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0. MARC LEGISLATIU  
 

El projecte educatiu de centre consta d’una sèrie de documents vius que es necessari 

elaborar,  revisar i/o modificar per tal d’adaptar-los a la legalitat, a les necessitats socials  i a 

l’evolució del  centre. A la nostra escola està previst revisar i reelaborar, si cal  el projecte 

lingüístic, el curs 2018-2019 per tal d’adaptar-lo a la realitat legal i social actuals. 

Mentrestant en allò que es refereix a la utilització, ensenyament i aprenentatge de les 

llengües ens adaptem a la Llei Catalana d’Educació (LEC) , del 12/2009 , de 10 de juliol , en 

el seu Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya que diu: 

TITOL II. Del règim lingüístic del sistema educatiu  de Catalunya  

Article 9. Règim lingüístic  

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest 

títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la 

Generalitat. 

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de  

l’ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris 

d’avaluació i la regulació del marc horari. 

 

Article 10. Dret i deure de conèixer les llengües o ficials.  

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i 

castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de 

referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

 

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues  

llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 

proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció 

lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de 

programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin 

progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança 

entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del 

professorat i altre personal del centre. 

 

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i  
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els ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han de garantir que 

els alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i 

l’àmbit professional respectius. 

 

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret i el compliment del 

deure de conèixer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de 

l’Estatut, una oferta suficient d’ensenyament del català. 

 

 Article 11. El català, llengua vehicular i d’apren entatge  

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com 

a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 

 

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres  

de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del 

currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i 

literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 

12 i 14.3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni  en grups classe diferents 

per raó de llur llengua habitual.  

 

3. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els  

pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, 

en el moment de la matrícula, i d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, 

que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. 

 

Article 12. Llengües estrangeres  

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim,  

una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències 

d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de 

referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. 

 

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del  

Departament, quina llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua estrangera i quina, 

o quines, com a segona. 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i  
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altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es 

requereix autorització del Departament. 

 

Article 13. Competència lingüística del professorat , dels professionals d’atenció 

educativa i del personal d’administració i serveis  

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han  

d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües 

oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la 

funció docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar 

normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit 

general del centre. 
 
2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la  

competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines 

didàctiques que facilitin l’ensenyament del català i en català. 
 

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis dels  

centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en 

condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents. El 

Departament ha d’establir els mecanismes i les condicions que permetin assegurar el 

coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de l’Administració 

educativa. 

 

 Article 14. Projecte lingüístic  

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar,  

com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les 

llengües al centre. 
 

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les  

llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents: 

3. a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

4. b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 

5. c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

 

6. d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre 
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7. e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els 

serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares 

d’alumnes. 

 

Article 15. Programes d’immersió lingüística  

1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de 

factor de cohesió social, ha d’implantar estratègies educatives d’immersió lingüística que 

n’assegurin l’ús intensiu com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La 

definició d’aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o 

les llengües dels alumnes i el procés d’ensenyament del castellà. 
 
2. Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels programesd’immersió  

lingüística, tenint en compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’hagin 

d’impartir al llarg de l’etapa. 

 

Article 16. El català, llengua oficial de l’Adminis tració educativa a Catalunya  

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració 

educativa. 
 

2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català tant en les  

relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de 

Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El 

català ha d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel 

Departament. 
 
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer normalment  

en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. 
 
4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del  

que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir 

efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del 

domini lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà. 
 
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de  

persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text original 

en català, que serà sempre la versió preferent. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

  

1.1. Dades sociolingüístiques ( dades del centre i/ o dades municipals ) 

 
El poble  
 
L’Escola Manuel Ortiz  Castelló està ubicada a la comarca de Les Garrigues, al municipi de 

Juneda, amb una població d’uns 3400 habitants (cens de 2017). 
 
És un poble agrícola i ramader amb un ampli sector d'indústries agroalimentàries vinculades 

a l'activitat de transformació i comercialització dels productes agrícoles. La ramaderia del 

porcí és una important font d'ingressos. També cal destacar l'avicultura, especialment la cria 

de guatlles, l'elaboració artesana i industrial del  tabac, en hivernacles, els serveis i un 

incipient sector del comerç i la indústria com a altres àmbits de l'activitat laboral i econòmica 

del poble.  
 
Compta a més amb una rica oferta d’activitats  culturals (museu etnològic i d’arqueologia, 

teatre Foment, biblioteca Joan Duch, editorial Fonoll, emissora de ràdio municipal..), socials i 

esportives  promogudes per les més de 50 associacions, tant a nivell municipal com privat.  

A més de Llar d’infants, Escola Municipal de Música Rosa Farran mancomunada amb 

Arbeca i les Borges Blanques i  CdA Les Obagues, Granja Escola La Manreana i casa de 

colònies de Miravall.    

Això fa que la vida cultural del poble segui molt rica i intensa, essent capdavantera en 

projectes comarcals. 

 

Les instal·lacions  
 
L’escola data dels anys 1922 quan Cèsar Martinell va rebre l’encàrrec de construir l’edifici en 

forma d’H. S’hi escolaritzava en aquest temps els nois i noies separats  per sexe en el 

mateix edifici escolar.  

El creixement de la població i la integració dels alumnes de l’escola Anunciata al centre 

públic va fer que després de diferents períodes (passant també per mòduls prefabricats) es 

materialitzés en la construcció el 1998, de dos edificis nous, contigus a l’inicial, un a cada 

costat.  

Així doncs, avui dels tres edificis que conformen l’Escola, un està destinat al parvulari, amb 

espais aula i aules annexes més petites que s’utilitzen  com a aules ordinàries, de treball en 

petit grup i desdoblaments i amb sala de psicomotricitat. 
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L’edifici  central on s’hi ubiquen els alumnes d’una part de cicle mitjà i superior a més de 

l’aula TAC, aula d’ anglès i oficines de secretaria, fotocòpies  i direcció.  

I per últim, el tercer edifici on hi trobem al cicle inicial, dos grups de cicle mitjà, la sala de 

professors, el gimnàs, cuina i menjador i petites tutories per treball individual i reunions.  

Els equipaments de les aules són adequats i relativament nous però el pati és petit per la 

quantitat d’alumnes que hi ha al centre. Es disposa de material didàctic de llengües 

estrangeres, música i educació física amb la priorització d’un temps ençà en la dotació per 

part de l’AMPA, Ajuntament i Centre. Totes les aules d’Educació Primària disposen de 

pissarra digital. A Educació Infantil les aules grans també en tenen i a les petites es disposa 

de dues pantalles interactives.  

 

L’alumnat  

L’escola Manuel Ortiz és un centre d’Educació Infantil i Primària amb una mitjana de 340 

alumnes. Actualment doble línia excepte P3 (20 alumnes), però amb previsió de tornar a la 

doble línia complerta en els anys següents (segons dades dels naixements amb padró 

municipal a l’Ajuntament de la població).     La matrícula a setembre de 2018 és: 

 

Font: Indicadors de centre. Primària. V16 - I1 (Indicadors) 

 

Les dades administratives de la tipologia de les famílies del centre indica que corresponen 

majoritàriament a un nivell socioeconòmic i cultural mitjà tot i que la crisi econòmica està fent 

canviar aquest tipologia i cada vegada més s’incorporen al centre (amb el curs iniciat) 

famílies amb un nivell socioeconòmic baix. Els curs 2016-17 es van tramitar molts més ajuts 

en llibres de text i material didàctic que en cursos anteriors (9,70%). Actualment sembla que 

el percentatge va a la baixa (4,37%).  

Segons dades del curs 2017-18, d’un total de 343 alumnes, el 27,70% són alumnes de 

nacionalitat estrangera. Tot i aquesta xifra tant elevada, el 90% dels alumnes són nascuts a 

Juneda, fet que demostra l’arrelament a la població de les famílies estrangeres.  
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S’observa que la variació en nombre d’alumnes és poca en la mostra comparativa d’aquests 

quatre últims anys. En canvi s’aprecia l’increment d’alumnes amb NESE tant físiques, 

motrius, sensorials i psíquiques  i sobretot en situació socioeconòmica desfavorida . També 

el percentatge alt d’alumnes de nacionalitat estrangera. El claustre és força estable. 
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1.2. Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves ne cessitats individuals  

vinculades als seus resultats acadèmics.  

 

El català serà el vehicle habitual de comunicació de tots els membres i actes de la nostra 

comunitat Educativa. 

La llengua vehicular a l’aula serà el català a excepció de les sessions destinades a 

l’aprenentatge de la llengua castellana i anglesa que s’impartiran en la llengua pròpia, o 

alguna altra àrea que es faci en alguna de les llengües. 

De l’alumnat, un 72,3 % tenen el català com a llengua materna i l’utilitzen com a llengua 

vehicular. 
  
 En iniciar l’escolaritat a P3 el centre dissenya estratègies per a la immersió lingüística dels 

nens/es amb llengua materna diferent a la catalana. 

La incorporació dels alumnes procedents de sistemes educatius estrangers en qualsevol 

dels cursos de l’educació primària es farà tenint com a referents la seva edat i els 

coneixements i les possibilitats de progrés en el procés d’acollida que s’inicia en arribar al 

centre. 
 

Tenint en compte que la majoria dels alumnes del centre són catalanoparlants, però 

cada vegada és més significativa la presència d’altres llengües cal: 

• Que l’activitat dialògica professorat-alumnat basada en la llengua oral ha d’impregnar 

totes les activitats d’ensenyament aprenentatge en tots els nivells educatius. 

•  L’avaluació ha de ser una estratègia de seguiment i acompanyament del procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

•  S’ha de tenir en compte que l’adquisició de la llengua catalana és un procés llarg. 

• Es tindrà en compte els elements que facilitin el desenvolupament global i emocional 

de cada individu. 

•  Es farà un tractament global al llarg de l’educació infantil i primària de la llengua 

formal a través de totes les àrees del currículum. 

•  Es dinamitzarà l’ús de les TAC per una renovació de les estratègies per  treballar la 

comprensió oral i escrita. 
 
Al centre es reconeix i valora la llengua d'origen de l'alumnat. 

· Els equips docents tenen present la interdependència lingüística i l'assoliment de les 

competències comunes per millorar l'aprenentatge. 

· S'han previst estratègies d'avaluació i seguiment i es tenen en compte . 
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. Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles 

afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. 

· Per això, els equips docents han de disposar d’informació sobre les diverses llengües 

familiars presents a l’aula per fer-ne ús. 

· També han de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de   les 

competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom. 
 
Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència plena en 

català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà  com a garantia que l'escola proporciona 

als alumnes la competència que els  cal per tenir les mateixes oportunitats. 

· També cal fomentar el respecte per la diversitat lingüística i el desig d'aprendre altres 

llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures. 

· Afavorim la presència d’elements lingüístics i culturals en els espais del centre. 

· A més, aprofitem la diversitat lingüística present a les aules del centre i a l’entorn, per fer 

activitats relacionades amb el currículum 

 

1.3 Competència lingüística del professorat (acredi tacions de 

coneixements de llengües)  

 
Personal docent  

Atesa la característica del Centre i la normativa que regula la provisió dels llocs docents 

tots/es els mestres del Centre disposen de la titulació necessària per impartir classes en 

llengua catalana i castellana. Tots ells /elles tenen com a llengua  habitual la catalana. 

Els  mestres que imparteixen l’àrea de llengua anglesa tenen la titulació  necessària per 

impartir-la a tots els nivells i / o àrees als quals estan assignats o bé estan en procés a 

l’acabament de la seva formació. Participen en la formació GEP, AICLE i eTwining. 

 

Monitors d’activitats complementàries i extraescola rs  

· Els monitors/es que intervenen en les diferents activitats complementàries extraescolars 

són catalanoparlants i una bona part d’ells/elles el domina a nivell escrit. 
 
Personal no docent i de serveis  

· El personal no docent i de serveis és majoritàriament catalanoparlant però no tots tenen el 

domini de la llengua escrita. 
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1.4 Places docents amb perfil professionals ( nombr e i tipologia de les  

places amb perfil)  

Al Centre hi ha creades dues places docents amb perfils professionals. 

Són:  

Plaça - perfil TAC  

Plaça – perfil d’Infantil – Anglès  

 

2.- OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES  

 
2.1.  Primera  llengua estrangera  

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera, l’anglès, s’inicia a Educació Infantil. En 

aquesta etapa es dóna especial èmfasi en la competència oral i es potenciaran els 

desdoblaments. S’utilitzen objectes reals i audiovisuals i es segueixen unes rutines que 

permeten configurar el context educatiu mitjançant la seqüenciació espacial-temporal de les 

sessions dotant-lo d’un marc segur per als infants.  

En aquests nivells també s’imparteix l’assignatura de psicomotricitat en llengua anglesa. Les 

activitats físiques es relacionen amb una temàtica concreta (context real). Bàsicament es 

segueix la metodologia TPR, on el mestre demana als alumnes que facin una cosa en 

llengua estrangera i ells reaccionen amb moviments o accions. S’utilitzen audiovisuals així 

com material esportiu escolar i es segueixen unes rutines que permeten configurar el context 

educatiu mitjançant la seqüenciació espacial-temporal de les sessions dotant-lo d’un marc 

segur per als infants. 

 

Pel que fa a l’etapa d’Educació Primària, es dóna més èmfasi en la competència oral a Cicle 

Inicial i s’introdueix la llengua escrita. A Cicle Mitjà. Els alumnes comencen a escriure petits 

missatges  seguint un model. A Cicle Superior els alumnes fan presentacions orals en grup. 

L’avaluació de les presentacions orals es fa conjuntament o individualment (autoavaluació), 

l’audiència (coavaluació) i el mestre (heteroavaluació). El treball escrit es sistematitza i es 

creen textos de tipologies diverses tot observant diferents models per tal de deduir-ne 

l’estructura, els alumnes treballen amb bases d’orientació per tal de corregir els errors i 

elaboren rúbriques d’avaluació conjuntament amb el mestre. 

 

En aquesta etapa s’introdueix el treball per racons a l’aula d’anglès (restaurant, botiga, 

ordinadors, biblioteca, jocs de taula, perruqueria...), que es realitzen periòdicament. Els 
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alumnes segueixen un llenguatge de suport per dur a terme aquestes activitats en les que es 

potencien tant la competència oral com l’escrita. 

 

Es potencia l’ús de les noves tecnologies per part dels alumnes (blocs, Moodle, recursos de 

llengua digitals en línia o de l’editorial) per tal de reforçar i/o ampliar els continguts treballats 

a l’aula, així com per fer difusió de les seves produccions orals i escrites.  

 

 
 
  

2.2 .Segona llengua  estrangera, incloses les no curric ulars  

El centre ofereix des del curs 2018-2019 l’assignatura de llengua francesa fora 

d’horari escolar, com a SEP (Suport Escolar Personalitzat) per a aquells alumnes de 

6è curs d’Educació Primària que obtinguin bons resultats acadèmics en les àrees de 

llengua catalana, castellana i anglesa en el curs anterior i que desitgin realitzar la 

matèria.  

L’àrea s’imparteix els dimarts i els dimecres de 12,30 a 13,30h , amb dos grups 

diferents , per tant fan una hora setmanal cada grup.  

 

2.3. Activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües  i cultures addicionals  

Anualment  tant els alumnes d’Educació Infantil com de Primària assisteixen a la 

representació d’una obra de teatre en anglès. 

A Primària  observen , gaudeixen, comenten  i analitzen  una obra d’art en llengua 

anglesa . 

Els alumnes de 6è curs d’Educació Primària es reuneixen anualment a Les Borges 

Blanques per dur a terme l’activitat comarcal English Day, que consta de diferents 

activitats en llengua anglesa compartides amb els alumnes de la resta de pobles de la 

comarca.  

 

3.- OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE  LES LLENGÜES  
 
D ‘acord amb els objectius generals  del sistema educatiu el Centre prioritza i concreta els 

següents :  

• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en 

acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà  i  

si s’escau,  un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres – 

anglès / francès .  
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• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular  del sistema educatiu 

potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual  català 

castellà ) per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través 

del llenguatge, i per actuar  de manera ètica i responsable en qüestions d’importància 

local o global.  

• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe  per 

tal de poder conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

• Fer presents en el centre  les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger 

afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i promoure’n la 

integració educativa.  

• Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, proporciona 

coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva autonomia per 

aprendre-les al llarg de tota la vida. 

• Garantir l’acollida de l’alumnat nouvingut tant dins de l’aula com amb  l’atenció 

lingüística individualitzada necessària   tenint en compte els recursos que disposa el 

centre - hores dels mestres de suports, reforços i desdoblaments – . També es 

vetllarà per la seva integració a l’aula ordinària. 

  
 
4.- CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’A PRENENTATGE DE LES 

LLENGÜES  

 
El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les llengües 

estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb 

especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis.  

 
Contribueix en el desenvolupament cognitiu de l’alumnat i l’ajudi a esdevenir 

progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a treballar en col·laboració, tot 

respectant la diferència. 

S’iniciarà l’aprenentatge de les llengües – CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS  a l’Etapa Infantil 

i se seguirà ampliant en continguts  a l’etapa de Primària i es  vetllarà per tal de:  

 

- Atendre diferents ritmes d’aprenentatge donant una atenció més personalitzada. 

- Motivar l’alumnat a partir de materials i propostes atractives, adaptades al seu nivell. 

- Fer un ús vehicular de la llengua amb l’objectiu de saber-se comunicar amb facilitat.  
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- Fomentar l’autonomia dels alumnes, la responsabilitat i la regulació del propi treball. 

- Fer participar els alumnes en el procés d’aprenentatge. 

- Afavorir el treball en grup i en parelles. 

-  

LLENGUA CATALANA  

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
 
Atès que el Català és la llengua vehicular d’ús i c omunicació i d’aprenentatge al 

Centre, s’iniciarà la sistematització del treball o ral a l’Etapa Infantil  i se seguirà durant 

tota la Primària , prioritzant dins de la llengua o ral : la comunicació i l’expressió oral.  

 

ACTUACIONS   

La llengua  oral  

 
Atès que el Català és la llengua vehicular d’ús i comunicació i d’aprenentatge al Centre: 

• A l’Etapa Infantil  s’iniciarà la sistematització del treball oral i es prioritzarà la 

comprensió i expressió oral. 

• A l’Etapa Infantil l’ensenyament serà impartit en català, respectant en l’acollida les 

peculiaritats lingüístiques però realitzant una progressiva immersió a la llengua 

catalana. 

• A tots els nivells cal que el professorat vetlli per la creació d’ambients i de situacions 

reals que requereixin l’ús del català per comunicar-se amb altres parlants, partint de 

vivències  i experiències personals properes als alumnes. Es farà per mitja de 

lectures, conversa,  jocs, racons, ... 

• Es duran  a terme activitats de llengua oral en petit grup a fi de potenciar les habilitats 

comunicatives d’aquells alumnes que presenten més  dificultats. 

• Cal que sigui imprescindible la interacció i la participació. 

• El centre, sempre que sigui possible, intentarà crear contextos d’ús de la llengua oral 

en petits o gran grup, basats en l’enfocament comunicatiu. 

• A Primària es duen a terme tallers d’oratòria amb l’objectiu que l’alumnat agafi 

confiança i seguretat a l’hora d’expressar-se. Aquests tallers es poden organitzar o 

planificar  amb alumnes d’un mateix nivell o a nivell de cicle o intercicles.   
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La llengua escrita   
 

• A l’etapa Infantil , el primer any - P3  s’iniciarà l’aprenentatge de la lectoescriptura en 

català – P3 i P4 iniciaran l’escriptura amb lletra de pal i a P5 amb lletra lligada . 

• Al Cicle Inicial de Primària es completarà l’aprenentatge de la lectoescriptura bàsica 

en català i es  concretarà la seva temporalització al llarg de Primària. 

• Hi ha un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura que té en 

compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del 

currículum. 

• Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es 

comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen mecanismes de revisió per millorar 

cadascuna de les dues habilitats 

• Anualment el Centre destinarà hores de suport i/o hores amb grups flexibles per a 

reforçar la lectoescriptura, bàsicament  al C Inicial,  d’acord amb les disponibilitats de 

recursos humans i les característiques de cada grup classe. 

• El centre vetlla  per l’alumnat nouvingut per tal que adquireixi el més aviat possible les 

habilitats lingüístiques, un  domini de la llengua  i una ràpida incorporació a l’aula. 

• Tant en l’Etapa Infantil ( a nivell oral) com en la Primària ( a nivell oral i escrit) es 

treballaran textos  de tipologia diversa. 

• El Centre té unificat un document de treball pels alumnes,  per a la realització de 

diferents tipus de textos literaris ( expressió escrita) amb l’objectiu d’ aprendre a fer 

composicions escrites amb les  diferents tipologies textuals.  Aquest model s’utilitza a 

tots els nivells de Primària i es valoren els aspectes de la competència lingüística : 

cohesió, coherència, ortografia,  morfosintaxis i els aspectes formals. 

• Les diferents tipologies textuals ( text narratiu, text descriptiu, text retòric, text 

instructiu, text expositiu,  text argumentatiu, text conversacional, text predictiu) es 

treballaran tant a nivell oral – comprensió lectora- ,  com a nivell escrit – expressió 

escrita-.  

 

Relació llengua oral – llengua escrita  

• Per treballar la llengua escrita ens recolzarem en un treball inicial de llengua oral ( 

ampliant el vocabulari, estructurant el discurs) 

• La iniciació de l’aprenentatge de les llengües serà primer a nivell oral, posteriorment 

s’introduirà l’aprenentatge escrit mantenint sempre la cura per l’aprenentatge i 

adequació de la llengua parlada. 



17 

• EL centre preveu l’ús de la llengua catalana  en la projecció del treball curricular fora 

de l’aula d’aprenentatge mitjançant suports comunicatius d’ús, la pàgina web, la ràdio. 

Es dinamitzarà  l’ús de la biblioteca d’aula, del Centre,  la ràdio o plataformes 

d’Internet i de la biblioteca pública del poble. 

•  El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de 

la llengua catalana com a mitjà d’accés divers, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

• El centre ha previst, per cicles, activitats d'ús de la llengua catalana per reforçar-ne el 

procés d'ensenyament/aprenentatge tant a nivell oral com escrit 
 
 
A nivell de valoracions de la competència lingüística en llengua catalana , tant de llengua 

oral com escrita - , el Centre té establert uns protocols que s’apliquen a tots els nivells des 

de 1r fins a 6è curs: 

-  Proves ACL per a diagnosticar  el nivell de comprensió lectora. 

- Ortografia Galí / ortografia visual /dictats Daniel Gabarró. 

- Programa Ara Escric : metodologia en expressió escrita. 

 

Les sessions  que s’imparteixen de llengua catalana  als diferents cursos són :  

. A Cicle Inicial - 3 sessions de llengua catalana  i una compartida amb biblioteca.  

. A Cicle Mitja- 3 sessions de llengua catalana i u na compartida amb biblioteca  

. A Cicle Superior - 3 sessions de llengua catalana  i una compartida amb biblioteca . 

 
L’àrea serà impartida per un mestre/a que tingui reconeguda la capacitat adient i tingui una 

bona competència lingüística, tant  a nivell oral  com escrit . 
 
LLENGUA CASTELLANA  

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  
 
 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellan a  s’iniciarà a nivell  oral a l’Etapa 

Infantil  i se seguirà durant tota la Primària , pr ioritzant dins de la llengua oral : la 

comunicació i l’expressió oral.  
 
Per la incidència familiar, les possibilitats d’ús i comunicació dins i fora del Centre 

educatiu, els alumnes ja n’adquireixen un cert domini, que serà respectat i atès amb cura a 

l’Etapa Infantil iniciant la seva sistematització i tractament acadèmic al Cicle Inicial de 

Primària  seguint  durant tota la Primària.  

S’atendran les atencions individuals en castellà si en el moment de l’escolarització dels 

alumnes de parla castellana, es fa la demanda. 
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ACTUACIONS  

 La llengua oral  

• Al primer  any de l’Etapa Infantil – P3 s’iniciarà l’aprenentatge, a nivell oral, del 

castellà  que  continua  a tota l’Etapa Infantil. 

• La llengua castellana s’introduirà a nivell escrit al primer curs del cicle inicial. 

• El Castellà serà la llengua vehicular de l’assignatura de Castellà. 

• S’utilitzaran diferents recursos didàctics, amb variats formats i suports i en diferents 

contextos (festes, representacions, projectes i activitats curriculars). 

• L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions 

de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn.   

• A Primària es duen a terme tallers d’oratòria amb l’objectiu que l’alumnat agafi 

confiança i seguretat a l’hora d’expressar-se. Aquests tallers es poden organitzar o 

planificar  amb alumnes d’un mateix nivell o a nivell de cicle o intercicles.   
 
 La llengua escrita  

• En el Cicle Inicial de Primària es completarà l’aprenentatge de la lectoescriptura 

bàsica en castellà.  

• En el Cicle Mitjà es començarà amb la sistematització de coneixements –respecte 

l’ortografia, la morfosintaxi, el lèxic...- inferint-los al coneixement actiu i significatiu.  

• S’aplicarà progressivament a textos de nivells de complexitat cada vegada més gran 

de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports (paper, digital) i formats 

(verbals, gràfics i imatge). 

• El Centre té unificat un document de treball pels alumnes,  per a la realització de 

diferents tipus de textos literaris ( expressió escrita) amb l’objectiu d’ aprendre a fer 

composicions escrites amb les  diferents tipologies textuals.  Aquest model s’utilitza a 

tots els nivells de Primària i es valoren els aspectes de la competència lingüística : 

cohesió, coherència, ortografia,  morfosintaxis i els aspectes formals. 

• Les diferents tipologies textuals ( text narratiu, text descriptiu, text retòric, text 

instructiu, text expositiu,  text argumentatiu, text conversacional, text predictiu) es 

treballaran tant a nivell oral – comprensió lectora- ,  com a nivell escrit – expressió 

escrita-. 

 

Relació llengua oral – llengua escrita  

• EL centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció del treball curricular fora 

de l’aula d’aprenentatge mitjançant suports comunicatius d’ús, la pàgina web, la ràdio. 



19 

Es dinamitzarà  l’ús de la biblioteca d’aula, del Centre,  la ràdio o plataformes 

d’Internet i de la biblioteca pública del poble. 

•  El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de 

la llengua castellana com a mitjà d’accés divers, per atendre els diferents estils i 

ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

• El centre ha previst, per cicles, activitats d'ús de la llengua castellana per reforçar-ne 

el procés d'ensenyament/aprenentatge tant a nivell oral com escrit. 

 

A nivell de valoracions de la competència lingüística en llengua catalana , tant de llengua 

oral com escrita - , el Centre té establert uns protocols que s’apliquen a tots els nivells des 

de 1r fins a 6è curs: 

-  Proves ACL per a diagnosticar  el nivell de comprensió lectora. 

- Ortografia Galí / ortografia visual 

- Programa Ara Escric : metodologia en expressió escrita. 

 

Les sessions  que s’imparteixen de llengua castella na als diferents cursos són :  

. A Cicle Inicial - 3 sessions de llengua castellan a  i una compartida amb biblioteca.  

. A Cicle Mitja- 3 sessions de llengua castellana i  una compartida amb biblioteca  

. A Cicle Superior - 3 sessions de llengua castella na i una compartida amb biblioteca . 

 

L’àrea serà impartida per un mestre/a que tingui reconeguda la capacitat adient i tingui una 

bona competència lingüística, tant  a nivell oral  com escrit . 

 

LLENGUA ANGLESA  

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa  
 

La llengua anglesa és la primera llengua estrangera  d’aprenentatge al Centre.  Al 

Centre  es realitzen àrees curriculars en llengua a nglesa - educació artística, visual  i  

plàstica a tota la Primària i psicomotricitat a Inf antil )  

• El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir  d'activitats 

d'aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen 

a un producte final, requereixen l'ús de la llengua estrangera i tenen una estructura 

seqüencial de construcció del coneixement, i es preveuen agrupaments de diversa tipologia 

(individual, parelles, grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. 
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ACTUACIONS  

 La llengua oral  
 

• L’aprenentatge oral de la llengua anglesa s’iniciarà a P3 i se seguirà al llarg de tota 

la Primària amb l’objectiu d’incrementar el nivell de qualitat i de comunicació en llengua 

anglesa. 

• Es dona prioritat a la llengua oral en els aspectes de comprensió i expressió.  

• Es pretén que l’alumnat entengui missatges globals orals a partir de contextos i 

situacions reals i properes i així anar ampliant el vocabulari.  

• Es prioritza la llengua oral per tal que d’ajudar a l’alumnat a desinhibir-se. 

• S’utilitzen els racons, els jocs, la conversa ..a Primària per desenvolupar la 

capacitat de produir missatges , expressar opinions , explicar vivències o parlar de temes 

propers a ells respectant el ritme d’aprenentatge i la diversitat de cada alumne. 

• Realitzar presentacions en llengua oral tipus exposició , diàleg. monòleg... 
 

• El centre concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar: una 

distribució coherent de continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i com es dóna 

resposta als diferents estils d'aprenentatge, i se'n fa un seguiment. 
 
  
La llengua escrita  

 

• Al Cicle Inicial de Primària s’inicia la llengua escrita  i s’ aplicarà el criteri de globalitat 

relacionant el vocabulari i estructures als de les àrees que es treballin en aquell 

moment. 

• Al Cicle Mitjà i Superior de Primària aquest criteri de globalitat es contemplarà d’una 

manera més concreta i específica a les festes, celebracions i activitats  culturals. 

• Al Cicle Superior començarà la sistematització dels coneixements inerts de la llengua 

anglesa, inferint-los al coneixement actiu/significatiu. 

• Es pretén que l’alumnat entengui missatges escrits senzills.  

• Ampliar el vocabulari escrit específic de l’àrea  d’anglès treballada. 

• Iniciar-se ( a CS) a crear algunes produccions escrites d’ una tipologia de text 

determinada ( carta, e-mail, conversa...)  

• Treballar metòdicament l’expressió escrita 

• Potenciar la correspondència en anglès amb alumnes d’altres escoles i països. 
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Relació llengua oral – llengua escrita  

• EL centre preveu l’ús de la llengua anglesa  en la projecció del treball curricular fora 

de l’aula d’aprenentatge mitjançant suports comunicatius d’ús, la pàgina web, la ràdio. 

Es dinamitzarà  l’ús de la biblioteca d’aula, del Centre,  la ràdio o plataformes 

d’Internet i de la biblioteca pública del poble. 

•  El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de 

la llengua anglesa  com a mitjà d’accés divers, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

• El centre ha previst, per cicles, activitats d'ús de la llengua anglesa per reforçar-ne el 

procés d'ensenyament/aprenentatge tant a nivell oral com escrita. 

 
• Atès que la freqüència de les sessions afavoreix la competència lingüística es 

potenciaran, sempre que sigui possible els desdoblaments en tots el nivells. 

      

Les sessions que s’imparteixen en llengua anglesa a  nivell de competència oral són::  

P3 – 1 sessió setmanal de 30 minuts  

P4 – 2 sessions setmanals de 30 minuts  

P5 – 2 sessions setmanals de 30 minuts  

 
Respecte a l’assignatura de psicomotricitat que tam bé s’imparteix en llengua anglesa 

les sessions són:  

P3 – 1 sessió setmanal d’1 hora  

P4 – 1 sessió setmanal d’1 hora  

P5 – 1 sessió setmanal d’1 hora  

 
Pel que fa a Primària de la llengua anglesa ,  les sessions que s’imparteixen per 

cursos són :  

A Cicle Inicial -  2 sessions setmanals d’1 hora  

A Cicle Mitjà -  2 sessions setmanals d’1 hora  

A Cicle Superior -– 3 sessions setmanals d’1 hora  

 
Les sessions d’educació artística , visual i plàsti ca que s’imparteixen en llengua 

anglesa són:  

 
           A Cicle Inicial -  1 sessió setmanal d’1  hora i 30 minuts  

A Cicle Mitjà -  1 sessió setmanal d’1 hora i 30 mi nuts  

A Cicle Superior -1 sessió setmanal d’1 hora i 30 m inuts  
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L’àrea serà impartida per un mestre/a que tingui reconeguda la capacitat adient i tingui una 

bona competència lingüística, tant  a nivell oral  com escrit.  

 

Altres llengües  

• Es complementa l’aprenentatge de llengües estrangeres amb la introducció de la 

llengua francesa a 6è curs – CS , en horari de SEP  (dimarts i dimecres de  12,30h – 

13,30h. ) en la línia d’ampliació  de continguts i amb un grup d’alumnes amb un bon 

domini de les tres llengües ( suport escolar personalitzat ). 

• S’intenta implementar el nivell A1 : 

- Lexique : formules rituelles: salutations, presentations; Information personelle. La 

Famille; Gôuts et preferences(loisirs, sports... ; Meterorologie ; Voyages 

- Grammaire 

- Competénce socioculturelle 
 

• Objectius :  

- Utilitzar la llengua com a mitjà de comunicació i d’expressió personal per respondre 

a les inquietuds de la vida quotidiana. 

- Aprofitar  totes les ocasions possibles d’exposició i d’interacció amb la nova llengua 

tenint en compte les tecnologies de la informació i de comunicació. 

- Comprendre les idees principals de textos curts , sobre fets habituals o familiars dins 

d’un context i amb suport visual. 

- Fer breus anuncis i exposicions preparades i treballades a l’aula sobre qüestions i 

activitats de la vida quotidiana. 

• S’utilitza llibre de text socialitzat, així com materials diversos (audiovisuals, pòsters, 

imatges...). 

• L’àrea serà impartida per un mestre/a que tingui reconeguda la capacitat adient i 

tingui una bona competència lingüística, sobretot a nivell oral. 

• Es preveu la introducció d’alguna sessió amb activitats en altres llengües pròpies 

d’alumnes del Centre ( romanès, italià,...) 

 
Coherència i continuïtat entre cicles i nivells.  
 

• El centre elaborarà els documents necessaris que concretin aspectes metodològics i 

organitzatius en quan a l’aprenentatge de la llengua amb la participació de la majoria 

del professorat perquè s’hi sentin implicats. 
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• El professorat de llengua ha de planificar, de manera conjunta, els objectius, 

continguts i criteris d’avaluació de les diferents llengües, tant des de la perspectiva de 

curs ( programació horitzontal) com de la d’etapa ( programació vertical). 

• Cal planificar cada inici de curs de manera sistemàtica les reunions de coordinació de 

nivells, de cicle i entre cicles. 

• S’organitzaran els professors en equips intercicles per establir línies d’intervenció 

coherents basades en un principis metodològics compartits i comuns. 

• El Centre, en la mesura de les seves possibilitats, destinarà tots els mitjans tècnics i 

tecnològics per una millor qualitat de l’ensenyament/aprenentatge de les llengües. 

• S’incorporarà a l’aula activitats lingüístiques de caràcter competencial , activitats 

pràctiques i projectes de comunicació en què participin de manera coherent i 

integrada diverses llengües. 

• El Centre garantirà en la seva pràctica docent una mitjana de 20’ diaris destinats a la 

lectura en qualsevol àrea i àmbit lingüístic   - català, castellà i anglès -. Aquestes 

lectures es duran a terme amb diferents actuacions : lectura expressiva, lectura feta 

pels mestres, lectura individual i autònoma, lectura col·lectiva, en petits grups, gran 

grup... 

• Hi ha coordinació amb els centres de secundària que reben els alumnes del centre, 

tant al traspàs d’informació de l’alumnat com d’aspectes metodològics 

 

 

Pla de Lectura del Centre 

 

Dins del Pla lector , en les sessions de biblioteca es contempla la lectura tant individual, com 

col·lectiva i es potencia el préstec de llibres de tal manera que l’alumne  pugui escollir 

lliurement qualsevol llibre en qualsevol llengua amb l’objectiu que gaudeixi  llegint.  

  
- El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents suficient per donar resposta 

a les necessitats d'informació de la seva comunitat educativa. 
 
- Es treballaran  a l’aula llibres de lectura  de diferents autors en les tres llengües  i es duran 

a terme exposicions orals per tal de millorar l’expressió oral. 
 
- Els documents d’informació i valoració del Pla Lector estan escrits en català.  
 
- Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés d’ús de la informació, la biblioteca 

participa activament i treballa conjuntament amb la biblioteca pública de l’entorn. 
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Es durà a terme un entorn obert d’aprenentatge amb la participació de la comunitat 

educativa : pares, mares, alumnes, avis/es mestres, bibliotecàries...) mitjançant lectures ( 

Atrapallibres) , trobades lectores amb els pares, crítica literària a les aules amb els alumnes  

i finalment la  posada en comú en una taula rodona compartint les opinions i crítiques dels 

llibres escollits i llegits per tots/es. 

 

5.- RECURSOS I  ACCIONS COMPLEMENTÀRIES    

 

5.1. Els recursos complementaris  . 

• El centre actualment no disposa d’ Aula d’Acollida, ni auxiliars  o assistents de conversa 

però es mostra acollidor envers tots els alumnes i les famílies nouvingudes, i les farà 

partícips en totes les activitats i manifestacions culturals  en les que participa el 

centre. 

• Amb tot l’alumnat nouvingut i llurs famílies s’usarà el català com a llengua de 

comunicació, utilitzant el castellà o la seva llengua materna, en casos en els quals és 

impossible fer-ho en català. En el cas que es consideri imprescindible s’utilitzaran 

documents en la llengua materna de la família ( documents de la matrícula,...). 

• En cas de necessitat prioritària es podrà utilitzar el servei de traducció del Departament, 

Consell Comarcal o l’ajuda d’algú conegut que mostri un domini d’ambdues llengües 

• La Direcció, l’Equip Directiu, el Coordinador/a lingüístic vetllarà perquè tots els 

documents d’organització de l’escola, d’ús i relació amb les famílies i institucions 

ubicades en el territori català es facin en català. I en cas de documentació  important i 

durant el període d’acollida, s’utilitzarà documents en la llengua materna de la família. 
 

• S’afavorirà la integració progressiva dels nens/es i de les respectives famílies de parla 

no catalana. 
 

• El centre no disposa d’una aula d’acollida per l’alumnat nouvingut però vetlla  per tal que 

l’alumne tingui  un ràpid domini lingüístic donant-li un aprenentatge individual i intensiu  

per aprendre la llengua  i així poder fer una ràpida incorporació a l’aula. 
 

• A l’arribada d’un alumne nouvingut, tant de parla estrangera com per a alumnes que no 

es poden considerar nouvinguts però que tenen un coneixement de llengua catalana 

limitat, l’escola té establert un  protocol, tenint en compte que necessiten un suport 

específic en l’àmbit lingüístic i relacional, especialment pel que fa a la llengua oral.  Les 

actuacions que es fan són: 
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- Es fa una avaluació inicial als alumne nouvinguts. 

- Es farà un pla de treball individual adequat al seu nivell. 

- Es determinaran unes actuacions  són donar-li un  suport lingüístic individual o en 

petit grup essent els mestres que tenen hores de reforç, suport o desdoblament en 

alguns nivells qui duran el temps que sigui necessari , atendrà a aquests alumnes 

nouvinguts.  

- En el cas que el nen nouvingut es mostri competent en llengua castellana o 

anglesa es respectarà  l’assistència en aquestes àrees a les hores i dies previstos 

en l’horari escolar del curs on es troba.  
 

• Aquest suport lingüístic es proporciona específicament a aquest alumnat amb 

l’objectiu que adquireixi el més aviat possible un domini de la llengua, pugui accedir el  

als continguts curriculars  i fer  una incorporació gradual a l’aula ordinària. 
 

• En el cas dels alumnes nouvinguts d’Educació Infantil es considerarà prioritari 

l’estimulació de la llengua oral i la descoberta del codi de lectoescriptura. També es 

proposen estratègies de suport i reforç per aquells alumnes que provenen de famílies 

no catalanoparlants.  

 
 
5.2.  Les accions complementàries  
 
En l’àmbit lingüístic - en les tres llengües - el C entre realitza tant a nivell d’aula i de 

cicle les actuacions següents.  
 

• Activitats complementàries de participació    

 
- Concurs de Lectura en veu alta – Departament d’Ensenyament  

- Concurs Literari de poesia escolar «Joan Duch» , en llengua catalana organitzat 

per la Comissió Joan Duch- Ajuntament de Juneda  

- Concurs Literari de Narrativa de Les Garrigues, en llengua catalana, organitzat pel 

Consell Comarcal de Les Garrigues. 

- Concurs Escolar Sant Jordi, en llengua catalana, organitzat per l’Escola Manuel 

Ortiz  

- Concurs narrativa, «me’n contes un de ciència» en llengua castellana, organitzat 

per l’ICE- Universitat de Lleida. 

- Concurs “The Fonix” – llengua oral , en llengua anglesa 
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- Teatre en llengua anglesa – a Infantil i Primària 

- Exposicions d’art, obres artístiques (treballs realitzats pels alumnes ) a la Sala 

d’exposicions de la localitat. 

- Participació en el projecte eTwining – “E-friends” entre alumnes de diferents 

escoles i països. 

- Participacióa English Day – activitat comarcal  

 
 

• Accions de projecció externa  

- El  centre elabora un butlletí Informatiu bimensual «Infoescola» composat per 

textos i imatges o dibuixos realitzats pels mateixos alumnes basat en informacions 

actuals  de l’Escola, l’aula, el poble... Aquest full arriba a totes les famílies en 

format paper i digital. 

- El centre participa també cada dos mesos en la Revista Local «Fonoll» on es 

presenten diferents experiències i/o activitats  innovadores que es duen a terme a l 

‘Escola. La revista arriba també a moltes famílies del poble.  

- Ocasionalment es presenten activitats realitzades al diari comarcal, «Som 

Garrigues». 

- En el Centre es potencia la participació en els diferents projectes que promou la 

Unió  Europea.  

 

Participació en el Programa de Departament d’Enseny ament-  Generaci ó Plurilingüe 

(GEP). La finalitat és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint 

el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el 

món en diverses llengües i de manera crítica. 

Aquest programa s’inicia a la nostra escola el curs 2017-2018 i es basa principalment en 

introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua 

anglesa en àrees no lingüístiques.  

 

El projecte s’aplicarà a tots els nivells d’Educaci ó Primària a l’àrea de  Educació Visual 

i Plàstica. Tots els alumnes de 1r a 6è d’Educació Primària treballaran els continguts de 

l’àrea d’Educació Visual i Plàstica en anglès. Tot i que es treballarà principalment a nivell 

d’expressió oral, també es treballarà a nivell de comprensió escrita i puntualment a nivell 

d’expressió escrita. 
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El projecte es lidera pel Grup Impulsor que, treballant conjuntament amb un equip de 

mestres del centre, fan el seguiment i apliquen les accions educatives directament a les 

aules. 

El treball estarà guiat en un eix , el desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de 

les llengües estrangeres curriculars. 

 

Els objectius del projecte són:  

• Millorar els resultats d’aprenentatge, en competències bàsiques i en comprensió i 

expressió oral en llengua anglesa l’alumnat de Primària. 

• Reduir la franja baixa d’alumnes amb baixos resultats d’expressió oral. 

• Aplicar la metodologia AICLE en llengua anglesa en l’àrea d’Educació Visual i Plàstica a 

tots els nivells de Primària. 

• Potenciar l’ús de la plataforma eTwinning per part de l’equip docent del centre. 

• Promoure la formació en llengües estrangeres i AICLE en l’equip docent del centre. 

 

Descripció del projecte a l’escola:  

Amb aquest projecte es pretén utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de 

l’àrea d’Educació Visual i Plàstica (contingut de l’àrea) i introduir la llengua estrangera a la 

vida quotidiana a l’aula, dins d’una àrea no lingüística. 

• Es dedicarà 1 hora i mitja setmanal 

• Amb aquest projecte es pretén utilitzar la llengua estrangera per aprendre i aprendre a 

utilitzar la llengua estrangera. 

• Coordinació setmanal d’1 hora entre els mestres de llengua anglesa. 

• Coordinació mensual d’1 hora entre els mestres que imparteixen la matèria d’Educació 

Visual i Plàstica. 

• Es farà ús de materials manipulatius i, sobretot, audiovisuals per presentar tots els 

continguts a treballar. 

• Es potenciarà la creativitat dels alumnes així com l’autonomia. 

• Els alumnes seran partícips del seu aprenentatge mitjançant rúbriques d’autoavaluació i 

coa valuació. 
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6.- COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN   

 
El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català en: 

  • retolació 

  • documentació administrativa 

  • instruments de gestió 

  • actes 

  • avisos orals i escrits 

  • comunicats als taulers d'anuncis 
  
Documents de centre  

• .El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial 

atenció als continguts referits a la llengua catalana i es fa un seguiment en les 

actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades de les revisions. 

• S’han de fer conèixer, encara que sigui en una versió reduïda, al conjunt de la 

comunitat educativa. 
                            
 
 Ús no sexista del llenguatge  

• En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un 

llenguatge no sexista ni androcèntric.  

• Hi ha un acord de claustre perquè es treballi transversalment a les àrees del 

currículum, ja que s’ha entès que la paraula és una eina de transformació. 
 

Comunicació externa  

• El català serà el vehicle habitual de comunicació de tots els membres i actes de la 

nostra comunitat Educativa. 

• Es tindrà cura que les comunicacions escrites fetes des de l’escola siguin correctes 

des del punt de vista normatiu. 

• El Català serà la llengua vehicular en totes les reunions dels òrgans col·legiats. 

• Amb tot l’alumnat nouvingut i llurs famílies s’usarà el català com a llengua de 

comunicació, utilitzant el castellà o la seva llengua materna, en casos en els quals és 

impossible fer-ho en català. 

• El català serà la llengua d’ús habitual i formal en tots els documents de gestió externa 

de l’escola amb altres institucions ubicades en el territori català. 

• En el cas que es consideri imprescindible s’utilitzaran documents en la llengua 

materna de la família ( documents de la matrícula,... 
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Llengua de relació amb famílies  

• Afavorir la integració progressiva dels nens/es i de les respectives famílies de parla no 

catalana. 

• Utilitzar la llengua catalana com a eix vertebrador de les relacions entre escola-

família. 

• En cas de necessitat prioritària es podrà utilitzar el servei de traducció del 

Departament, o l’ajuda d’algú conegut que mostri un domini d’ambdues llengües. 
 
Educació no formal / Serveis d’educació no formal . 

• Els monitors/es que intervenen en les diferents activitats complementàries i 

extraescolars són catalanoparlants i una bona part d’ells/elles el domina a nivell escrit. 

• El personal no docent i de serveis és majoritàriament catalanoparlant però no tots 

tenen el domini de la Llengua escrita. 

• Els adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació, 

vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català.  

• Per aconseguir-ho s’ha de garantir la coordinació del centre educatiu amb les 

persones que duen a terme aquestes activitats 
 
Activitats extraescolars  

• S’utilitza la llengua catalana en totes les activitats complementàries i extraescolars, 

excepte les específiques realitzades en llengua anglesa. 

• Es procurarà que en les activitats extraescolars s’utilitzi el vocabulari específic de 

cada àrea d’acord amb el model normatiu. 

• En el pla general de centre de cada curs escolar s’especificarà : 

  • relació de les activitats que es fan i nombre de monitors/es 

  • coneixement i ús de la llengua per part del monitors/es 

Llengua i entorn  

• Es  treballa conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats per tal 

de  garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua 

catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 
 
 
Plurilingüisme al centre educatiu  

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

resolució de conflictes que es treballen a la tutoria, amb les famílies i en les activitats 

extraescolars. 

• Es viu un clima de centre favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural. 
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Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
 

• Quan convé es van incorporant noves actuacions o reforços d'ús del català i s'han 

articulat mesures de traducció de documents o d'informacions en el moment de 

l'acollida a les famílies nouvingudes i es facilita documentació bilingüe català/castellà 

a tothom que ho demani explícitament. 

• Els documents propis del Centre estan escrits en llengua catalana però es té en 

compte la incorporació de documents escrits en les altres llengües de la nova 

immigració , si és necessari.  

• En el següent enllaç es pot trobar els documents per a famílies d’origen estranger. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/ 

 

7.- LA  QUALIFICACIÓ  PROFESSIONAL  DELS  DOCENTS  
 
El repte principal del docent de qualsevol disciplina acadèmica és garantir que els alumnes 

assoleixin els objectius que prescriu el currículum mitjançant la metodològica més rigorosa, 

eficaç i motivadora possible. 

Tots els docents tenen l’acreditació per a impartir la llengua catalana i la castellana. 

Pel que fa a la llengua anglesa , els professors que la imparteixen tenen l’especialitat o 

acreditació  en llengua anglesa . 

El perfil que l’equip directiu ha considerat necessari crear  d’acord amb els objectius del 

projecte lingüístic són:  

● Lingüístic en  Infantil – llengua angles -IAN 

● Pel que fa a la biblioteca, el centre ha elaborat la documentació amb els objectius i 

funcionament de la biblioteca, així com les funcions del bibliotecari ( mestre amb perfil de 

biblioteca)  i de la Comissió de Biblioteca. 
 
 
Formació de mestres  

El centre fa cada curs una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb 

els objectius estratègics i de millora de centre.  

El centre disposa d'una eina que facilita la identificació de les necessitats de formació.  

Té en perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. 

Vol incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball.  

Té previst oferir formació de la didàctica de les llengües i de la didàctica de la matemàtica  
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El percentatge de mestres del Centre que   participa en els Programes de Formació “Ara 

escric” i n’aplica els continguts i activitats treballades és elevat.   

 

Es participa en la formació dels   projectes d’Innovació Biblioteca “Biblioteca escolar i gust 

per llegir”  amb l’objectiu de fomentar l’estimulació a la lectura i el contacte amb  diferents  

llengües. Així com en els Projectes comuns proposats per la xarxa de Biblioteques Públiques 

de Catalunya.  
 
Cursos de formació d’anglès a l’EOI per part del professorat que imparteix l’assignatura 

d’Educació Visual i Plàstica. 

 
Cursos de formació en metodologia AICLE (introducció i aprofundiment) per part del 

professorat que imparteix l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica. 

Els docents del centre participants en el GEP – Generaci ó Plurilingüe,  amb una acreditació 

suficient de coneixements de llengua estrangera, reben formació sobre enfocaments CLIL i 

ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, 

respectivament). 

El Centre participa en la Formació Erasmus i  eTwining que ofereix el Departament 

d’Ensenyament. 
 
Els mestres cada curs realitzen cursos de formació a nivell individual : EOI, Pla de Formació 

de Zona, a la Universitat, cursos de Sindicats, del Departament d’Ensenyament... 

 

8.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE  CENTRE  

 
La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s'han establert 

els mecanismes per actualitzar-la constantment.   

Hi ha un criteri clar de l'ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al centre.  

El centre dóna a conèixer al conjunt de la comunitat educativa, les activitats curriculars i 

complementàries del centre al llarg del curs.  

 

El Centre està portant a terme el seu PLEC en tota la seva globalitat, atenent la diversitat 

sociolingüística, amb el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge i amb el vistiplau del 

Consell Escolar i la col·laboració de l'entorn. 

 


