumnat nouvingut se segueix el protocol establert en el Pla 
d’Acollida del Centre, incidint més en els aspectes necessaris segons la 
situació de la que procedeixi l’alumne nouvingut. 
 

2.4.4. Organització dels recursos humans 
 
La formació del professorat es valorarà en funció de les necessitats i 
propostes de projectes a revisar anualment. 
 

2.4.5. Organització de la programació curricular 
 
L’escola, dintre del seu Pla Anual, té establertes reunions setmanals de 
coordinació de cicle i d’etapa. Per tractar temes puntuals s’organitzen 
reunions de pla de treball que tenen la durada necessari per resoldre les 
istuacions i prendre acords. 
Les estructures comunes es treballen dins de l’area de llengua catalana, 
tenint cura en l’aplicació de la metodologia a utilitzar i els materials que 
es fan servir per tal d’evitar repeticions en els continguts. 
L’escola té previst presentar un projecte de biblioteca ( segons 
convocatòria). 
 

2.4.6. Biblioteca escolar 
 
L’escola compta amb un espai de biblioteca escolar comú a més de les 
biblioteques d’aula i racons de lectura a les aules d’educació infantil. 
Hi ha organitzat un servei de prèstec setmanal adreçat als alumnes des 
de segon de primària fins a sisé. 
El fons de biblioteca està organitzat en llibres de lectura, classificats 
segons les edats, llibres de consulta, enciclopedies, llibres de treball per 
mestres, llibres antics, publicacions periodiques infantils i per mestres. 
Pensem ampliar el fons de la biblioteca i organitzar un seguit d’activitats 
per incentivar la lectura a partir de l’elaboració del projecte de 
biblioteca. 
 

2.4.7. Projecció del centre  
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El centre té una pàgina web, l’actualització de la pàgina correspon al 
coordinador d’informàtica amb les aportacions de tot el professorat. La 
pàgina mostra informacions generals de l’escola i manté vincles amb 
altres pàgines web. 
L’escola també compta amb una revista, totalment gestionada per 
l’AMPA, on hi ha informacions i opinions fetes pels propis pares/mares. 
Treballs que fan els alumnes s’exposen constanment a l’escola i a les 
diferents festes que celebrem hi ha exposicions de temàtiques més 
concretes relacionades amb la festa treballada.  
 

2.4.8. Dimensió internacional del centre  
 
L’escola participa en un projecte europeu I.E.A.R.N., amb l’activitat “ 
Public art project”, adreçada als alumnes de cicle superior. 
L’objectiu del projecte és donar a conèixer monuments i escultures de la 
nostra població, amb fotos i descripcions escrites fetes amb català i 
anglès els nens i les nenes intercanvien informació i coneixements amb 
nens i nenes d’altres escoles i païssos. 
Amb aquest projecte ens donem a conèixer i també coneixem, utilitzem 
l’anglès i donem a conèixer el català i ens permet també conèixer altre 
llengües. 
L’activitat és fa via internet. 
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3. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 
 
 
OBJECTIUS PRIORITZATS DE L’ÀMBIT D’ENSENYAMENT APRENENTATGE referits al desenvolupament de les competències 
lingüístiques 
 
OBJECTIUS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE SEGUIMENT AVALUACIÓ 

Potenciar la 
integració de les 
TIC en el procés 
d’ensenyament-
aprenentatge. 

-Organitzar 
desdoblaments 
per poder treballar 
millor a l’aula 
d’informàtica . 
- Relacionar els 
continguts 
curriculars amb el 
que es fa a l’aula 
d’informàtica. 
- Passar les proves 
de nivell que es 
van elaborar el 
curs passat a final 
de cada cicle.   - 
Assistència a SATIS 
per part del 
coordinador 
d’informàtica. 

- Els ordinadors 
multimèdia 
connectats en 
xarxa. 
 
 
- Programari 
divers, distribuït en 
gran mida pel 
Departament 
d’Ensenyament. 

-Coordinador 
d’Informàtica. 
 
-Mestres tutors/es 
 
-Cap d’estudis. 

- Reunions entre 
els/les mestres dels 
cicles, els/les 
mestres que 
imparteixen les 
sessions a l’aula 
d’informàtica i el 
coordinador 
d’informàtica. 

- Anàlisi dels 
resultats de les 
proves que es 
realitzaran a final 
de cada cicle. 
 
- Valoració per 
part de tot el 
claustre a final de 
curs. 

 
 

 
-Organitzar 

 
- Material 

 
 

- Reunions 
d’etapa i de cicle 

- Anàlisi de la 
informació 
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Potenciar 
l’aprenentatge de 
la llengua anglesa. 
 
 
 
 
 
 

desdoblaments de 
les classes més 
nombroses per tal 
d’optimitzar l’ús 
del laboratori 
d’idiomes del 
centre. 
 
- Programar   
l’assistència a 
algun espectacle 
teatral en llengua 
anglesa. 

audiovisual divers. 
 
- Laboratori 
portàtil d’idiomes. 
 
- Contes  en 
anglès. 
 
- Programari de 
l’aula 
d’informàtica 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Professora 
especialista de 
llengua anglesa i 
la cap d’estudis. 

organitzades amb 
aquesta finalitat 
concreta. 

recollida de cada 
alumne als fulls de 
seguiment. 
 

 
 
Assolir un bon 
nivell  d’expressió 
oral i escrita. 
 
 
 
 

- Proposar 
activitats que 
estimulin la 
creativitat dels 
nens/es, per tal 
que gaudeixin 
quan produeixen 
un text (oral o 
escrit). 
- Incorporar, a 
totes les àrees, 
estratègies 
lingüístiques. 
- Es faran exercicis 

 
 
Personals: L’equip 
docent. 
 
- Material 
audiovisual divers. 
 
- Jocs per treballar 
l’expressió oral de 
forma lúdica. 
 
- Reculls 
d’activitats. 

La cap d’estudis, 
coordinador LIC  i 
tot l’equip docent. 

- Reunions 
d’etapa i de cicle 
organitzades amb 
aquesta finalitat 
concreta. 

-Observació 
directa del progrés 
que ha fet cada 
alumne. 
- Anàlisi de la 
informació 
recollida de cada 
alumne als fulls de 
seguiment. 
- Anàlisi i valoració 
dels resultats de les 
proves de 
competències 
bàsiques. 
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de lectura 
expressiva en veu 
alta. 
-Proposar 
activitats i crear 
situacions on, 
necessàriament, 
el/la nen/a hagi 
d’utilitzar la 
llengua escrita per 
poder comunicar-
se i on vegi la 
utilitat d’escriure 
amb correcció. 
- Gravació d’una 
exposició oral 
breu. 
- Donar 
importància a 
l’expressió escrita 
en totes les àrees. 
- Utilitzar les TIC 
com 
eina de 
comunicació i 
d’autocorrecció. 
- Els/les mestres 
oferiran un model 

 
- Gravadora. 
 
- Processador de 
textos i programari 
de l’aula 
d’informàtica. 
 
 
 

- Valoració del 
progrés individual 
de cada alumne i 
del grup-classe 
amb la 
comparació dels 
resultats obtinguts 
en les proves 
diagnòstiques 
d’inici de curs i les 
que cada tutor 
passa el darrer 
trimestre. 
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de parla i 
d’escriptura molt 
acurat. 
- Organització de 
grups de reforç i 
de conversa, per 
tal de garantir que 
a partir de 
qualsevol realitat 
lingüística, tot 
l’alumnat assolirà 
un bon nivell 
d’expressió oral i 
escrita a curt 
termini. 
- Organitzar grups 
flexibles al Cicle 
Inicial per millorar 
el procés 
d’ensenyament 
aprenentatge. 
- Fomentar una 
actitud positiva 
dels mestres 
davant les 
situacions 
comunicatives. 
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Desenvolupar 
l’hàbit lector. 

- Potenciar la 
lectura de llibres 
de tipologia 
diversa. 
- Reorganitzar la 
biblioteca. 
- Posar en marxa i 
potenciar el servei 
de préstec. 
-Propiciar espais 
d’intercanvi 
d’opinions  i 
recomanacions 
sobre els llibres 
llegits. 
- Organitzar 
activitats 
d’animació a la 
lectura. 

Personals: L’equip 
docent i algun 
col·laborador 
extern per fer 
animacions a la 
lectura. 
Materials: 
- La biblioteca 
d’aula 
- La biblioteca del 
centre 
 

La cap d’estudis i 
tot l’equip docent 
i, concretament la 
comissió de 
biblioteca. 

- Reunions 
d’etapa i de cicle 
organitzades amb 
aquesta finalitat 
concreta. 

-Anàlisi de la 
informació 
recollida de cada 
alumne als fulls de 
seguiment. 

 
Garantir que hi 
hagi una 
continuïtat 
efectiva en el 
procés de 
lectoescriptura  
entre Educació 
infantil i Primària. 

- Organitzar 
reunions de 
l’equip docent 
implicat, les 
coordinadores 
d’etapa, la 
coordinadora LIC i 
la cap d’estudis. 
 

- Programacions. 
-  Acords del 
centre sobre la 
lectoescriptura. 

La cap d’estudis, 
les coordinadores 
d’etapa i la 
coordinadora LIC. 

Reunions de les 
responsables. 

L’equip docent 
implicat en el 
procés. 
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 HHOORREESS  PPEERR  CCUURRSS  II  PPEERR  CCIICCLLEE  
 català castellà est. comunes anglès 
 curs cicle curs cicle curs cicle curs cicle 
PRIMER 105 

210 
70 

140 
52,5 

105 
61,25 

122,5 
SEGON 105 70 52,5 61,25 
TERCER 87,5 

175 
87,5 

175 
35 

70 
96,5 

193 
QUART 87,5 87,5 35 96,5 
CINQUÈ 87,5 

175 
87,5 

175 
35 

70 
96,5 

193 
SISÈ 87,5 87,5 35 96,5 
 
 
 
 
 HHOORREESS  SSEETTMMAANNAALLSS  
 català castellà est. comunes anglès 
PRIMER 3h 2h 1h 30’ 1h 45’ 
SEGON 3h 2h 1h 30’ 1h 45’ 
TERCER 2h 30’ 2h 30’ 1h 2h 45’ 
QUART 2h 30’ 2h 30’ 1h 2h 45’ 
CINQUÈ 2h 30’ 2h 30’ 1h 2h 45’ 
SISÈ 2h 30’ 2h 30’ 1h 2h 45’ 
 
 
L’inici de l’anglés es fa al cicle d’educació infantil. 
L’especialista d’anglès imparteix a P-3, P-4 i P-5, en dues sessions 
setmanals de mitja hora cadascuna a cada un dels cursos, una 
aproximació a la llengua anglesa per mitjà de cançons, dites, 
vocabulari bàsic de salutació, colors i contes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present document es revisarà i modificarà si s’escau anualment, 
segons actuacions que se’n puguin derivar del Pla Anual. 
 
El present document ha estat elaborat per una comissió de mestres, 
revisat per l’equip directiu i consensuat pel claustre. 
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S’ha aprovat en consell escolar en data 29 d’abril de 2008 


