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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L'ESCOLA DE PRÀCTIQUES 
 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

El Decret 75/1992, de 9 de març, pel que s'estableix l'Ordenació General 
dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació 
secundària obligatòria a Catalunya, en el seu article 3 de les disposicions 
generals, especifica que el català com a llengua pròpia de Catalunya, ho 
és també de l'ensenyament i que s’utilitzarà normalment com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge. 
 
 
 

1.- LLENGUA D’APRENENTATGE 
 

1.1.- Llengua d’aprenentatge: 
 

A l'Escola de Pràctiques la llengua d’aprenentatge és la catalana tal com 
s'especifica en el Projecte Educatiu del centre. Totes les àrees 
s’imparteixen en aquesta llengua a excepció de la Llengua Castellana i la 
Llengua Anglesa. Tanmateix a primària, i d'acord amb la modificació del 
projecte pel que fa al tractament de les llengües estrangeres, s'imparteix 
en anglès l'educació visual i plàstica des de primer fins a sisè i 
s'introdueixen continguts en llengua anglesa a l'àrea de medi social . 
 

L'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura es realitza en llengua 
catalana. 
 

La introducció de la llengua castellana, es realitza a l’etapa d’educació 
infantil, concretament a pàrvuls 5 anys. 
 

També a educació infantil, concretament a pàrvuls 4 anys, s'introdueix la 
llengua anglesa. 
 

1.2.- Atenció individualitzada: 
 

Actualment no hi ha cap alumne que rebi atenció individualitzada en 
l'exercici del dret a rebre l’aprenentatge en la seva llengua materna. 
 

1.3.-Incorporacions tardanes: 
 

El centre té dissenyat el Pla d‘Acollida i pels alumnes nouvinguts , malgrat 
que no disposa d‘una aula específica ja que no té el mínim d‘alumnat 
establert en la normativa vigent per crear aquesta unitat.  
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1.4.- Alumnes amb necessitats educatives especials: 
 

No hi ha cap alumne amb necessitats educatives especials, que rebi els 
ensenyaments en una llengua diferent del català. 

 
 

2.- PROFESSORAT 
 

2.1.- Titulacions: 
 

Tot el professorat del centre, està capacitat per impartir les classes en 
català i en castellà, tant a educació infantil com a primària. 

 

2.2.-Formació de centre en temes lingüístics 
 

A través del Pla d’avaluació interna del centre i l’anàlisi de les 
competències bàsiques, el centre detecta les necessitats de formació en 
centre i dissenya diferents projectes en les diferents àrees curriculars. A més 
participa regularment i activament en els programes proposats pel 
Departament, com l'ILEC. 

 

2.3.- Coordinació 
 

Per tal d’organitzar d’una forma global el tractament i la programació de 
les àrees lingüístiques, s’estableix un protocol de coordinació entre els 
professors dels diferents cicles. Així com també amb l'Institut Tarragona, 
centre referent de secundària, i amb l'Escola Pax donat que són les dues 
escoles adscrites a aquest institut. 

 
 

3.-PERSONAL NO DOCENT 
 

3.1.-Personal d'administració i serveis: 
 

La llengua utilitzada habitualment pel personal d’administració és la 
catalana. Pel que fa al personal de consergeria s’utilitza tant el català 
com el castellà. 

 
 

4.-ENTORN 
 

4.1.-L’entorn social:  
El castellà és la llengua que predomina en l'entorn familiar de l’alumnat. 
S’ha produït, de manera notòria, un increment progressiu  en la darrera 
dècada, ja que  la gran majoria  dels alumnes de 3 anys, que es 
matriculen al centre, tenen com a llengua d’ús familiar el castellà. 

 

És minoritari el nombre d'alumnes amb llengües familiars estrangeres. 
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La zona d'influència del centre ha crescut força en els últims anys i això fa 
que la majoria de famílies procedeixin d'aquest entorn proper tot i que 
també hi ha alumnat d'altres zones del casc urbà de la ciutat o dels barris 
de la zona nord. En molts casos aquest alumnat accedeix a l'escola 
perquè un dels progenitors treballa en la zona d'influència de l'escola. 

 

 

5.- ÚS DE LA LLENGUA EN L'ÀMBIT ESCOLAR 
 

El català, llengua vehicular de l'escola, és la que s'utilitza normalment en 
tots els seus àmbits: 

 

- S’utilitza el català en el rètols, els cartells i la decoració general del 
centre. Tanmateix i d'acord amb l'objectiu d'impuls del plurilingüisme està 
previst incorporar altres llengües en aquest àmbit.. 

 
- És la llengua vehicular en què es fan totes les comunicacions internes i 
externes des de tots els estaments de la comunitat educativa. Si es dóna el 
cas d'alguna petició en castellà per part de les famílies, es fa la 
comunicació bilingüe. També es facilita, si es dóna el cas, la comunicació 
bilingüe en llengua anglesa. 

 

- És la llengua en què es fan totes les manifestacions de caire institucional, 
cultural i festiu. 

 
- És la llengua en què es redacten tots els documents de direcció, gestió i 
funcionament del centre. 

 
- La redacció de tots els documents del centre es fa tenint en compte 
criteris d’utilització del llenguatge no sexista, fet que també es treballa 
transversalment en les àrees del currículum. 

 
- El català, com a llengua vehicular de l'escola, també ho és  en els serveis 
complementaris d’educació no formal.  

 
- Malgrat que en acabar l’etapa de primària, l'alumnat assoleix un bon 
nivell lingüístic en català i castellà, aquest últim és el que predomina en l’ús 
habitual en situacions no formals.  

 

- Es treballa sempre, amb l’objectiu, que les dues llengües assoleixin el 
mateix nivell d’aprenentatge en acabar l’etapa. 

 
 
 
 

6.- L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATALANA 
 

En tots els cicles es treballa la llengua oral amb diferents modalitats de 
textos (entrevista, conversa, dramatització, argumentació, exposició...) 
tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. 
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Es fa un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 
l’escriptura tenint en compte que és un procés 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. 

 

El curs 2014-2015 l'escola inicia la seva participació en el programa ILEC del 
departament. Aquest és un programa d'impuls de la lectura de tres anys 
de durada que comporta formació en centre i seguiment mitjançant un 
grup de control de les actuacions aplicades. En el primer any d'aplicació 
del programa s'ha introduït, tant a EI com a primària, la sessió diària dels 
trenta minuts de lectura amb l'objectiu de potenciar el gust per la lectura i 
sistematitzar l'hàbit lector. El segon any es dedica als tallers de lectura i el 
tercer s'enfoca més a cicle mitjà i cicle superior establint estratègies per 
aprendre a través de la lectura. 

 

A tots els nivells i en diverses àrees es planifiquen activitats en què la relació 
entre la llengua oral i la llengua escrita és inherent (teatre, exposicions, 
recitals de poesia, certamen de lectura en veu alta, presentacions…) 

 

Tot el professorat és conscient de la seva responsabilitat a l’hora d’aplicar 
metodologies que afavoreixin l’assoliment de l’expressió i comprensió oral 
amb els diferents suports didàctics. 

 

El centre disposa d’un document de traspàs d’informació quan els 
alumnes accedeixen a l’etapa de secundària. Aquesta informació es 
traspassa en reunions planificades durant els mesos de juny i setembre. 
Però el centre també té programades diferents reunions tutelades per la 
inspecció, per tal de coordinar el treball en les àrees lingüístiques dels dos 
centres de primària adscrits a l'institut Tarragona, institut de referència de 
l'Escola de Pràctiques i l'Escola Pax. 

 

Els equips de mestres dels diferents cicles, han reflexionat sobre el treball 
de les estructures lingüístiques comunes , per tal de garantir la no repetició 
de continguts i treballar els trets diferencials de les dues llengües. Es tracta 
d'introduir i aprofundir els continguts claus en la llengua vehicular, és a dir 

el català, establint sempre que sigui possible paral·lelismes i transferències 

amb les altres llengües. 
 

Dins del marc del projecte Puntedu, el centre té dissenyat el PLEC i el 
desenvolupa en català, castellà i anglès tant pel fa a la programació 
d'activitats com per la incorporació d'obres al fons de la biblioteca-
mediateca en totes aquestes llengües. 

 

D’acord amb el PEC, el centre prioritza la competència en el tractament 
de la informació i competència digital de forma integrada en les activitats 
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del currículum, per tal d’afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que 
permetin a l’alumnat transformar la informació en coneixement personal.  

 
 

La pàgina web esdevé un recurs compartit i usat per tota la comunitat 
educativa. 

 

Al mateix temps la realització d’activitats que impliquen utilitzar la xarxa 
telemàtica com a canal de comunicació, de treball cooperatiu i 
d’intercanvi amb altres centres nacionals i internacionals ha esdevingut 
habitual en el centre. En aquesta línia, i dins també del PEC, és pràctica 
habitual en el centre la participació en projectes europeus (amb llengua 
anglesa) o estatals (amb llengua castellana) amb un alt nivell de 
coordinació intercentres i amb implicació de tot el claustre,la 
col·laboració de la comunitat educativa i les institucions i entitats locals. 

 

Les hores de classe setmanals, per nivells,  a impartir d’aquesta àrea es 

determinen, cada curs, a partir dels  horaris mínim marcats pel currículum 

oficial del Departament, dintre de l’àmbit lingüístic,  i en funció de 

l’avaluació interna i externa del centre, en aquest àmbit 

 

6.1-DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER CICLES 
 

Educació infantil 
 

Llenguatge oral 
 

La metodologia utilitzada per l’aprenentatge de la lecto-escriptura està 
basada principalment en la concepció constructivista, tot i que no es 
tracta d’un model pur ja que s’utilitzen recursos i estratègies pròpies 
d’altres mètodes d’aprenentatge. 

 

Els pilars fonamentals del llenguatge verbal en els nivells d’educació infantil 
del nostre centre són l’expressió i comprensió oral. Queda clar que abans 
d’escriure hem de saber parlar, per tant no podem perdre de vista el 
següent objectiu fonamental: “Que els nostres nens i nenes escoltin 
entenguin i siguin capaços d’expressar els seus pensaments, els seus 
desitjos i les seves emocions”. 

 

Aquest treball oral del llenguatge és intensiu. Del “bon dia” fins el ”adéu 
fins demà” hi trobarem un seguit d’ordres, explicacions, jocs, 
embarbussaments i cançons que no fan res més que afavorir l’enriquiment 
d’aquest llenguatge tant a nivell de vocabulari i estructura de la frase com 
a nivell fonètic. Aprendre paraules noves que van apareixent en els 
diversos “projectes de treball” o “unitats de programació”, treballar els sons 
que presenten més dificultats mitjançant els embarbussaments, o descobrir 
la musicalitat de les paraules a través dels rodolins, en serien alguns dels 
exemples de com es treballa aquest llenguatge oral. 
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Les converses i els contes en formen també una part molt important. Els 
contes explicats pel docent afavoreixen la comprensió mitjançant les 

seves il·lustracions. Es tracta de llegir el un conte motivant a l’alumne, fent-li 

agafar “ganes de llegir”. El modelatge de l'adult afavoreix la producció 
fonètica de l’alumne que està construint el seu llenguatge. 

 

Aquesta motivació per la lectura es veu afavorida per diversos projectes 
de cicle que dinamitzen el treball a l’aula i es troba recollida dins dels 
objectius del programa ILEC. En destaquen entre d'altres : 

 

• Vols veure el meu conte? 
 

Projecte que consisteix en que, un cop cada més, els nens i les nenes 
porten un conte de casa per compartir amb els seus companys i 
companyes. La biblioteca d’aula es renova completament cada mes i 
això fa que desperti la curiositat de l'alumnat i resulti engrescadora i 
motivadora. 

 

• Un conte molt especial 
 

Aquest projecte ens porta quatre setmanes a la biblioteca de l’escola 
“Puntedu” buscant un conte atractiu que, dins d’una maleta vistosa 
viatjarà per torns a casa de cada nen. Compartir amb els pares aquest 
privilegi, el fet de saber que només tenen una tarda per gaudir del 

conte...fa que esperin amb il·lusió el dia que els hi toca, ho valorin i ho 

visquin com a quelcom “important”. 
 

• Els llibres viatgers 
 

Són trossets de la vida de l’aula, les millors experiències, els millors 
projectes, les sortides....en imatges que, juntament amb els textos elaborats  
pel professorat formen els contes que més els interessen. Són els seus llibres 
preferits ja que ells i elles en són els protagonistes. Després de “viatjar” per 
totes les cases aquests llibres passen a formar part de la biblioteca de 

l’aula. Per tant s’arriba a P5 amb una bona col·de “llibres viatgers” que 

tenen el mateix èxit que el primer dia. 
 

• Els fulls de conversa/fulls de lectura. 
 

Són petits resums de fets puntuals que esdevenen al llarg del curs: “hem 
anat al teatre” “hem fet un taller”, “la setmana cultural”, “el concert de 
Nadal”.......Consisteix en un full amb imatges i text que té com un objectiu 
“provocar” una conversa de les nenes i els nens amb la família. 

 

És simplement un suport gràfic que ajuda a l'infant a millorar l’expressió 
oral. Aquests fulls es van guardant en un dossier que permetrà tenir una  
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visió seqüenciada del pas del temps fet que ajudarà a les nenes i els nens 
en l’estructuració del seu llenguatge. 

 

• La roda de contes. 
 

És un projecte anual que es treballa a P-4 i que té un paper molt important 
en l’adquisició del llenguatge oral. L’alumne explica als seus companys i 
companyes un conte que ha triat i preparat oralment amb l’ajut dels seus 
pares. 

 

El protagonisme que això suposa, els suports visuals preparats amb la 
família (titelles, dibuixos, disfressa....) i l’emoció del moment fan que ho  
visquin com una experiència positiva ja que les nenes i els nens 
descobreixen els contes com a font de plaer. El treball “d’expressió oral” 
dut a terme amb aquest projecte és fonamental. 

 

• Els padrins de llegir. 
 

La relació “lectura” “passar-ho bé” és important a l’hora d’estar motivats 
pel treball sistemàtic de lecto-escriptura. 

 

Els padrins i padrines de lectura és un projecte consolidat a l'escola 
protagonitzat per les nenes i els nens de P5 i els seus companys i 
companyes de 6è. El projecte es desenvolupa el segon i tercer trimestre i 
consisteix en establir una relació cooperativa entre l'alumnat més gran de 
primària i el de P5. Els nens i les nenes de 6è són un bon model lector pels 
petits i tant els uns com els altres comparteixen el gust per la lectura 
intercanviant les lectures que més els agraden i descobrint junts noves 
històries. La lectura es fa a les aules de P5 i l'alumnat es distribueix en grups 
un per cada dia de la setmana. La lectura és activa amb activitats 
programades dins del marc referencial del projecte ILEC. 

 

 

 

Llenguatge escrit 
 

Estem envoltats de lletres, paraules i textos que els nens i nenes van 
descobrint poc a poc. El més important és que van descobrint 
progressivament les relacions entre el text oral i l’escrit.  
L’alumnat descobreix el seu nom, els dels companys i companyes, la 
marca del cotxe dels pares o la lletra que a l’ascensor de casa li serveix 
per baixar. Observant, relacionant, manipulant, jugant,...anirà construint 
aquest trencaclosques del codi escrit i sense saber com, sabrà com sona 
cada lletra, com s’escriu....passarà del seu nom al dels companys i  
companyes amb molta rapidesa ja que el reconeixement de les grafies li 
ho permetrà.  
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L’ús social de la lectura i l’escriptura l’ajuden a avançar (el pare, la mare, 
els germans i germanes llegeixen, el professorat escriu, al carrer hi ha 
lletres,....) de la mateixa manera que també ho fa l’exploració de materials  
de l’entorn com etiquetes, cartells, llibres, revistes, textos de l’ordinador. 

 

Els “projectes de treball” i “les unitats didàctiques” també afavoreixen 
aquest treball de lectura i escriptura, doncs els nens i nenes senten la 
necessitat de “llegir” per “saber més” sobre el tema que estem treballant. 

 

Per donar funcionalitat a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’utilitza, 
a partir de P-4, l’ús de l'agenda. El model és el de l'escola però adaptat a 
l'etapa, és a dir, amb el format de l'agenda de l'escola però amb fulls 
blancs (sense quadrícula per afavorir l’execució de les grafies) que serveix 
de mitjà de comunicació escrita entre l’escola i la família. 

 

En aquesta llibreta hi trobarem textos de tota mena així com dibuixos, 
imatges,....Els adhesius de festes i diades diverses, els gomets de colors, els 
dibuixos de les nenes i els nens....afavoriran la vistositat de la llibreta de 
manera que esdevinguin un element funcional i motivador a l’hora. 

 

Un element important que ajuda en aquest aprenentatge de l’escriptura 
és la utilització dels retoladors de colors. En un principi ens ajuden a 
diferenciar unes lletres de les altres. Posteriorment els colors ens ajudaran a 
tenir una visió global de la paraula com a unitat. En arribar a P-5 aquestes 
paraules de colors ens serviran per estructurar les frases i poder-les escriure 
separant les paraules que les formen. 

 

Cicle Inicial 
 

Es realitza l'ensenyament en llengua catalana tret de l'àrea de llengua 
castellana, l'àrea de llengua estrangera i part de l'àrea d'educació visual i 
plàstica que es fa en llengua anglesa. 

 

A nivell organitzatiu el treball de llengua catalana es realitza mitjançant 
agrupaments flexibles de l'alumnat. Els alumnes del nivell que presenten 
dificultats en l'assoliment de les competències pròpies de l'àrea treballen 
en petit grup amb un docent que els dedica una atenció més 
personalitzada alhora que les nenes i els nens amb pla individualitzat són 
atesos a la USEE . 

 

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 i progressiva els continguts sistemàtics de fonètica,  
lèxic i ortografia. Alhora, aquests aprenentatges afavoriran que l'ús oral i 
escrit sigui cada vegada més ric i correcte. 

 

La reflexió i interiorització de normes i criteris sobre la part més formal de la 
llengua s'ha de fer sempre a partir de contextos significatius per l'alumnat. 
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La llengua oral és present en totes les matèries i ens serveix per adquirir un 
vocabulari específic. El progrés individual s'aconsegueix a partir de la 
interacció amb els mestres i els companys. 

 

A nivell de llengua escrita, es parteix de la realització d'un reforç de treball 
sistemàtic dels sons insegurs i les seves grafies, a partir del vocabulari bàsic. 

 

El treball del dictat, la construcció de frases i la creació de petits textos 
escrits, juntament amb la lectura en veu alta i silenciosa de textos breus i 
en lletra de diferents tipologies, són les activitats més usuals en l'inici del 
cicle, seguint en el segon curs, avançant en el domini de la construcció del 
text de diferents tipologies i a partir de diferents estímuls. 

 

La lectura de la lletra d'impremta de textos de diversa tipologia i 
l'adquisició de l'hàbit del gust per la lectura a través de la biblioteca  
de classe, les activitats de Puntedu i el desenvolupament del projecte ILEC, 
afavoreixen la consolidació d'aquest aprenentatge. 

 

El procés d'aprenentatge de l'ortografia arbitrària s'acompanya d'un 
reforç del treball de les grafies seguint les pautes prèviament establertes. 

 

Algunes de les activitats de treball sistemàtic es realitzen amb el suport 
de l'ordinador per tal que l’alumnat s’habituï a utilitzar-lo com una eina 
més. 

 

Cicle Mitjà 
 

Situats en l’àmbit de la classe, l’alumnat ha de trobar un ambient acollidor 
i estimulant que afavoreixi el desenvolupament de la parla i que l’ajudi a 
trobar l’equilibri entre les manifestacions més espontànies i l’organització 
de les idees que vol comunicar. 

 

El paper del mestre el considerem fonamental pel model d’expressió que 
dóna. Tot seguint amb l’interès de fomentar l’enriquiment de la llengua 
parlada, procurarem que l’alumnat tingui accés a altres registres diferents 
dels habituals (obres de teatre, xerrades, programes de ràdio…)  

 
 

És important donar importància a escoltar tot tipus de lectures en veu alta 
(poesies, contes embarbussaments….) amb el modelatge del docent o bé 
utilitzant mitjans digitals. Es fan exercicis de lectura expressiva, i alhora 
comprensiva, en veu alta de tot tipus de textos sempre vigilant que la 
dicció, el ritme, l’entonació, la velocitat i la postura sigui l’adequada. No es 
descuidarà tampoc la lectura comprensiva. 

 

Amb els trenta minuts de lectura diària i el desenvolupament del programa 
ILEC es fomenta el gust per la lectura com a mitjà que permetrà a 
l'alumnat, a mesura que avanci en el seu procés maduratiu, aprendre, 
divertir-se, informar-se. Per ajudar-los en aquest procés és imprescindible la 
biblioteca d'aula on es poden trobar textos de molt diversa tipologia 
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(contes curts, còmics, receptes de cuina, revistes de divulgació 
adequades a l’edat i als interessos de l’alumnat). 

 

Al cicle mitjà s'imposa el fet d'ajudar-los a enriquir les seves possibilitats 
d'expressió escrita oferint-los models i pautes per elaborar diferents tipus de 
textos. La correcció sempre anirà encaminada a millorar aquesta expressió 
i per tant cal comentar, en la mesura que sigui possible, les errades 
comeses per l’alumnat. 

 

La lectura expressiva es realitza a partir de tota classe de textos escrits. Es 
valorarà l'adequació de la velocitat, el ritme i l'entonació al text que 
llegim. 

 

L'expressió escrita es treballa analitzant textos ben diversos. Es tenen en 
compte tots els aspectes d'informació global que ens pot donar aquest 
apartat de la llengua: coherència, cohesió, riquesa de vocabulari, varietat 
en les estructures de les frases, estructuració del text, precisió del lèxic, ús 
de nexes i signes de puntuació, ortografia, retolació, presentació, bona 
lletra…. 

 

A nivell organitzatiu el treball de llengua catalana es realitza mitjançant 
agrupaments flexibles de l'alumnat. Els alumnes del nivell que presenten 
dificultats en l'assoliment de les competències pròpies de l'àrea treballen 
en petit grup amb un docent que els dedica una atenció més 
personalitzada alhora que les nenes i els nens amb pla individualitzat són 
atesos a la USEE . 

 

 

Cicle Superior 
 

En aquest cicle l’objectiu és consolidar l’adquisició de la competència 
comunicativa a nivell oral com a mitjà de realització personal i social, com 
a base de la fixació del pensament i com a punt de referència per 
l’enriquiment del llenguatge escrit. 

 

Un dels eixos bàsics del treball a classe és l’adquisició de l’hàbit de la 
lectura que és un dels eixos vertebradors de l'escola amb l'aplicació i 
desenvolupament del projecte ILEC. A partir de la utilització de diverses 
fonts avançarem progressivament en la fluïdesa i en la bona comprensió 
del text escrit com a font de coneixements, com a ampliació del repertori 
lingüístic i com a font de plaer i gaudi. 

 

Es realitzen tot tipus d’activitats encaminades a augmentar i enriquir el 
lèxic i les corresponents convencions gràfiques de l’escriptura per tal 
d’aplicar-ho en totes les produccions escrites . 

 

S’han de treballar totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge 
i aconseguir un bon nivell de producció escrita tan en textos de tipologia 
diversa com en diversos registres del llenguatge i en les diferents llengües. 
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L’expressió escrita requereix un treball sistemàtic que inclogui tots els 
àmbits comunicatius del llenguatge així com els aspectes formals del 
llenguatge escrit. 

 

En aquesta àrea el treball sistemàtic dins l'horari lectiu es completa amb 
unes sessions de suport escolar personalitzat per aquell alumnat del nivell 
que mostra dificultats en l'adquisició de les competències lingüístiques. Pel 
que fa a l'alumnat amb pla individualitzat és atès, prioritàriament, a la 
USEE. 

 

 

7.- L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 

És un dels objectius prioritari de l’escola és que l’alumnat tingui el mateix 
nivell de llengua catalana que de llengua castellana en acabar l’etapa 
primària 

 

Hi ha connexió, continuïtat i coherència metodològica en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge d’ambdues llengües. 

 

Sempre que es programa alguna activitat extraordinària en llengua 
catalana (per exemple, setmana cultural de S. Jordi, jocs florals, festivals,...) 
s’inclouen activitats en catalana, castellana i anglesa.  

 
 

El centre no ha considerat necessari, d’acord amb els resultats de les 
competències bàsiques i de l’avaluació interna de centre, impartir en 
llengua castellana blocs de continguts dins d’una de les àrees curriculars ja 
que està assegurat un bon nivell d’aquesta àrea. 

 

L’índex d’alumnes castellano-parlants, en l’àmbit familiar, ha augmentat 
progressivament i  significativament en els darrers anys i l’ús social de la 
llengua castellana està molt arrelat  a l’escola. 

 

El nivell de llengua catalana i castellana en acabar l’ensenyament primari, 
ara per ara, està equilibrat. Caldrà, però, ser vigilants en què no es 
produeixi cap desequilibri envers una o l’altra  i si és necessari programar i 
desenvolupar actuacions per assegurar el coneixement i nivell equitatiu 
d’ambdues  llengües. 
 
Les hores de classe setmanals, per nivells,  a impartir d’aquesta àrea es 
determinen, cada curs, a partir dels  horaris mínim marcats pel currículum 
oficial del Departament, dintre de l’àmbit lingüístic,  i en funció de 
l’avaluació interna i externa del centre, en aquest àmbit. 
 
7.1-DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER CICLES 

 

Educació infantil 
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La introducció de la llengua castellana es fa a pàrvuls 5 anys, a nivell oral a 

partir d’un recull de contes. Paral·lelament es fa també un treball de 

cançons, dites, poesies i embarbussaments. 
 

S’aprofita com a estructura comuna, tot el treball fet a l’àrea de 
llenguatge verbal en català i s’incideix en l’expressió oral. 

 

Cicle inicial 
 

A primer curs es treballa el castellà a nivell oral i escrit. Es comença el 
procés d'aprenentatge incidint en el treball dels sons i les grafies 
diferenciades. 

 

El coneixement que el nostre alumnat té, de base, de la llengua castellana 
i el fet que moltes de les estructures treballades en l'aprenentatge del 
català siguin comunes a les dues llengües, facilita que tot el treball de la 
lectoescriptura es realitzi seguint les mateixes pautes que per la llengua 
catalana. 

 

A segon curs el treball intensiu de la sistematització de l'ús i coneixement  
del codi escrit , la potenciació de l'expressió escrita a través de l'explicació 
de vivències,, així com el reforç de l'aprenentatge de  
l'expressió oral especialment en els alumnes catalanoparlants, facilita 

aconseguir un domini paral·lel de les dues llengües. 
  
A nivell d‘expressió oral es fomenta l‘expressió oral a través dels tallers : 

 

• “El protagonista“ , a 1r.  
 
 

En aquest taller les nenes i els nens omplen amb l'ajut de la família, el seu 
llibret amb dades personals, i després fan l’exposició del llibret (oralment) i 
amb el suport de tot allò que hagin elaborat a casa: fotos, murals, joguines 
de quan eren petits, la robeta de bebé,… 

 

• “Cuéntame un cuento“ a 2n. 
 

En aquest taller l’alumnat es prepara un conte a casa en castellà i per a 
l’explicació pot portar: murals, maquetes, titelles,… L’exposa oralment als 
companys. 

 

Les dues exposicions es canvien setmanalment. 
 

Cicle Mitjà 
 

La metodologia no difereix de la descrita per la llengua catalana. 
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S'ha d'afavorir l'ús de la llengua oral. A cada sessió hi ha d'haver un estona 
d'expressió oral ja sigui en forma de conversa, jocs, anticipació de la 
lectura, explicació de vivències, acudits….on puguin intervenir la majoria 
dels alumnes. Seran doncs activitats obertes i participatives en les que 
s'hauran de respectar totes les normes i les actituds pròpies d'aquest àmbit. 

 
També s'utilitzen recursos digitals com a complement de l'expressió oral per 
afavorir que l'alumnat tingui accés a diferents registres i models. 

 

Quan s'inicia la lectura de textos sempre és bo començar per una lectura 
per part del docent per oferir models de bona pronúncia i entonació. Més 
endavant es procurarà que sigui més autònoms i potenciarem la lectura 
mental abans de cada lectura expressiva a fi de millorar l'entonació, el 
ritme i, fins i tot, la comprensió del text. 

 

L'expressió escrita es treballa mitjançant textos ben diversos. Es tenen en 
compte tots els aspectes d'informació global que ens pot donar aquest 
apartat de la llengua: coherència, cohesió, riquesa de vocabulari, varietat 
en les estructures de les frases, estructuració del text, precisió del lèxic, ús 
de nexes i signes de puntuació, ortografia retolació, presentació, bona 
lletra…. 
  
Es treballa el lèxic amb els camps semàntics i a partir d'ells es fa un treball 
d'estructuració de la frase.  

 
 

En l’apartat d’ortografia s‘insisteix en la introducció de regles i conceptes 
diferencials, aprofundint en el treball sistemàtic de l‘ortografia arbitrària. 

 

 

Cicle Superior. 
 

En aquest cicle es consolida l’adquisició de la competència comunicativa 
a nivell oral com a mitjà de realització personal i social, com a base de la 
fixació del pensament i com a punt de referència per l’enriquiment del 
llenguatge escrit. 

 

Reforçar i consolidar l‘hàbit de la lectura i, a partir de diverses fonts, 
avançar progressivament en la fluïdesa i en la bona comprensió del text 
escrit com a font de plaer i de coneixements i com ampliació del repertori 
lingüístic es presentarà com un dels eixos bàsics del treball a la classe. 

 

Es realitzen tot tipus d'activitats encaminades a augmentar i enriquir el lèxic 
i les corresponents convencions gràfiques de l'escriptura per tal d'aplicar-
ho en totes les produccions escrites i en l'expressió oral. 

 

S'han de treballar totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge i 
aconseguir un bon nivell de la tècnica de la producció escrita (descripció, 
diàleg, carta….) amb finalitats també diverses (fabulació, simulació de 
situacions comunicatives, expressió de vivències, dramatitzacions….) 
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S’ha de seguir treballant l'expressió oral de la llengua estàndard castellana 
per poder-la utilitzar com a font d'informació i com a vehicle d'expressió, 
eliminant progressivament les interferències entre ambdós sistemes 
lingüístics i poder utilitzar les dues llengües adequadament. 

 

Partint de l’evidència de que el llenguatge és font de comunicació i de 
relació, s'ha de fomentar el respecte i l’interès per les manifestacions 
lingüístiques culturals que facilitin el domini d'altres llengües i el 
coneixement d'altres cultures. 
 
 
8.- L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA 

 

La participació en un Pla experimental de llengües estrangeres entre els 
cursos 2005 i 2008, va determinar en el seu moment un replantejament en 
l'estructura i el tractament de la llengua anglesa dins el marc del projecte 
lingüístic del centre .  

 
 

En aquell moment es van prendre un seguit de decisions i establir una sèrie 
de criteris i mesures per assegurar una distribució coherent de continguts, 
la creació d’ús de la llengua i la resposta als diferents estils 
d’aprenentatge. 

 

En els anys posteriors, i malgrat la finalització del projecte, la intenció de 
que l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques en llengua anglesa, amb 
especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis, ha continuat 
sent un objectiu prioritari tal com queda referenciat dins el PEC. El 
professorat ha consensuat que el desenvolupament competencial implica 
la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i 
interactiva en diferents contextos i situacions d’aprenentatge. Això 
juntament amb els resultats de les competències bàsiques han motivat un 
nou plantejament del tractament de les llengües. 

 

8.1-DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER CICLES 
 

Educació Infantil 
 

Al centre, l'ensenyament de la llengua anglesa comença al parvulari a P4 
seguint la metodologia pròpia d’aquest cicle i assegurant un horari i una 
organització que afavoreix el contacte freqüent amb la llengua. 
En aquesta etapa es treballa de forma oral. Les nenes i els nens han 
d'identificar el/la mestre/a d'anglès amb l'ús de la llengua, així doncs, 
començarem i acabarem sempre la sessió amb unes rutines determinades 
(salutacions, rimes, chants...). 

 

Es tracta d'exposar tant com sigui possible l'alumnat al contacte amb la 
llengua estrangera sense pretendre que entenguin cada paraula però si 
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que en facin una comprensió global que possibiliti la comunicació en 
cada moment. 

 

S’hi dediquen dues sessions setmanals de 30-40 minuts. 
 

 
Tipologia d’activitats: 

 

− Activitats lúdiques, motivadores i que impliquin alguna actuació 
(TPR): repetir peites rimes, dramatitzar cançons, jocs,… 

 
− Petites presentacions individuals d'ells mateixos "Hello!, My name's..., 

How are you?, Bye, bye"  
 
 

− Contes: a partir dels petits contes, s'introdueix el vocabulari de la 
unitat.  

− Treball del vocabulari: treballem tant amb les flashcards com amb la 
PDI, mitjançant jocs i relacionant el vocabulari amb el seu entorn 
més proper. (Aquesta activitat és pot fer amb flashcards, joguines, 
diferents objectes, peces de roba,...) 

 
− Treball digital (PDI): a través de les activitats digitals es repassen el 

vocabulari, les presentacions, rutines... mitjançant els jocs i les 
cançons. 

 
− L'alumnat compta amb un CD, per treballar i escoltar a casa, amb 

les cançons, rimes, chants... que es treballen a l’aula. 
 

Cicle Inicial 
 

És un cicle en el que es considera prioritari la consolidació de 
l’aprenentatge de la primera i segona llengua però sense renunciar a 
adquirir els fonaments d’una tercera. És indispensable que hi hagi una 
bona planificació en el treball de totes les llengües d‘aprenentatge i un 
tipus de metodologia similar . 

 

La metodologia no hauria de diferir gaire de l'emprada a l'Educació 
Infantil. Les activitats han de ser significatives per les nenes i els nens i anar 
lligades al context del currículum del cicle. 

 

Els nens i les nenes han de seguir identificant l'espai i el/la mestre/a 
d'anglès amb la necessitat d'utilitzar la llengua anglesa dins d'aquest 
context. La llengua no és una finalitat en ella mateixa sinó el vehicle per a 
comunicar-se. 

 

S'ha de buscar activitats que facin que la producció de nens i nenes sigui 
més significativa tant en quantitat com en qualitat. 
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Tipologia d'activitats 
 

− Utilitzar el recurs del llibre digital i la PDI per realitzar un treball  

Col·lectiu i interactiu. Amb aquest recurs es treballen principalment 

el vocabulari, les activitats, les estructures gramaticals bàsiques, ,les 
audicions, les cançons i els jocs proposats a cada unitat del llibre de 
l’alumne. 

 

− Representar petites dramatitzacions de les històries d'animals del seu 
llibre.  

 
 

− Aprofitar el desenvolupament del projecte interdisciplinar per fer 
petits treballs del contingut treballat en llengua anglesa. 

 
− Enregistrar en vídeo les dramatitzacions i les presentacions. 

 
− Fer servir la llengua apresa a classe en jocs simbòlics i lliures. 

 

En aquest cicle : 

 

- Àrea de llengua anglesa. Dues hores setmanals per grup. 
 

- Àrea de Educació artística: visual i plàstica, un dels tallers en llengua 
anglesa. 
 

- 30’ minuts setmanals en llengua anglesa amb modelatge del docent 
i/o suport audiovisual ( programa ILEC) 

 

Cicle Mitjà 
 

Per aconseguir una competència comunicativa amb anglès s’utilitzaran 
tasques on la llengua s’utilitza amb un fi concret. Per això en aquest cicle a  
més de l’ensenyament-aprenentatge sistemàtic de la llengua anglesa , 
s’incrementarà el contacte amb la mateixa amb activitats de contingut 
curricular. D’aquesta forma lla llengua s’utilitza perquè existeix una  
necessitat comunicativa que pot consistir en obtenir una informació,  
donar una resposta específica, escriure un text breu sobre ells i el món que 
els envolta, etc. 

 

S’intenta que l'alumnat d’aquest cicle adquireixin l’anglès a través 
d’activitats motivadores i que impliquin un repte, i que a la vegada 
siguin efectives per l’aprenentatge. Es tracta també de potenciar 
l’habilitat de l’alumnat de manera que consideri la llengua anglesa no 
com una matèria més sinó  com  el descobriment  d’un altre món i 
cultura diferents.   
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Les tasques promouen l’autonomia i la responsabilitat cap al propi 
aprenentatge així com la interacció dins de la classe treballant per 
grups o parelles. 

 

Tipologia d’activitats : 
 

- Treball sistemàtic amb el llibre digital  
 
 

- Activitats curtes i progressives destinades a treballar el ritme, 
l’entonació i els sons de la llengua estrangera. 

 

- Música, cançons, chants,...per exercitar la pronunciació. 
 

- Jocs, sobretot 'cooperative games', en els quals l’èmfasi estarà en  
l’èxit comunicatiu i no tant en la correcció del llenguatge . 

 

- Jocs interactius amb la PDI: introducció o reforç de vocabulari, 
festes tradicionals... 

 

- Representacions teatrals, dramatitzacions, role-plays, diàlegs,… 

 

- Lectura de textos de tipologia variada (contes, cançons, textos 
informatius sobre altres cultures...) 

 

- Cercar informació a Internet sobre els temes treballats. 
 

- Iniciar-se amb l’escriptura de textos motivadors propers al seu entorn 
seguint models donats. 

 

 

En aquest cicle : 

 

- Àrea de llengua anglesa. Dues hores setmanals per grup. 
 
 

- Àrea de Educació artística: visual i plàstica en llengua anglesa. Un 
dels tallers en aquesta llengua. 

 
- Àrea de medi social amb activitats en anglès, a cada unitat i amb 

presencia d’alguna activitat en llengua anglesa en els controls 
d’avaluació. Activitats fonamentalment de treball oral amb suport 
audiovisual. 

 
- 30’ minuts setmanals en llengua anglesa amb modelatge del docent 

i/o suport audiovisual ( programa ILEC) 
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Cicle Superior 
En aquest cicle l’objectiu és consolidar la competència comunicativa a 
nivell oral i avançar en lús i domini de la llengua anglesa a nivell escrit. Es 
tracta, bàsicament, de potenciar l’aspecte comunicatiu del llenguatge, 
per tant, es plantegen situacions on l’alumnat senti la necessitat d'emprar 
l’anglès com a llengua de comunicació. 

 

Les activitats poden tenir diferents formats: treball en petit grup, individual, 
per parelles, interrelació amb companys d’altres escoles,... 

 

El llenguatge és font de comunicació i de relació i això implica fomentar el 
respecte i l’interès per les manifestacions culturals que facilitin el domini 
d’altres llengües i el coneixement d’altres cultures. 

 

Tipologia d’activitats. 
 

− Activitats sistemàtiques del llibre digital amb suport de la PDI. 
 

− Dramatitzacions, "role-play", escenificació de fragments d’històries. 
 

− Activitats en petit grup per a millorar la competència oral i adquirir 
entonació i pronuncia amb el modelatge d'auxiliars de conversa. 

 
 

− Exposició oral de continguts relacionats amb el currículum de les 
àrees de Medi Social, Medi Natural, Visual i Plàstica o temes 
transversals. 

 
− Presentació en grup de petits treballs de recerca que impliquin la 

interactuació amb alumnes de fora de l'aula (enquestes, entrevistes, 
reportatges, comunicació telemàtica). 

 
− Debats sobre temes transversals. 

 
− Activitats que impliquin l’ús de diversos mitjans audiovisuals i que 

permetin a l’alumne la comunicació en situacions reals. 
 

− Activitats sistemàtiques d'expressió escrita relacionades amb els 
temes treballats a les diverses unitats. 

 

 
 
En aquest cicle: 

 

- Àrea de llengua anglesa. Dues hores setmanals per grup. 
 
 

- Àrea de Educació artística: visual i plàstica en llengua anglesa. Un 
dels tallers en aquesta llengua.  
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- Àrea de medi social en llengua catalana però amb unitats 
íntegrament en llengua anglesa : dues unitats a 5è i tres unitats a 6è. 
(Modificada aquest actuació. Veure Annex). 

 
- 30’ minuts setmanals en llengua anglesa amb modalitats diverses: 

modelatge del docent , lectura silenciosa, lectura compartida, 
lectura en veu alta, audició de lectures amb suport audiovisual.... ( 
programa ILEC) 

 
 
 

 

9.- ALUMNAT NOUVINGUT 
 

El centre té dissenyat un Pla d’Acollida on hi figuren totes les actuacions a 
realitzar per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. El fet de no 
tenir gaire alumnes nouvinguts, fa que les estratègies metodològiques 
d’aprenentatge del català com a segona llengua no estiguin 
generalitzades per a tot el professorat. 

 

L'Escola de Pràctiques té un baix percentatge d’alumnes estrangers que 
no coneixen, de partida, cap de les dues llengües oficials de Catalunya. 
 

 

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

El centre té definida la seva actuació per atendre la diversitat de l’alumnat 
en el seu Pla d’atenció a la diversitat.  
La USEE facilita una estructura organitzativa que dóna resposta a les 
necessitats lingüístiques de l'alumnat amb dificultats. Les seves actuacions 
les coordina la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) la qual vetlla per 
l’organització i l’aprofitament dels recursos . 

                
11.- AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

L'avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’àmbit lingüístic 
es fa tant a nivell intern com extern. A nivell intern s'apliquen els criteris 
d’avaluació de la programació didàctica i a nivell extern els criteris 
determinats per l'administració. L'anàlisi dels resultats és el punt de partida 
per establir les mesures metodològiques i organitzatives que afavoreixin el 
progrés en el procés d'assoliment de les llengües. Tant a nivell 
d'organització el currículum com en l'atenció personalitzada de l’alumnat. 
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12.- BIBLIOTECA-MEDIATECA. PROJECTE PUNTEDU 
 

La biblioteca - mediateca del centre es contempla com un espai de 
trobada, de reflexió on es pugui acompanyar l'alumnat en el seu 
creixement personal i on a través de la lectura, de la recerca d‘informació 
i dels contes pugui entendre el món que l'envolta i aprendre a expressar els 
seus sentiments, les vivències i les emocions mitjançant l'escriptura, la 
lectura i l‘expressió oral. 

 

Amb les activitats programades i desenvolupades dins el projecte Puntedu, 
es vol contribuir a crear lectors competents en la utilització de diferents 
tipus de textos, a millorar l‘hàbit lector dels nostres alumnes i a capacitar-
los perquè puguin descobrir i investigar per sí mateixos la informació 
disponible en els diferents recursos: llibres, enciclopèdies, internet, suport 
visual…recorrent a l‘ús de la biblioteca com a font d‘informació, de saber, 
de consulta i d‘imaginació. 

 

Amb la planificació d‘activitats distribuïdes per cicles i previstes en el 
Projecte es treballen les tres llengües de l’escola: llengua catalana, 
castellana i anglesa. 

 

Amb els sistema de préstec de llibres, tant dins l'horari escolar com en el 
postlectiu segons nivell, i l‘accés a Internet des la biblioteca, s’acaba de  
contribuir a que l'alumnat puguin gaudir del gust de la lectura d‘una 
manera lúdica i variada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre ha estat actualitzat, respecte a la 
versió de l’any 2008,  i aprovat en consell escolar en data 22 de juny de 
2016. 

 

 

Josep Ramon Boix Miró 
President del consell escolar.  
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Annex. Actualització del  tractament de la llengua anglesa 
 
Amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en llengua anglesa i, 
en el context de la introducció de noves metodologies d'aprenentatge 
(CLIL) en llengua anglesa en altres àrees, el nostre centre és partidari de 
modificar el projecte lingüístic. Es planteja modificar l’exposició de 
l’alumnat que està en contacte amb aquesta llengua, facilitant el treball 
en petit grup i es procedeix a actualitzar el Projecte Lingüístic de Centre 
amb la inclusió d’aquesta addenda que concreta el tractament de la 
llengua anglesa a educació primària, tant a cicle inicial, cicle mitjà  com a 
cicle superior. 
 
La millora de la competencia lingüística en llengua anglesa és un dels 
objectius prioritaris del centre recollit tant a la PGA com al Projecte de 
Direcció, així com també és un dels objectius prioritaris del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Aquesta modificació parteix de l’anàlisi dels resultats tant d’avaluació 
interna com externa i compta amb l’increment del professorat capacitat 
per a la docència en llengua anglesa.  Així mateix també s’ha partit de 
l’experiència dels mestres que durant el temps que han impartit aquesta 
àrea en anglès i que han observat que l’alumnat mostra més capacitat 
d’expressió en aquesta llengua quan es treballa en petit grup. 
 
Es redefineix el tractament de la llengua anglesa en els diversos cicles 
essent conscients com escola que s’està utilitzant i treballant en tres 
llengües i s’ha de potenciar la sensibilitat en totes tres. Així com també 
estem subjectes a possibles canvis depenent del nombre de professorat 
capacitat per la docència en llengua anglesa que hi hagi al centre en el 
futur pròxim. 
 
 
Cicle inicial. 
 
Es realitzara tallers en llengua anglesa en l’àrea d’Educació Visual i 
plàstica al llarg del curs, on es treballaran de manera intensiva aspectos 
acordats a inici de curs. 
 
 
Cicle mitjà i cicle superior. 
 
S’incrementarà en mitja hora setmanal en llengua anglesa el treball de 
medi social, que continuarà essent treballat i avaluat en llengua catalana 
per a facilitar l'accés als continguts a tot l'alumnat del centre, però al 
mateix temps es veurà reforçat el seu contingut amb l'ampliació de mitja 
hora setmanal en aquesta llengua. Enlloc de treballar unitats concretes, es 
reforçaran els continguts treballats a l’aula. 
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Es realitzaran tallers en llengua anglesa en l’àrea d’Educació Visual i 
plàstica al llarg del curs, on es treballaran de manera intensiva aspectos 
acordats a inici de curs. 
 
 
El consell escolar aprova aquesta actualització en data 26 d’octubre del 
2017. 
 
Josep Ramon Boix  Miró 
President del Consell Escolar. 
 


