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Justificació del Projecte 
 
Aquest document es redacta novament quan es considera que els canvis sociolingüístics 

d’aquesta darrera dècada han afectat l’escola. Això obliga a donar resposta dins del nostre 

PEC a la situació lingüística actual que caracteritza el nostre centre. 

Es va creure oportú passar una enquesta a les famílies durant el curs 2010-2011 per conèixer 

millor aquesta nova realitat. 

Les preguntes es van pensar per fer-les als pares i mares sobre ells mateixos i sobre els seus 

fills en referència a: 

 

• Procedència de l’alumnat (alumnes del barri, de la zona però que no són del barri, 

alumnes de fora de la zona, alumnes d’altres municipi) 

• Origen dels pares i mares dels alumnes (nascuts a Catalunya, nascuts fora de 

Catalunya –a Espanya, a Europa comunitària o no, fora d’Europa –especificar el 

continent i/o país). 

• Llengua familiar (una sola llengua, dues o més) dins l’estructura familiar i fora 

(mestres, conserge, monitores, servei de neteja i administrativa). 

• Competència lingüística de cada membre familiar. 

• Professió actual dels pares 

• Alumnat nouvingut (de quin país procedeixen) 

• Alumnat sord (competència llenguatge de sords) 

• Nivell d’estudis 

• Hàbits lectors 

• Tipologia de lectures 

• Coneixement i ús de les noves tecnologies 

 
Els resultats en gràfiques queden recollides a l’annex. Les conclusions s’aniran desenvolupant 

al llarg d’aquest document dins l’apartat al qual es faci referència. 

 

Aquests resultats, juntament amb l’anàlisi de com es tracten exhaustivament les llengües al 

nostre centre des de P3 fins a 6è, ens farà definir millor les línies d’actuació a seguir i sobretot 

detectar aquelles mancances que observem i buscar estratègies per aconseguir millors 

resultats en el desenvolupament de les competències lingüístiques. Això permetrà establir els 

indicadors de millora a l’hora d’elaborar el Pla Anual del centre cada nou curs. D’aquí que es 

consideri que aquest Projecte és un document viu i revisable cada curs.  
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Trets d’identitat del centre 
 
L’Escola Puigberenguer forma part de la comunitat escolar Primària de Manresa, junt amb 10 

escoles públiques més i un nombre similar d’escoles concertades. 

L’escola està repartida en dos edificis d’aulari annexos: Parvulari i Primària i un pavelló 

esportiu situat al sud-oest del pati del centre. En aquests moments, l’escola, és un centre de 

doble línia en tots els nivells, menys a un grup que és de tres línies. 

Des de l’any 2000 la nostra escola és el centre de referència de nens sords de Manresa. 

La nostra escola es defineix com a escola catalana que vetlla per l’adquisició no solament 

d’uns coneixements sinó també d’uns hàbits i valors adients de comportament i de respecte a 

totes les persones i al medi natural i social que l’envolta.  

Els trets característics del nostre centre queden definits àmpliament al PEC elaborat durant 

els darrers dos cursos i posat al coneixement de tothom a través de la nostra pàg. web. 

En la redacció d’aquest projecte tenim en compte que: 

 

• L’escola ha de transmetre i defensar la llengua i cultura del país, vetllar per mantenir els 

costums, tradicions, expressions de la nostra terra, evitant que la influència de la globalització 

desplaci la  nostra cultura. 

• Hem de mostrar-nos acollidors, propers i integradors, però arrelats, desvetllant la voluntat de 

pertinença. 

• Cal facilitar  la utilització del català  i el coneixement de la nostra cultura a les famílies 

nouvingudes, mostrant els nostres signes d'identitat, implicant a tota la comunitat educativa.  

• S’ha d’afavorir la cooperació en les celebracions lúdico-festives per desenvolupar els 

sentiments de pertinença i participació. 

• Cal valorar la diversitat lingüística  i cultural com a patrimoni de la humanitat i motiu 

d'enriquiment mutu. 

• S’ha de facilitar el coneixement de costums, tradicions, valors de la cultura d'origen dels 

alumnes nouvinguts. 

• Cal buscar estratègies per afrontar la diferència i la integració 

• Cal que tothom senti la seva llengua, sigui quina sigui, com a valuosa, i que l’aprenentatge 

d’altres llengües es vegi com un enriquiment personal i una obertura a noves cultures de les 

quals sempre es pot aprendre. 

• El català ha de ser considerat com la llengua comuna de tots els que conviuen en la nostra 

comunitat escolar i que, per tant, proporciona una cohesió social. 

• El castellà, com a  llengua cooficial, s’ha d’arribar a dominar al mateix nivell que el català en 

finalitzar l’etapa de Primària, tal com assenyalen els objectius del currículum. 
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• L’anglès, en finalitzar l’etapa, també ha de poder ésser utilitzat com a llengua de comunicació 

en situacions quotidianes i d’intercanvi amb parlants d’altres països. 

• L’expressió oral ha de tenir un paper rellevant en el dia a dia de la nostres activitats. El 

disseny de diferents estratègies orals serà bàsic per adquirir coneixements a través de l’ús de 

diferents habilitats de parlar i escoltar, exposar i dialogar. 

• En un projecte comunicatiu-lingüístic la necessitat del diàleg obliga a renovar didàctiques i 

estructures comunicatives del centre. Tenen una importància especial les assemblees de 

classe, la reunió de delegats, el treball cooperatiu, el treball per projectes, la comunicació amb 

l’exterior (web, projectes telemàtics...) 

 

 
1- ANALISI DEL CONTEXT. Característiques sòcio-lingüístiques del centre 

 

1.1 Entorn 
 
L’escola Puigberenguer està situada al C/Núria dins del barri Mión-Puigberenguer. Va néixer 

l’any 1982.  

En aquests moments l’escola té un alumnat heterogeni en relació a la ubicació dels domicilis, 

el lloc de naixement, el seu origen cultural i lingüístic i la situació social, la qual cosa conforma 

un ambient prou enriquidor en tots aquells aspectes de relació humana i socialització. 

L’ambient lingüístic de l’entorn de l’escola és bàsicament de parla catalana, tot i que hi ha 

gran nombre també de famílies de parla castellana.  

En els darrers dos anys s’ha vist incrementat el nombre d’alumnes de famílies procedents 

d’Àfrica, especialment del Marroc així com també del Senegal, Gàmbia, Romania, Sud-

Amèrica i Xina. 

 

1.2 Alumnat 

Segons els resultats l’alumnat és majoritàriament d’aquí, nascut a Catalunya. Es nota una 

tendència aquests darrers anys sobretot a Parvulari d’augment d’alumnes de llengua àrab i 

que no han anat a Llar d’Infants amb la qual cosa l’adquisició de la llengua catalana és més 

tardana.  

Durant el curs sol haver-hi alguna incorporació –poques- d’alumnes que procedeixen d’un 

altre centre o país i que solen ser de famílies magrebines o sud-americanes. El fet que la ràtio 

de les classes sigui molt alta impossibilita que el nombre de noves incorporacions siguin altes.  

També es detecta que el nivell sòcio-econòmic de les famílies està baixant, la crisi també es 

nota en molts aspectes.  
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1.3 Professorat 

La plantilla del professorat actualment és força estable ja que la majoria són definitius. La 

llengua vehicular emprada per tots ells és el català, tot i que esporàdicament s’adrecin en 

llengua castellana a algunes famílies que desconeixen la llengua catalana o al personal de 

neteja. Algun cop també s’usa l’anglès o francès per buscar la comunicació amb aquelles 

famílies que no es poden comunicar ni en català ni en castellà. 

 

1.4 Personal d’administració i serveis 

• L’escola disposa actualment d’un auxiliar tècnic de manteniment (conserge), que s’encarrega 

del manteniment del centre. 

• També disposa d’una administrativa a jornada completa. 

• Compta amb un servei de menjador amb 3 cuiners, 11 monitores i una coordinadora, que 

s’encarrega juntament amb una comissió formada pel director, una monitora i dues mares, de 

la seva gestió. Aquesta coordinadora juntament amb alguna altra monitora de menjador o la 

col·laboració de mestres jubilades fan, de manera voluntària i des de fa alguns cursos, 

classes de català a les mares nouvingudes amb l’objectiu que s’integrin millor dins la vida 

escolar. 

• Tots els comunicats per escrit: menús, rebuts, certificats, notes a les famílies,... es fan sempre 

en llengua catalana segons l’acord del claustre.. 

• També rep l’assessorament de diferents serveis educatius: EAP, CREDA, MALL i LIC pels 

nouvinguts. 

• La llengua de relació del personal d’administració i serveis amb el professorat, alumnat i pares 

i mares de l’escola és majoritàriament en català tot i que de vegades es fa servir el castellà 

sobretot quan es tracta de famílies nouvingudes. 

 

1.5 Personal d’activitats extraescolars 

L’AMPA organitza activitats extraescolars adreçades a tot l’alumnat de l’Escola. La majoria 

d’elles es duen a terme dins del recinte escolar de 16.30 a 17.30, llevat de l’activitat de 

piscina. 

Els monitors d’aquestes activitats parlen en català per desenvolupar les seves activitats. 

Hi ha un 29% aproximadament d’alumnat que participen d’aquestes activitats i un 1% 

d’aquests són nouvinguts. 

Durant les activitats la llengua emprada pels alumnes és el català, potser en algun moment es 

detecta que algun grup d’alumnes fa servir el castellà entre ells, però a l’hora de comunicar-se 

amb els monitors ho fan en català. 
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1.6 Associació de Mares i Pares (AMPA) 

L’AMPA de l’escola en representació de totes les mares i pares s’encarrega també de 

col·laborar en l’organització de les festes, participar en alguns projectes –reutilització de 

llibres-, compensar econòmicament alguna sortida a les famílies que no poden assumir 

econòmicament la despesa, ajudar en l’adquisició de materials i equipaments de l’escola i 

participar de la vida general de l’escola. 

Mostra una actitud favorable vers la normalització lingüística del català. La retolació de les 

seves dependències, així com els comunicats adreçats a les famílies, al centre i a l’alumnat és 

sempre en català. A l’hora de contractar personal es tenen en compte aquests criteris 

lingüístics que predominen al centre. 

 

 

1.7 Esbarjo 
 
Durant l’esbarjo els alumnes juguen lliurement i la llengua que fan servir majoritàriament és el 

català, per tant no hi ha cap activitat encaminada a treballar la llengua catalana en situació 

lúdica. Sorprèn sentir de vegades que les cançons que canten en mols jocs són en castellà i 

això succeeix també a l’hora de menjador quan es tracta de joc lliure. 

 

Una de les feines molt positives en favor de la transmissió de la tradició catalana que es fa a 

l’hora de menjador és la de facilitar la coneixença dels jocs populars. També tenen diferents 

subscripcions a revistes infantil catalanes. 

 

2 ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 

2.1 Projecció interna 

 

• Retolació: tots els espais del centre estan retolats en català. Les aules , les tutories, els 

espais comuns, els espais administratius i les indicacions del Pla d’evacuació. 

• Documentació administrativa: Tota la documentació administrativa del centre està feta en 

català. La documentació de l’alumnat, les actes d’avaluació oficials, els certificats de tots els 

àmbits, les entrades i sortides de la correspondència i la gestió econòmica. Només les 

comunicacions amb altres centres de l’Estat Espanyol es fan en castellà. 

• Actes: totes les actes que elabora el centre estan redactades en català. Les actes de reunió 

d’avaluació, les actes de claustre, les actes de consell escolar, les actes de coordinació 

pedagògica i les de cicle. 

• Avisos orals i escrits: tots els avisos que es fan oralment i per escrit s’expressen en català. 

Comunicacions als mestres, alumnes, PAS, es redacten o comuniquen en català. 
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2.2 Projecció externa 

• Correspondència oficial: tota la correspondència del centre es redacta en català, menys en 

els casos que aquesta s’efectuï amb d’altres comunitats de l’Estat Espanyol. 

• Llibrets informatius i informes: a principi de curs i abans del procés de preinscripció es 

lliura un llibret informatiu a les famílies. Aquests estan redactats en català.  Al llarg del curs es 

lliuren 3 informes trimestrals que també es redacten en català. 

• Comunicacions escrites dirigides a les mares i pares: totes les notes, cartes i 

informacions dirigides a les famílies es redacten en català. 

• Correspondència escolar: tota la correspondència escolar es fa en català. 

• Comunicacions orals: sempre que es possible les comunicacions es fan en llengua 

catalana, només en els casos que la impossibilitat de comunicació en català és òbvia, s’utilitza 

altra llengua d’expressió. 

• Participació a la xarxa de telecomunicacions: tots els aspectes i temes tractats a la pàgina 

web, els fòrums, moodle,... estan expressats en català. 

 

3 ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GOVERN INSTITUCIONAL 
 
3.1 Organització del centre per a la normalització lingüística 

 
Tenint en compte el Projecte Educatiu, l’escola Puigberenguer defineix la llengua catalana 

com a “llengua d’aprenentatge i de comunicació, assolint en l’escola l’ estatus de llengua 

usual.” 

 

Els nens i nenes de Cicle Infantil seran acollits a l’escola en llengua catalana, respectant el 

nivell de comprensió que cada alumne en té. 

Quan a l’escola arribin nens més grans d’una altra cultura, es farà un  Pla d’acollida seguint 

les pautes de Pla d’Acollida del centre ( redactat per primer cop el curs 2001-02 , actualitzat el 

curs 05-06 i el 09-10). 

“Durant els dos primers anys d’escola l’alumne hauria de desenvolupar la competència oral i 

escrita en llengua catalana”. 

 

Comptarem amb les mestres d’EE per fer aquesta funció. Es partirà de la seva realitat 

personal i s’intentarà anar-los integrant a la nostra llengua i cultura. 

Pel que fa als alumnes amb dèficit auditiu i seguint el Pla d’Acollida: 

 “La llengua catalana serà l’àrea d’atenció prioritària. El seu ensenyament serà compartit amb 

la logopeda i la mestra MALL. L’ objectiu principal és la comprensió i expressió oral 
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3.2 Coordinador/a lingüístic d’interculturalitat i de cohesió social (LIC) 

 
Dins l’escola es va considerar revisar l’antic Projecte Lingüistic quan vam celebrar el 25è 

aniversari i es va creure necessari elaborar un nou PEC. 

La comissió encarregada de fer-ho va ser la Pedagògica i com a coordinadora es va posar la 

cap d’estudis juntament amb la coordinadora LIC dels SE que orientava sobre l’esquema a 

seguir.  

El mètode de treball adoptat  a l’hora de redactar aquest projecte i aprovar-lo és similar a 

d’altres projectes: un cop tenim la informació, redactem els punts entre tots els coordinadors 

dels diferents cicles i l’equip directiu (director i cap d’estudis). El document es passa  als cicles 

per discutir-lo i fer les esmenes pertinents. Després es sotmet a votació al claustre. Finalment 

el document provisional es passa als membres del Consell Escolar i s’aprova en sessió 

ordinària un cop incorporades les esmenes, si n’hi haguessin. 

 

4 ÀMBIT DE RECURSOS MATERIALS 
 
      4.1 Equipament d’aules 
 
Tots els llibres de text de totes les àrees, llevat de les àrees de Castellà i anglès, són en 

català. Les biblioteques d’aula disposen de llibres de lectura majoritàriament en català, tot i 

que també n’hi ha en castellà i anglès.  També es poden trobar llibres i altres documents en 

castellà i anglès per treballar temes relacionats amb el Coneixement del Medi. 

Els cartells, manuals d’ús, ... exposats a les parets són en català excepte aquelles que estan 

reservades exclusivament a les àrees de castellà i anglès. 

 

 
     4.2 Biblioteca general 
 
El centre disposa d’una biblioteca general d’ús exclusiu dins el centre 

El fons de la biblioteca/mediateca és de llibres d’imaginació i de coneixements, revistes, cd’s i 

dvd’s 

El fet de participar en el projecte de reutilització de llibres ha ajudat a augmentar el nº de 

llibres de lectura i de consulta de tots els cicles. 

La biblioteca està disponible a l’hora d’esbarjo i els alumnes de Primària poden fer ús de 

diferents fonts. 

Les activitats d’impuls a la lectura organitzades a través de la comissió són: 

• ”L’hora del conte”  que es fa periòdicament depenent de la disponibilitat dels pares/mares que 

els expliquen. 
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• Les maletes viatgeres per a cicle infantil i inicial (la descripció de les quals cal buscar-la a 

l’annex de Biblioteca) 

• Apadrinament de lectura, col·laboració entre 5è i 1r. (annex Biblioteca) 

• Presentació de novetats per a tots els cicles. 

• Préstecs de llibres per a tots els cursos que ho demanin. De forma sistemàtica s’inicien a 2n 

curs, amb el carnet de lectors. 

• Elaboració de llistats de llibres recomanats per a totes les edats. S’acostuma a fer dos cops 

durant el curs: Nadal i Sant Jordi, de vegades també de cara a l’estiu. Es complementa amb la 

pàgina web que s’intenta tenir actualitzada. 

• Proposta de dinamització lectora per a la diada de sant Jordi.  

• Lectura per als mestres. Capsa amb llibres que ens recomanem i deixem en préstec. 

Hi ha una comissió de biblioteca on es potencia que hi siguin  representats tots els cicles que 

treballen amb l’objectiu de donar suport a totes aquelles activitats programades al llarg del 

curs: inici de curs (recursos per informar-nos del noms de les classes, St. Jordi, suggeriments 

de llibres de lectura, temes varis treballats al llarg del curs...).  

 

 

5  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 
  5.1 Principis generals referents a tots els àmbits 
 

• El català és la llengua habitual del centre i s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

en tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit. 

• Es promou i potencia la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin 

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

• Es procura que l’ús de la llengua catalana en els diferents àmbits potenciï la igualtat 

d’oportunitats per a tothom i la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. 

 

 
   5.1.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC: 
  
     5.1.1.1 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

• El català s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats 

pedagògiques excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua estrangera. 

• Es vetlla perquè l’actitud dels alumnes vers la llengua catalana sigui positiva i la usin en 

qualsevol situació. 

• Les àrees s’imparteixen en llengua catalana excepte la llengua castellana i la llengua anglesa. 
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• Les activitats orals i escrites, l’exposició del mestre/a, el material didàctic, els dossiers o llibres 

de text, les activitats d’avaluació són en llengua catalana. 

• L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en català a cicle infantil i inicial de Primària. 

• Es considera prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana, atès que 

és aquesta la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Les 

estructures comunes es fan en llengua catalana. 

 

        5.1.1.2 El procés d’ensenyament –aprenentatge de la llengua castellana 

• L’alumnat ha de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui 

utilitzar-la adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió, en funció del nivell 

escolar en el qual es trobi. 

• L’aprenentatge del castellà s’introdueix oralment a partir del primer trimestre del cicle inicial.  

 

        5.1.1.3 El procés d’ensenyament –aprenentatge de la llengua anglesa 

• L’alumnat iniciarà l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’inici de 1r nivell de Primària. El 

centre garanteix la continuïtat de l’aprenentatge d’aquesta llengua durant tot l’ensenyament i 

pretén que l’alumnat comprengui i expressi missatges senzills en llengua anglesa dins d’un 

context. 

 

5.1.1.4 Consideracions a tenir presents en l’àmbit pedagògic respecte a 

l’adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre. 

• Vetllar perquè l’alumnat amb llengua familiar diferent de la catalana, se senti acollit, establint 

estratègies que li facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d’afavorir la 

participació activa en la dinàmica del centre. 

• L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya rebrà un suport 

addicional de l’ensenyament del català. El centre ha de garantir l’aprenentatge de la llengua 

catalana i vetllar perquè aquests alumnes adquireixin el més aviat possible el nivell mínim.  

 

    5.1.2 AMBIT INSTITUCIONAL 

• La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal del centre tant en les activitats internes 

com externes. 

• També serà la llengua d’expressió normal en totes les reunions i actes de la comunitat 

educativa. 

• Es vetllarà perquè totes les activitats pedagògiques que es realitzin fora del centre es facin en 

català. 



 ESCOLA PUIGBERENGUER                            Projecte lingüístic 13-14 

 14 

5.1.2.1 Consideracions a tenir presents en l’àmbit institucional respecte a 

l’adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre. 

• Animar a la participació en activitats organitzades per entitats locals que tinguin com a 

objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració de la cultura catalana. 

• Vetllar perquè les activitats internes i externes de l’AMPA es facin en llengua catalana, d’acord 

amb el PLC. Es demanarà la seva participació en l’organització de cursos de llengua i cultura 

catalanes per a famílies de l’escola perquè aquestes s’impliquin en el procés d’aprenentatge 

de la llengua catalana dels seus fills/es. 

 

    5.1.3 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

• L’escola utilitzarà la llengua catalana com a vehicle d’expressió normal en les seves activitats 

docents tant en les seves activitats internes com externes. 

• La llengua catalana serà la llengua de comunicació oral i escrita entre el professorat, el 

personal no docent i l’alumnat, dins i fora de l’àmbit curricular. 

 

5.1.3.1 Consideracions a tenir presents en l’àmbit humà i de serveis respecte a 

l’adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre. 

• El professorat tindrà cura de la llengua emprada per tal de ser-ne el model d’ús per a la resta 

de la comunitat educativa. 

• Vetllar perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i personal contractat) tingui 

competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. Es demanarà a l’AMPA 

que tingui en compte aquest criteri a l’hora de contractar personal de suport. 

 

    5.1.4 ÀMBIT ADMINISTRATIU 

• La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal en les seves activitats administratives, 

tant internes com externes; sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar 

documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. 

• Les actuacions administratives de règim intern del Centre, com són actes, comunicacions 

diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc. Es redactaran normalment en llengua 

catalana. També s’utilitzarà en totes les situacions administratives: arxius, qualificacions, 

informes interns i comunicats. 
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5.4.1 Consideracions a tenir presents en l’àmbit administratiu respecte a 

l’adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre. 

• Els avisos al públic que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es faran en llengua 

catalana. 

• Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes i 

externes del Centre. 

 

        5.2. Diagnosi de l’àmbit lingüístic del centre 

Un cop estudiats els resultats de les enquestes fetes arribem a les següents conclusions: 

• La majoria de pares són nascuts a Catalunya (78%), sols un 6 % ha nascut a la resta 

d’Espanya i el 16% a Àfrica, Centre i Sud-Amèrica, Europa, Nord-Amèrica i  Àsia. 

• La majoria de pares viuen a Manresa, un 94 % 

• Respecte al nivell d’estudis:   

PARES  MARES 

Llicenciats: 16,43   14,37 

Diplomats: 15,56   25,92 

Secundaris: 41,79   36,06 

Primaris: 23,63   20 

Sense estudis: 2,59   3,67 

 

• La llengua vehicular és el català. 

• En orígens lingüístics domina el català però amb poca diferència del castellà. 

• Llengües estrangeres: àrab majoritàriament seguit pel romanès, anglès, portuguès, francès, 

xinès, 

• Cal destacar que la llengua emprada dins i fora de l’aula en l’àmbit de l’alumnat és, 

majoritàriament, el català.  

• En l’àmbit del professorat l’ús majoritari és el català en un 100%. 

 

Amb aquests resultats, ens cal, ara actualitzar el PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE.  
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6. PROJECTE LINGÜÍSTIC. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

   6A L’aprenentatge de la llengua CATALANA 

     6A.1 L’aprenentatge de la llengua a EDUCACIÓ INFANTIL 

        6A1.1 Bases Psicopedagògiques: comunicació, llenguatge i pensament 

El treball a l’Ed. Infantil ha de tenir presents els nivells de comunicació, expressivitat i 

coneixement i els ha de potenciar com a llenguatge corporal, llenguatge del medi i llenguatge 

simbòlic. A mesura que l’infant avança en la interiorització del moviment, de les sensacions, 

de l’adquisició del seu esquema corporal i de l’organització de l’espai i del temps, és capaç 

d’expressar les pròpies emocions, necessitats i sentiments i, per tant, de comunicar-se millor 

amb les persones que l’envolten. 

Aquesta relació ajuda a consolidar les bases del pensament quan l’infant esdevé capaç de 

representar la realitat que l’envolta i la seva pròpia acció. 

• Tot el treball a l’Educació infantil és GLOBAL, per tant es considera el Llenguatge com un 

instrument que cal globalitzar i interrelacionar amb les dues grans àrees de significació de 

l’infant: un mateix i el seu entorn. 

• Es respecta el RITME EVOLUTIU de cada infant. La planificació dels objectius ha de prendre 

com a base la personalitat de cada nen/a  atenent a les diferencies individuals i a les 

transformacions que s’esdevenen en el seu desenvolupament. 

• Tot l’aprenentatge ha de ser SIGNIFICATIU, partint del món proper de l’infant, el món que 

coneix i que té significat per ell. 

      6A 1.2 Objectius generals: 

• Propiciar o crear el clima perquè es puguin explicar vivències i sentiments. 

• Reconèixer que per mitjà del llenguatge pot haver-hi comunicació. 

• Interpretar que mitjançant el llenguatge es pot pensar sobre allò que no hi és present. 

• Treballar la fonètica per mitjà d’onomatopeies, embarbussaments, etc. 

• Fomentar la comprensió i la memorització per mitjà del treball de les tradicions i el folklore 

català. 

• Adquirir nou vocabulari. 

• Motivar la funcionalitat de la lecto-escriptura. Despertar la curiositat pel món escrit i per la 

comunicació. 

• Iniciar progressivament el llenguatge escrit. 

• Aconseguir que els alumnes valorin el propi esforç i el dels altres 
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     6A 1.3 Metodologia per treballar l’expressió oral: 

• Es potenciaran les situacions idònies perquè els infants puguin expressar lliurement els seus 

pensaments, vivències i sentiments. La conversa serà una eina bàsica. 

• S’organitzaran activitats dirigides perquè l’infant pugui estructurar el pensament, ordenar les 

idees i verbalitzar-les correctament. 

• Es fomentarà la memorització per mitjà de les tradicions i el folklore català. Les 

representacions, dites, refranys i poemes seran de gran utilitat. 

• Es treballarà la fonètica per mitjà de jocs d’onomatopeies, embarbussaments, etc. 

• Es potenciaran activitats que fomentin l’hàbit d’escoltar. Explicar contes, fer petites lectures, 

etc. 

       6A 1.4 Aprenentatge de la lecto-escriptura 

L’aprenentatge de la lecto-escriptura és un procés cognitiu, el nen va construint les seves 

hipòtesis per descobrir i aproximar-se cada cop més a la forma d’escriure dels grans.  

• Es posaran a l’abast dels infants tots els instruments necessaris perquè aprenguin a llegir i 

escriure, tenint en compte que el principal objectiu és MOTIVAR-LOS PER DESPERTAR LA 

CURIOSITAT PEL MÓN ESCRIT i sobretot pel que significa la COMUNICACIÓ. 

• S’aprofitarà l’experiència que porten els infants de les imatges, símbols i lletres que veuen al 

seu voltant. 

• L’aprenentatge serà SIGNIFICATIU: es parteix del SEU NOM, del nom dels companys, del 

pare i de la mare, el nom de la classe... Es treballen els personatges dels contes, i els noms 

que vagin sortint en els temes treballats. 

• A partir de la GLOBALITAT del nom, s’anirà entrant a L’ ANÀLISI FONÈTIC de les lletres. 

• Es potenciarà EL TEXT LLIURE com a mitjà d’expressió de vivències.  

• S’aprendrà de L’ ERROR: Les activitats es basen en proposar situacions en que, amb 

l’observació i l’experimentació, l’infant vagi avençant, sense pretendre que ho faci de forma 

correcta. Per tant els “errors” no són considerats com a tals, sinó que ens serveixen per anar 

coneixent els passos del nen/a i poder plantejar noves situacions en que pugui avançar. 

• Es respectarà el RITME EVOLUTIU de cada infant i sempre que es pugui, es treballarà en 

grups reduïts , adaptant els treballs a les seves necessitats. 

• S’utilitzarà la LLETRA DE PAL, per facilitar el traç. Es treballarà la Grafo-motricitat per anar 

millorant el domini de la mà necessari per entrar en el món de la lletra lligada. 
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   6A  1.4.1 Activitats d’ensenyament- aprenentatge: 

• Fer conversa diària. 

• Observar gravats, làmines, murals, fotografies, etc. 

• Observar el temps. Calendari (dia, setmana i introducció al mes) 

• Ordenar historietes. 

• DVD’s i vídeos. 

• Jocs d’onomatopeies i embarbussaments. 

• Memorització de dites, refranys i petits poemes. 

• Escoltar i explicar contes. 

• Fer representacions. 

• Buscar informació en llibres i per Internet. 

• Text lliure espontani. 

• Text lliure després d’una sortida, festa, cap de setmana o qualsevol activitat interessant. 

• Treballar les notícies, tant relacionades amb els mateixos infants com de l’entorn. 

• Fer llistes del que necessitem per fer una activitat determinada. 

• Treballs amb el diccionari de la classe. 

• Treball sistemàtic dels noms dels nens/es; personatges de contes, paraules del tema que es 

treballa, etc. 

• Jocs de composició de noms i petites frases. 

• Mots encreuats i sopes de lletres senzilles. 

• Jocs de llenguatge a l’ordinador. 

• Activitats puntuals a la P.D.I. 

• Lectura progressiva de paraules i petites frases en lletra de pal. 

• Jocs gràfics per treballar la pre-escriptura. 

 

         6A  1.4.2 Avaluació i tractament de la diversitat 

• Observació del treball diari: 

• De la conversa. 

• Dels jocs de simulació, representacions i titelles. 

• Dels racons de joc simbòlic. 

• Treball en petits grups: tant de lectura com d’escriptura. 

• Valoració de l’actitud d’esforç, participació i atenció en les activitats dirigides. Respecte i 

cooperació. 

• Control puntual del text lliure. 

• Diagnòstics periòdics d’escriptura, basats en la teoria d’Anna Teberosky. 

• Observació de l’evolució del traç. 
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    6A  2 L’aprenentatge de la llengua catalana A C. INICIAL 

        6A  2.1 La llengua oral: activitats, estratègies, correcció, recursos, espais,  

avaluació. 

Es treballa a totes les àrees a partir de: 

• Explicació de contes que han llegit o els hi han explicat. 

• Descripció de dibuixos. 

• Explicar el que han fet, successos, vivències.... 

• Memorització i reproducció oral de petits textos literaris. 

• Representacions. 

• Explicacions d’experiments, observacions  del medi. 

• Petites argumentacions sobre un tema o exposicions sobre aspectes treballats. 

• Expressar les pròpies  opinions. 

• Resolució de problemes. 

• Làmines , dibuixos, imatges. 

 

 Estratègies: 

• Treball amb imatges 

• En petit-grup: els RACONS i en gran grup. 

• Motivació. Engrescar i animar en temes interessants. 

Els racons ens van molt bé per treballar en petit grup l’expressió oral. D’aquesta manera es 

dona l’oportunitat de parlar als nens i nenes que els costa més. 

Hem observat que les sessions són més rendibles en petit grup I que es poden treballar millor: 

• Dibuixos de contes. 

• Inventar contes a partir d’imatges. 

• Descripcions de personatges. 

• Descripció d’imatges i endevinar-la. 

• Descripció d’objectes. 

• Sentiments i emocions. 

 

Correcció: 

Pel que fa a la correcció de l’expressió oral no tenim unes pautes explicites. El llenguatge oral 

és un procés llarg, d’anar treballant l’estructura de la frase, el lèxic. 

• No rectificar directament. Repetir tota la frase o pregunta. 

• Fer més exercicis de repetició. 

• Anticipar paraules clau per millorar l’expressió. 
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Recursos materials i didàctics:  

• Imatges i làmines 

• Contes 

• Jocs de cartes ,jocs amb diversos materials 

• Vídeos, notícies 

• Activitats fora l’aula, sortides, teatre, jocs orals. 

 

 Recursos humans: 

• Mestres, autors de contes, intervencions externes, pares i mares, familiars. 

 

 Espais: 

• Aula, biblioteca, aula de reforç, aula Multimèdia. 

 

 Avaluació: 

Seguiment del dia a dia 

• Explicar situacions viscudes 

• Racó d’explicar un conte 

• Exposicions sobre animals. (Per exemple: quan anem al Cim d’àligues es fan grups de 4 i 

cada grup es prepara un aspecte de l’animal). 

• El seguiment de l’expressió oral és lent i laboriós. Es porta un control individual del seu 

progrés. 

L’avaluació es realitza en moments concrets. A principi de curs es detecten les dificultats i és 

un procés llarg. 

L’àrea de medi natural i social ens dona també moltes oportunitats per treballar i avaluar 

l’expressió oral.  

El treball en aquesta àrea es realitza a partir de la conversa. 

El treball és de manera global i no compartimentat, es dona molta importància  a moments 

viscuts, per tant l’avaluació és continuada. L’expressió oral intervé en la majoria de tasques 

que es realitzen. 

A l’àrea de matemàtiques també es realitza l’avaluació continuada de l’expressió oral, quan es 

fan verbalitzar problemes o procediments utilitzats en la seva resolució . 

En l’avaluació inicial ens trobem un llenguatge oral que cal treballar per tal d’enriquir-lo cada 

vegada més i amb aquest objectiu es treballa el llenguatge oral, les expressions, la 

construcció de la frase, el lèxic,.... 
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Reflexionant sobre l’avaluació ens hem adonat que hauríem de dedicar més temps a treballar 

i millorar el llenguatge científic i literari. 

També aprofitem el procés natural de les converses per anar introduint elements orals que 

enriqueixen la frase i el llenguatge, així com també anar prenent nota de l’evolució de 

l’expressió oral dels alumnes. 

 

   6A 2.2 La llengua escrita: l’aprenentatge de la lecto-escriptura  a Cicle INICIAL 

Llegir i escriure a cicle inicial és una continuació del treball iniciat a parvulari, que voldrà 

aconseguir que els alumnes siguin capaços de comprendre i produir petits textos de forma 

entenedora i adequada a l’edat.  

Es procura que l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura sigui contextualitzat, significatiu i 

funcional, de manera que contribueixi a adquirir capacitats comunicatives i d’aprenentatge 

aplicables a la realitat. 

Es llegeixen  i produeixen textos variats, que ajuden a expressar vivències, opinions i 

sentiments. 

Es té en compte que el llenguatge és el vehicle d’aprenentatge en totes les àrees i es vetlla 

perquè en tots els aspectes serveixi per a expressar-se i comunicar: en l’explicació d’un 

fenomen, en el raonament d’una situació matemàtica, en la narració d’un fet social, etc., 

sempre pensant que és un inici en la comprensió i l’expressió escrites. 

Utilitzarem les noves tecnologies, escrivint petits textos amb l’ordinador, veient produccions 

audiovisuals. Fomentarem l’ interès per tot tipus de textos escrits i audiovisuals. 

 

          6A  2.3 La lectura  

Es tracta des dels seus diversos àmbits: lectura com a diversió i plaer, com a font de 

comunicació i per a cercar informació i aprendre.  

Potser en aquest cicle hi ha més pes de la lectura per plaer, però també poden iniciar la 

interpretació de petits textos explicatius, cercar alguna informació en els llibres o Internet, amb 

l’ajut del mestre/a.  

Es vol crear una motivació per llegir usant la biblioteca d’aula, la de l’escola i les noves 

tecnologies.  

A Primer curs es comença el préstec de llibres a casa i la lectura acompanyada de nens de 

Cinquè, els padrins de lectura. A Segon se’ls fa conèixer el servei de préstec de la biblioteca 

d’escola i se’ls fa el carnet de Biblioteca que poden utilitzar al llarg de la Primària. 

Tant a l’estona dedicada a biblioteca fent lectura silenciosa, com en les activitats de racons en 

petit grup, s’incidirà en l’adquisició d’una bona forma de lectura, exercint el mestre, /-a un bon 

model i iniciant una mica d’hàbit de lectura en veu alta, abans d’acabar el cicle. La lectura de 
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contes sobretot així com d’altres textos serà habitual per part del mestre, /-a per a fomentar la 

lectura i l’aprenentatge.  

 

Es treballa la interpretació de textos variats en diferents formats: contes, endevinalles, 

poemes, petites descripcions, instruccions, petites explicacions sobre fets o coneixements i 

notícies.   

Respectant la diversitat de nivells, es va incidint en l’aprenentatge des de qui interpreta 

paraules a qui comprèn frases, fins aconseguir aquesta comprensió de textos adequats. 

Es considera essencial buscar la comprensió i es treballen estratègies per aconseguir-la, 

referents a abans, durant i després de la lectura. Sempre amb textos de complexió lingüística 

adequada i anant-los graduant. Es té en compte també els diferents tipus de comprensió: 

literal, interpretativa, crítica o valorativa. S’utilitzarà l’explicitació de coneixements previs, i el 

coneixement de nou vocabulari amb reforç d’ imatges, o suports visuals per aconseguir 

d’avançar en el llenguatge. 

 

            6A  2.4 L’escriptura:  

Es procura tenir en compte la composició de textos variats, partint a l’inici del cicle de 

l’escriptura espontània o pautada sobre vivències o sentiments. S’escriurà també sobre 

contes o fets coneguts. Poc a poc s’anirà motivant el text més creatiu de petites narracions 

inventades, rodolins, poemes o acròstics, textos explicatius breus, petits diàlegs, alguna carta, 

i s’iniciarà una mica el còmic.   

S’estimula l’avanç en l’elaboració de textos tot presentant abans models triats de forma i 

estructura adequada a l’edat.   

Es treballa una mica la consciència per aconseguir una coherència en el text escrit, tot 

remarcant  estratègies per escriure bé com anticipar i revisar. S’intenta que comencin a tenir 

un hàbit d’autocorrecció.  

S’utilitzarà l’ordinador per escriure i presentar petits textos amb un processador.  

Tot fent treball individual, per parelles, petit grup i també construcció col·lectiva de textos es 

vetlla per aconseguir que l’estructuració de la frase, el coneixement del lèxic i de la correcta 

escriptura vagin avançant.  

Es remarcarà també en les diferents àrees el vocabulari més específic, científic o matemàtic 

adequat a l’edat.  

El treball de reflexió sobre la llengua (lèxic, morfosintaxi, relació so- grafia, ortografia) es farà 

amb textos treballats i de forma funcional, pensant que és l’ inici també en aquest aspecte.   

Es vetlla per una correcta producció fonètica. En casos de dificultats s’empren  recursos per 

resoldre-les.   
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Es treballarà la consciencia fonològica per veure la relació amb l’escriptura, demanant però,  

que  en general  el text mantingui una ortografia natural. S’iniciaran algunes normes 

convencionals afavorint l’ interès per una correcta escriptura. 

Es demana un progrés en la presentació dels textos, que cada vegada sigui més acurada i 

entenedora. S’inicia el curs de primer utilitzant la lletra de pal i es va adquirint la lletra lligada 

al llarg del mateix.  

Es potencia el gust per la creació de textos de manera més autònoma a la vegada que vagin 

prenen consciència del seu avenç.  

 

 Estratègies d’escriptura a cicle inicial: 

A cicle inicial els nens i nenes estan immersos en el procés d’aprenentatge de la 

lectoescriptura. És un cicle on les activitats són variades i s’adeqüen als diferents ritmes 

d’aprenentatge, ja que alguns alumnes comencen a confegir mots senzills i en canvi d’altres ja 

comencen a fer frases o textos simples fins a arribar a fer textos més llargs. Comencen 

explicant  alguna vivència, un sentiment fins a explicar contes, inventar-ne o també fer textos 

descriptius a l’entorn d’un tema. 

Sovint s’aprofiten situacions quotidianes per a realitzar escrits que tinguin un significat per al 

nen o nena ( notes pels pares, per a altres classes,…).  

A començament de cicle moltes activitats escrites es realitzen després d’haver observat 

models. Es presenten models escrits que en algunes ocasions són copiats per després crear-

ne de nous o inventar-ne. 

Habitualment les activitats escrites van introduïdes d’un treball anterior oral i col·lectiu que 

situa l’alumne en el tema o l’activitat que posteriorment haurà de fer.  

Hi ha dues tipologies d’activitats: unes més conduïdes i amb respostes més tancades, 

pensades per treballar l’escriptura de determinades grafies o expressions escrites  i d’altres 

més obertes on l’alumne ha d’explicar una vivència, ha de fer una descripció o bé ha de 

resumir alguna història. 

En les activitats escrites s’acostuma a fer escriure la data i el nom en els fulls. 

Per a treballar l’escriptura s’utilitzen diferents tipologies textuals perquè l’alumne comprengui 

com funcionen els diferents escrits i sigui capaç d’escriure textos amb finalitats diferents: 

• El llenguatge publicitari amb els logotips i els anuncis és un llenguatge molt present, 

especialment els productes infantils com les joguines, marques d’alguns menjars i  de cotxes. 

A l’inici del cicle els logotips s’utilitzen per escriure els noms i per inventar-ne posteriorment. 

Més endavant els alumnes poden analitzar anuncis i crear-ne de nous. 

• El còmic. A partir d’haver observat models de còmic, haver-ne llegit i analitzat els seus textos, 

es proposen activitats com escriure onomatopeies en algunes vinyetes fins a completar amb 

text una historieta o també inventar-ne. 
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• Llenguatge popular. Rodolins, endevinalles i dites: 

• Rodolins.  L’activitat escrita a l’entorn dels rodolins ve després d’haver 

presentat rodolins orals perquè els alumnes vegin la musicalitat i el ritme del seu 

llenguatge. A partir d’aquí els poden escriure, copiar o  inventar-ne de nous. 

• Dites. S’escriuen col·lectivament a la pissarra i també individualment es 

copien en un full. 

• Endevinalles. A l’inici del cicle escriuen la paraula resultat de 

l’endevinalla. Més endavant a  partir de models d’endevinalles els alumnes 

n’inventen de noves i les escriuen.  

• Llenguatge poètic: poesia i cançons. A l’inici s’escriuen els títols, es copien models de la 

pissarra, es canvien unes paraules per unes altres. Més endavant ja en poden escriure 

d’inventades. 

• Llenguatge periodístic: el diari. Després d’un treball oral on es poden presentar notícies, mirar 

com estan  estructurades els alumnes escriuen titulars per a una imatge, escriuen una notícia 

de la classe,... 

• La presència de l’escrit està en qualsevol activitat. Sovint es realitzen escrits a l’entorn 

d’activitats com l’assistència a veure un espectacle, una festa, un tema que interessa,... 

• Per tal d’atendre millor la diversitat es treballa per racons en unes hores a la setmana. En 

aquestes sessions les activitats són variades i generalment n’hi una d’expressió escrita. 

Sovint les activitats de racons a l’entorn de l’escriptura estan pensades perquè una mestra 

estigui amb els alumnes i pugui incidir més amb ells i fer un treball en petit grup. 

• Una sessió a la setmana es dedica a confegir textos més llargs on els alumnes han d’explicar 

alguna història, una vivència o bé inventar-ne. En aquestes sessions hi ha dues mestres a 

l’aula per tal d’ajudar millor en el procés els nens i nenes. 

 

 Correcció: 

• La correcció en aquest cicle generalment es realitza individualment amb l’alumne. És 

important en aquest cicle que les correccions es facin amb el nen o nena davant  ja que és 

important que aquestes tinguin lloc quan l’alumne pregunta si ho ha fet bé i hi hagi una 

resposta immediata. 

• També pot haver-hi  correcció col·lectiva un cop s’ha acabat el treball perquè el propi alumne 

faci una autocorrecció. En aquest cas es realitza a la pissarra entre tots. 

 

L’avaluació de la lecto-escriptura a cicle inicial 

L’avaluació de la lecto-escriptura és un aspecte que es fa de manera continuada.  
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En molts moments, es va anotant el que interessa de cada nen i es va deixant reflectit tant les 

millores que va fent com els aspectes en què li costa més avançar.  

L’avaluació es fa a través de:  

• El llibre de lectura: els nens/es llegeixen la lectura en veu baixa i després ho llegim en veu alta 

un trosset cadascú.  Anem apuntant el que anem observant de la lectura que el nen/a fa en 

veu alta. Quan acaba de llegir el seu tros, li fem alguna pregunta per assegurar-ne la 

comprensió. També anotem el que observem. 

•  Lectura de qualsevol altre tipus que haguem preparat: contes, endevinalles, poesies, 

explicacions referides als temes que treballem o que ens poden interessar en un moment 

determinat... 

•  Estones de biblioteca, a la classe o a la biblioteca (hi ha un horari fix dedicat a això). Mentre 

tothom va llegint el seu llibre, se’n criden 3 o 4 a cada sessió i llegeixen un tros en veu alta 

amb la mestra. Igual que abans també s’anota com llegeixen i què van entenent. 

• Al racó de lectura, on han de triar un conte, d’entre uns quants que prèviament s’han 

seleccionat, i van fent lectura silenciosa, però llegint en veu alta una mica cadascú amb la 

mestra. 

• També s’avalua la comprensió lectora amb qualsevol exercici on hagin de llegir. Però a més a 

més es preparen petites lectures o textos variats que primer han de llegir i després contestar 

unes preguntes de comprensió, que tant poden ser orals com escrites. 

• S’avalua la comprensió lectora amb les proves específiques de comprensió lectora ACL. 

 

Què s’avalua quan parlem de la lectura? 

• Correspondència so-grafia. També no ometre sons ni dir-ne de més. Lletres que no s’han de 

pronunciar. 

• Agilitat. 

• Fer les pauses corresponents. 

• Entonar adequadament (signes de pregunta, d’admiració). 

• Bona comprensió. 

 

 Treball de l’expressió escrita.  Treballem diferents tipologies de textos, com per exemple: 

• Inventar contes, continuar un conte o canviar un final, 

• Explicar què han fet: el cap de setmana, les vacances, una festa o data especial, ...  

• Explicar experiments que han fet, què han après d’un tema determinat, quines conclusions 

n’han tret, 

• Escriure enunciats de problemes o explicar per escrit el raonament de determinades 

situacions matemàtiques... 
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• Passar un còmic a text narratiu, escriure un còmic,  

• Fer una recepta de cuina,  

• Resumir contes coneguts o llegits per ells,  

• Fer endevinalles, rodolins a partir d’un models prèviament llegits. 

 

La correcció d’aquests textos es fa de manera individualitzada cada vegada que escriuen. Es 

fa sobre  aspectes tant ortogràfics com sintàctics i d’estructura. Es té en compte el nivell de 

cadascú i a nivell d’ortografia corregim aquells aspectes sobre els quals hem estat treballant. 

Les anotacions del les mestres sobre l’evolució de cada alumne es fan amb molta freqüència 

per tenir clar com va progressant. 

Una de les millors situacions en les quals pots corregir i avaluar l’alumnat és en els racons de 

lectura i escriptura. El fet de ser dos mestres a l’aula i un d’ells dedicar-se exclusivament a 

aquest racó fa que el mestre pugui observar i anotar millor tots aquells aspectes destacables 

del procés de lecto-escriptura tenint en compte sempre el moment en què es troba cada 

nen/a. 

 

Una activitat que permet corregir col·lectivament és el dictat, tant poden ser frases preparades 

especialment, com petits fragments de lectures. Però, en tots els casos, primer són escrits a 

la pissarra i comentats tots junts; després s’esborren i es dicten. Es corregeixen totes les 

errades pels mestres i pels mateixos alumnes. 

 

Què s’avalua quan parlem de l’escriptura? 

• Correcta separació de les paraules. 

• Ortografia natural. 

• Aplicar les normes que s’han anat treballant. 

• Que siguin entenedors, ben estructurats. 

• Puntuació: punt final i a segon curs anar posant també comes i punts. Quan es treballa el 

diàleg, utilitzar els signes de pregunta i d’admiració. 

 

   6A 3 L’aprenentatge de la llengua catalana A C. MITJÀ 

       6A 3.1 La llengua oral: activitats, estratègies, correcció, recursos, espais, 

avaluació 

L’expressió oral en català es treballa en  totes les àrees.  Dins de l’àrea de llengua catalana, 

es fa una sessió quinzenal. 

Activitats 

 Explicar successos, vivències, noticies.... 
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 Debats sobre temes que es plantegen. Opinar, dialogar... 

 Explicar informacions sobre un tema concret, que ho han preparat prèviament a casa. 

 Fer el resum d’un text i explicar-lo als companys. 

 Expressar sentiments, emocions... 

 Mirar imatges, vídeos..., i comentar-los. 

 A 3r:: Calendari del mes: memorització de la dita del mes 

 A 4rt.: Memorització del poema del mes 

 Escriure una conferència: Recerca d’informació sobre un tema triat per l’alumne i 

exposició oral davant del grup classe. 

 Recerca d’informació sobre un tema del medi natural i social (per exemple: aparell 

digestiu, Manresa...) 

  Informar als companys sobre un  treball – individual o col·lectiu- fet a classe. 

 Explicar contes a nens i nenes més petits. 

  Activitats  concretes d’expressió oral.  

  Presentació i recomanació dels llibres que han llegit. 

 

Estratègies 

 Assemblees de classe. 

 En petit-grup, per parelles, amb tot el grup-classe. 

 Treball amb imatges 

 Gravació d’exposicions orals i  posterior audició 

 

Correcció 

 Pel que fa a la correcció de l’expressió oral normalment repetim les paraules mal dites 

o les frases mal construïdes. A vegades ho diu el mestre i altres ho pensem entre tots. 

Com ho podríem dir això perquè fos correcte?). 

 Quan hi ha una preparació prèvia a l’exposició oral, es fa la correcció ja en la 

preparació. 

 

Recursos materials i didàctics 

      - Tota classe de textos que poden ser útils. 

      - Imatges, vídeos que podem visionar amb el canó o amb la pissarra digital, ordinador... 

      - Imatges de revistes, llibres... 

 

Recursos humans 

 Els mateixos alumnes. 
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 Els mestres. 

 Mestre MALL  

 Comissió de biblioteca (animació lectora, presentació de llibres ...) 

 

Espais 

 Aula 

 Aula informàtica 

 Aula multimèdia. 

 

Avaluació 

Es una avaluació formativa i continuada.  

Es va valorant el progrés que es fa i òbviament si hi ha dificultats es treballen. 

 

            6A 3.2 La llengua escrita. Comprensió i expressió escrita a cicle mitjà 

Es treballa bàsicament dins l’àrea de llenguatge, però també gairebé en totes les altres. 

Estratègies 

 Escriure amb tota la tipologia de textos ( Descriptiu, poètic, narratiu, instructiu, 

noticies,...) 

 Escriure una conferència. 

 Escriure informacions sobre algun tema, fet, vivència... 

 Ortografia arbitrària: Deduir les normes d’escriptura que van sortint 

 Biblioteca d’aula: fitxa del llibre (3r, extreure la informació rellevant i a 4t, inici al resum) 

 Dictats 

 

Correcció 

 Sempre que es pot es fa la correcció en el moment què acaben d’escriure.  

 Quan es planteja com un treball de racons, es pot anar donant pistes, estratègies, ... 

per  a escriure bé. 

 Si és un text per parelles o per grup, es demana que se’l corregeixin ells conjuntament 

i després el mestre  els acaba d’ajudar. 

 A vegades el mestre corregeix l’escrit i fa anotacions. 

 Això tan funciona amb paper com amb ordinador. 

 

Recursos materials i didàctics. 

 D’entrada el que és més important com a recurs és la motivació i la funcionalitat 
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 Treballs d’elaboració de textos ( diàlegs, narracions, descripcions,,,) per parelles i en 

grup petit. 

 Treballs  amb programes informàtics que proposen activitats d’expressió escrita.  

 

Recursos humans 

 Mestres tutors 

 Mestres de suport 

 Els mateixos alumnes que s’ajuden entre ells. 

 

Espais 

 Aula 

 Aula d’informàtica 

 

Avaluació 

 Avaluació inicial. Normalment es fa a partir d’un text que escriuen i en el qual no es 

corregeix res. Serveix per saber el nivell. 

 Avaluació formativa: Es fa amb els diferents treballs i en el dia a dia. El treballs de 

racons també és una bona eina en aquest sentit. 

És la més important. 

 Avaluació final: Normalment també es fa amb un text que escriuen 

 

          6A 3.3. La lectura a Cicle Mitjà 

L’objectiu principal és que els alumnes descobreixin el gust per la lectura, i per altra banda 

que siguin conscients que és un recurs indispensable per a informar-se i formar-se. 

 

Tipus de lectura 

 Lectura silenciosa i explicar després el que han llegit. 

 Lectura en veu alta, cada nen un punt i seguint el fil de lectura. 

 Primer llegeix el mestre i després els/les alumnes. 

 Lectura de capítols d’una novel·la a classe. 

 Lectura d’un llibre dels recomanats per la biblioteca de l’escola.de diferents tipologies 

de textos: narratiu, descriptiu, informatiu, poètic, instructiu, teatral, de por ... 

 Lectura de llibres a casa. ( Es fa un seguiment de la lectura a casa,  a partir dels llibres 

de la classe que  s’emporten ) 

 Lectura a les estones de biblioteca de classe. 
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  La lectura en veu alta per part del mestre. (Al llarg del curs es llegeixen llibres en veu 

alta per part de la mestra tutora, per exemple: La meravellosa medecina d’en Jordi, 

Les bruixes, de Roald Dahl (a 3r)  i Matilda de Roald Dahl (a 4t) 

 

Es treballen textos que impliquin diferents tipus de comprensió: 

 Literal: reconèixer de tot allò que explícitament figura en el text. 

 Crítica: per poder formar judicis propis, amb respostes de caràcter subjectiu, 

identificar-se amb els personatges d’un llibre, amb el llenguatge de l’autor. Fer una 

interpretació personal a partir de les reaccions generades per les imatges literàries 

d’un text. Expressar opinions, emetre judicis... 

 Inferencial o interpretativa: anticipar suposicions sobre el contingut d’un text a partir 

dels indicis que proporciona la lectura. 

 Reorganitzativa: Manejar la informació rebuda, sintetitzar-la, esquematitzar-la, amb la 

finalitat de reordenar idees a partir de la informació que es va rebent i així poder fer 

una síntesi comprensiva. 

 

Recursos 

 Llibres de llengua. 

 Llibres de les diferents matèries. 

 Col·leccions de llibres. 

 Novel·les en préstec per a tots els alumnes. 

 Biblioteca d’escola. 

 Biblioteca d’aula. 

 Recerca d’informació a l’ordinador 

  

Activitats 

 Lectures dels llibres de llengua  (català, castellà, anglès)  

 Intercanvi de llibres que tenen a casa, porten a l’escola i recomanen als companys. 

 Participar en les activitats recomanades per la biblioteca. 

 Activitats setmana de St. Jordi. 

 Lectura de llibres  recomanats per la biblioteca de l’escola, fer la fitxa de lectura 

corresponent,  dir la seva opinió personal i explicar-lo als companys per motivar-los.   

 Portar llibres de casa per St. Jordi i recomanar-los als companys perquè els llegeixin i 

els expliquin després.  

 Activitats SEP 
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Avaluació 

 Agilitat. 

 Entonar adequadament  Expressivitat. 

 Bona comprensió. 

 

    6A 4. L’aprenentatge de la llengua catalana A C. SUPERIOR 

               6A 4.1 La llengua oral. Comprensió i expressió oral. 

L’expressió oral es treballa a totes les àrees i en els moments en que els alumnes 

s’expressen oralment. 

 

Activitats: 

 Fer narracions del que han fet, vivències, notícies, successos, contes, descriure 

dibuixos ... 

 Lectures, presentació i representació dels llibres que han llegit que han llegit. 

 Jocs lingüístics per treballar morfosintaxi (estructura de les frases) 

 Prenent com a punt de referència un text, relacionat amb un centre d’interès que es 

treballa a l’aula o escola en un moment concret, diferent als treballats específicament a 

llengua (els jocs en podrien ser un exemple); es realitza un treball de vocabulari 

específic i s’elaboren frases ben fetes per poder expressar-se en el tema de manera 

adient i amb un llenguatge apropiat. 

 Explicacions i descripcions del que han observat en Medi Social, Natural, experiments, 

activitats a l’aire lliure i altres matèries... 

 Adquisició del vocabulari específic i llenguatge científic adient a l’edat i que correspon 

al temes treballat a Coneixement del Medi. 

 Resolució de problemas matemàtics. 

 Inventar historietes, contes. 

 Descriure làmines, fotografies, imatges, objectes... 

 Descriure’s a si mateixos o als altres. 

 Expressar sentiments i emocions. 

 Reunions classe: saber participar en una reunió (respectar el torn de paraula, no dir el 

que han dit, argumentar sobre el que es parla, defensar una opinió ...) 

Estratègies: 

 Treballar en grup partit . 

 Treball en petits grups dins l’aula. 

 Treball individual. 
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Ens permet potenciar l’expressió oral. Els nens tenen més oportunitat per parlar, expressar-se 

i capten amb més facilitat el que diuen els altres. Es pot afavorir la participació d’aquells 

alumnes que els costa més. 

 

Correcció: 

• Anticipar paraules clau per millorar l’expressió i presentar models de tipologies de texts. 

• Facilitar una segona oportunitat perquè rectifiqui. 

• No rectificar directament si són paraules o expressions noves. Repetir tota la frase o pregunta. 

• Exercicis de repetició. 

 

Recursos materials: 

• Llibres de lectura, llibres de les diferents matèries, contes, jocs ... 

• Biblioteca d’escola i del laboratori. 

• Pissarra digital o canó de projecció, TV ... 

• Ordinadors i altre material audiovisual. 

• Projecció de pel·lícules. 

• Treball amb imatges, fotografies, làmines... 

• Treball en grup partit. 

• Treball en petits grups dins l’aula. 

• Potenciar la motivació; engrescar i animar cercant temes interessants. 

• Materials duts de casa. 

 

Recursos humans: 

• Mestre tutor. 

• Mestre de matèria (especialista). 

• Mestre de suport. 

• Mestre MALL i vetlladores. 

• Comissió de biblioteca (animació lectora, presentació de llibres ...) 

 

Espais que s’utilitzen: 

• Aula ordinària 

• Laboratori/taller 

• Aula multimèdia 

• Aula de suport 
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Avaluació: 

• Avaluació Inicial: es pren nota de com s’expressa l’alumne, es fa a principi de curs. 

• Avaluació contínua, es valora la seva expressió oral en el moment en que es realitzen 

les diferents activitats. 

• Avaluació final, es té en compte el seu procés global d’aprenentatge. 

 

                6A 4.2 La llengua escrita. Comprensió i expressió escrita. Activitats, 

estratègies, correcció, recursos, espais i avaluació. 

L’expressió escrita es treballa a totes les àrees en els moments en que els alumnes han 

d’expressar-se per escrit i de manera més específica dins l’àrea de llengua catalana. 

 

Activitats: 

• Es treballen les diferents tipologies de text intentant vincular-los a centres d’interès o temes 

del currículum. 

- Escriure el que han fet, vivències, notícies, successos...  

- Inventar narracions,  contes... 

- Fer prediccions, prendre nota de resultats, descriure processos ... 

- Descriure personatges, situacions, làmines, fotografies, imatges, objectes... 

- Descriure’s a si mateixos o als altres. 

- Expressar per escrit sentiments i emocions. 

- Fer la recensió de novel·les o contes que han llegit. 

- Fer guió i elaborar textos per a representacions. 

• Completar jocs lingüístics per treballar morfosintaxi (estructura de les frases) 

• Prenent com a punt de referència un text, relacionat amb un centre d’interès que es treballa a 

l’aula o escola en un moment concret, diferent als treballats específicament a llengua (els jocs 

en podrien ser un exemple); es realitza un treball de vocabulari específic i s’elaboren frases 

ben fetes per després poder-se expressar oralment de manera adient i amb un llenguatge 

apropiat. 

• Prendre apunts o fer anotacions per poder descriure el que han observat en Medi Social, 

Natural, experiments, activitats a l’aire lliure... 

• Adquisició de la grafia del vocabulari específic i llenguatge científic adient a l’edat i que 

correspon al temes treballat a Coneixement del Medi. 

• Resoldre problemes i especificar correctament els resultats. 

• Anotar els acords que s’han pres a les reunions de classe; fer propostes. 

• Respondre qüestionaris, exercicis d’aula, preguntes del llibre, dossiers. 

• Emplenar proves, controls. 
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Estratègies: varien segons les activitats 

• Dictats preparats, no preparats utilitzant diferents estatègies. 

• Anticipar paraules clau per millorar l’expressió escrita. 

• Presentar models de tipologies de texts. 

• Exercicis per reforçar les normes ortogràfiques, de lèxic, puntuació i morfologia. 

• Utilitzar diferents agrupaments per tal de poder fer un seguiment més personalitzat dels 

alumnes: 

- Treball individual. 

- Treballar en grup partit . 

- Treball en petits grups dins l’aula. 

Correcció: 

• En alguns textos, el/la mestre/a marca els errors ortogràfics, de lèxic, morfosintaxi i els 

alumnes els han de corregir. 

• Es revisaran tres o quatre textos a nivell general a la PDI per tal de corregir-ne els errors i 

treure'n aprenentatges per a tots. 

• Al llarg del curs també es corregirà una redacció amb l'alumne al costat per tal que sigui 

conscient de quins són els seus errors i els pugui millorar. 

• En les altres matèries es combina la correcció amb l’alumne al costat o sense que hi sigui ell 

(el treball en grup partit o petit grup et permet fer una correcció més directa). 

• Facilitar una segona oportunitat perquè rectifiqui. 

 

Recursos materials: 

• Llibres de lectura, llibres de les diferents matèries, contes, jocs ... 

• Biblioteca d’escola i del laboratori. 

• Pissarra digital o canó de projecció, TV ... 

• Ordinadors i altre material audiovisual. 

• Projecció de pel·lícules. 

• Treball amb imatges, fotografies, làmines... 

• Materials duts de casa 

 

Recursos humans: 

• Mestre tutor 

• Mestre de matèria (especialista) 

• Mestre de suport 

• Mestre MALL i vetlladores 
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• Comissió de biblioteca (animació lectora, presentació de llibres ...) 

• Personal especialista extern: autors de llibres, realitzadors de còmics...  

 

Espais que s’utilitzen: 

• Aula ordinària 

• Laboratori/taller 

• Aula multimèdia 

• Aula de suport 

• Menjador 

• Pati 

• Gimnàs 

 

Avaluació: 

Aspectes que es tenen en compte: coherència, lèxic, cohesió, adequació, ortografia, 

presentació. 

• Avaluació Inicial: es realitzen diferents activitats a nivell oral i escrit: es fan a principi 

de curs, en introduir un aspecte nou. En funció dels resultats, es procura millorar els 

nivells de competències dels alumnes. 

• Avaluació formativa (contínua): es valora el treball de l’alumne en tot moment (dia a dia) 

• Avaluació final: es realitzen proves i controls. Es té en compte el seu procés global 

d’aprenentatge i nivell assolit de competències. 

 

                6A  4.3 La lectura en català a cicle superior 
 
A Cicle Superior potenciem l’aprenentatge d’habilitats i estratègies que ajudin a avançar en la 

comprensió lectora. Per aquest motiu, procurem que els alumnes relacionin el text amb el 

coneixement del món i la realitat, formulin i verifiquin hipòtesis sobre esdeveniments, fets, 

característiques de personatges... 

Diversifiquem propostes que afavoreixin la comprensió literal, crítica, inferencial i 

reorganitzativa: 

• Literal: reconèixer de tot allò que explícitament figura en el text. 

• Crítica: per poder formar judicis propis, amb respostes de caràcter subjectiu, identificar-se 

amb els personatges d’un llibre, amb el llenguatge de l’autor. Fer una interpretació personal a 

partir de les reaccions generades per les imatges literàries d’un text. Expressar opinions, 

emetre judicis... 

• Inferencial o interpretativa: anticipar suposicions sobre el contingut d’un text a partir dels 

indicis que proporciona la lectura. 
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• Reorganitzativa: Manejar la informació rebuda, sintetitzar-la, esquematitzar-la, amb la finalitat 

de reordenar idees a partir de la informació que es va rebent i així poder fer una síntesi 

comprensiva. 

 

Propostes: 

• Facilitar textos amb els quals poguem treballar els diferents tipus de comprensió. 

• Realitzar diferents activitats al llarg de cada curs on es treballin els diferents  tipus 

de comprensió. 

 

Tipologies lectores 

• Lectura silenciosa i explicar després el que han llegit. 

• Lectura en veu alta, cada nen un punt i seguint el fil de lectura. 

• Primer llegeix el mestre i després els/les alumnes. 

• Lectura de capítols d’una novel·la a classe. 

• Lectura de capítols d’una novel·la que han de preparar a casa i després llegir-la a classe. 

• Lectura d’un llibre dels recomanats per la biblioteca de l’escola. 

• Lectura de diferents tipologies de textos: narratiu, descriptiu, informatiu, poètic, instructiu, 

teatral, de por ... 

 

Recursos 

• Llibres de llengua. 

• Llibres de les diferents matèries. 

• Col·leccions de llibres. 

• Novel·les en préstec per a tots els alumnes. 

• Biblioteca d’escola. 

• Biblioteca d’aula. 

• Biblioteca de laboratori i taller. 

  

Activitats 

• Lectures dels llibres de llengua  (català, castellà, anglès) 

• Apadrinaments 5è /1r    

• Intercanvi de llibres que tenen a casa, porten a l’escola i recomanen als companys. 

• Participar en les activitats recomanades per la biblioteca. 

• Activitats setmana de St. Jordi. 

• Lectura de llibres  recomanats per la biblioteca de l’escola, fer la fitxa de lectura corresponent,  

dir la seva opinió personal i explicar-lo als companys per motivar-los.  
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• Preparar i llegir (per grups) capítols d’un llibre i posterior representació a classe.  

• Portar llibres de casa per St. Jordi i recomanar-los als companys perquè els llegeixin i els 

expliquin després.  

• Activitats SEP 

 

Avaluació 

• Vocalitza correctament 

• Té dificultat per emetre alguns sons 

• Es menja lletres o paraules 

• Se salta línies 

• Confon grafies 

• Repeteix paraules 

• S'inventa paraules 

• Hi ha un reconeixement immediat del vocabulari 

• Substitueix unes paraules per unes altres que no tenen sentit dins el text 

• Rectifica i autocorregeix els errors 

• Fa les pauses corresponents a la puntuació 

• Dóna sentit a allò que llegeix (lectura expressiva) 

• Té un to adequat a cada tipus de text (narració, poesia, etc) 

• Entona adequadament  

• Té bona comprensió. 

 

     6B. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua CASTELLANA 

• L’alumnat ha de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui 

utilitzar-la adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió, en funció del nivell 

escolar en el qual es trobi. 

• L’aprenentatge del castellà s’introdueix oralment a partir del 1r trimestre del cicle inicial, per 

arribar al final d’aquest cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits en llengua. 

 

     6B.1 L’aprenentatge de llengua castellana a cicle INICIAL 

6B 1.1 Comprensió i expressió oral del castellà a cicle inicial 

L’objectiu final d’aquesta matèria serà que els nens adquireixin una competència comunicativa 

en castellà que els permeti comunicar-se amb altres persones, mantenir una conversa i 

entendre el que li diuen. Començar a llegir i comprendre paraules i petits textos. Apropar-se al 

coneixement de la cultura popular i la literatura.  
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A cicle inicial en l’aprenentatge de la llengua castellana es potenciarà l’ús de la llengua oral 

per sobre de la llengua escrita. 

Activitats: 

• Explicar vivències i experiències personals. 

• Expressar gustos, sensacions i estats d’ànim. 

• Exposar coneixements sobre un tema. 

• Exposar situacions relacionades amb l’entorn. 

• Reproduir situacions comunicatives quotidianes. 

• Fer dramatitzacions 

 

Es treballaran temes molt propers com pot ser el cos, la família, la casa, l’escola, el carrer, la 

ciutat, la natura, els vestits, el menjar ...etc. Per tal d’aprendre el lèxic bàsic que els permetrà 

anar essent més competents. S’introduiran els temes a partir de la 

El mestre planificarà algunes activitats amb el suport d’objectes, imatges, jocs, recursos 

digitals,.. que ajudin a millorar la comprensió. 

Es treballaran les diferents TIPOLOGIES aconseguir més competència lingüística entre els 

alumnes. Es propiciaran diferents situacions comunicatives on es motivi aquesta participació a 

través de: conversa, joc, descripció, narració, diàleg, debat, exposició d’un tema, etc. i on els 

sentiments sempre hi siguin presents.  

Algunes activitats: 

• Joc del “Veo,veo”.  

• Fer la descripció d’una persona (companys de la classe, personatges de contes, persones de 

l’escola,..).  

• Repartir fotos de persones (paisatges, animals,..). Cada imatge té el seu doble. Cada parella 

explica com és la seva persona. Els altres han d’escoltar i pensar si és la mateixa que tenen. 

Al final una parella comença a dir si han trobat el seu doble què els fa sospitar, els afectats 

opinen i s’ajunten si són ells. Es va repetint  fins a trobar-les totes les parelles. 

•  Mirar una làmina d’un paisatge i explicar què hi veiem. 

• Tenir un sobre amb fotos del vocabulari que es treballa. Un nen n’agafa un, se’l mira i amb la 

seva descripció els altres han d’entendre de quin objecte parla. .  

• A partir de la lectura d’un conte crear un debat d’opinió. 

• Realitzar un treball de plàstica en grup.  

• Canviar el nom a un personatge d’un conte. Explicar com seria aquest nou personatge. 
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• Repartir revistes com el Wapity. Passat el temps establert explicar quina informació han 

trobat. 

• Papiroflèxia. 

• Recordar les normes d’un joc abans de començar a jugar. 

• Dictat-dibuix. 

• Memoritzar poemes, embarbussaments, endevinalles, cançons 

 

Correcció de l’expressió oral: 

Els errors comesos al parlar els corregirem en el mateix moment que es produeixen. A 

vegades explícitament, assenyalant l’element incorrecte de l’enunciat. En aquest moment s’ha 

de tenir en compte el procés d’aprenentatge que està fent el nen i de la seva capacitat de 

millorar a partir de la correcció. 

La majoria de vegades farem una correcció implícita: incorporar els elements corregits de 

l’enunciat infantil en la resposta de l’adult, sense cap indicador sobre la incorrecció. Com pot 

ser fer una repetició d’assentiment. Una repetició que impliqui una expansió. 

Recursos materials i didàctics: 

• Cartonets amb paraules o missatges per llegir. 

• Contes per llegir el mestre en veu alta. 

• Contes variats per poder mirar i llegir els nens. 

• Fitxes de treball on hagin de llegir i entendre diferents tipologies de textos curts: un 

enunciat, descripció, cançó, endevinalla,... 

• Revistes (com el WAPITY) per buscar informació d’un animal, de la natura,.. 

• Recursos diversos per animar a conversar: murals: làmines, fotografies, cartells. 

 

 Recursos humans 

• Mestre 

• Els mateixos alumnes 

 

Espais 

• Classe 

Avaluació 

A l’hora d’avaluar tindrem molt en compte l’actitud del nen. Tenint molt present el seu punt de 

partida. Valorant quin procés ha fet individualment, en quins aspectes ha progressat. 

Observarem: 

• Comportament adequat (respecte pel torn de paraula, pel treball,...) 
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• Si es manté actiu en les sessions i no es distreu. 

• Com participa: Se li ha de demanar, ho fa amb normalitat,.. 

• S’expressa elaborant frases més o menys complexes. Pot fer intervencions cada cop més 

llargues i elaborades. 

• Observar si va interioritzant el vocabulari. 

• Normalment aprèn les cançons, endevinalles,.. 

• Quan es planteja una activitat està al cas o necessita explicacions addicionals. 

• Segueix les instruccions donades i fa bé els treballs. 

• Pot copiar bé paraules o petits textos. 

 

6B 1.2 La llengua escrita. Comprensió i expressió escrita del castellà a cicle 

inicial  

 L’expressió escrita es treballarà a partir de: 

• Escriure les paraules referents a un tema. 

• Escriure textos senzills produïts en diferents situacions. L’escriptura està molt lligada a la 

necessitat impulsada per una activitat. La majoria de vegades serà exposat o llegit en veu 

alta. 

Estratègies 

• Fer un buidat de paraules sobre un tema. Jugar al “Bingo”. Només poden guanyar si 

no han fet faltes. 

• Escriure el nom que li posarem a un personatge inventat. Llegir en veu alta el nom 

triat. 

• Inventar-se un disbarat i dibuixar-lo. Ensenyar el dibuix i llegir el que han pensat 

Correcció 

 Es tracta de copiar bé el vocabulari treballat un cop interioritzat 

Recursos materials i didàctics 

• Fitxes 

• Jocs 

• Recursos TIC 

Recursos humans 

• Mestre 

Espais 

• Aula 

Avaluació 

Es valora l’escriptura correcta del vocabulari après 
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6B 2 L’aprenentatge de la llengua castellana a cicle MITJÀ 

          6B 2.1 La llengua oral. Comprensió i expressió oral de la llengua 

castellana 

 L’expressió oral del castellà es treballa en el sí d’aquesta àrea. 

Activitats  

• Explicar successos, noticies.... 

• Fer el resum d’un text  i explicar-lo als companys. 

• Fer el resum del capítol del llibre que es llegeix i explicar-lo. 

• Mirar imatges, vídeos..., i comentar-los. 

• Activitats i jocs  concret d’expressió oral. 

•  Fer frases a partir de paraules donades  

 Estratègies 

• En petit-grup, per parelles, amb tot el grup-classe. 

• Treball amb imatges 

 

Correcció 

• Pel que fa a la correcció de l’expressió oral normalment repetim les paraules mal dites 

o les frases mal construïdes. A vegades ho diu el mestre i altres ho pensem entre tots.  

• Quan hi ha una preparació prèvia a l’exposició oral, es fa la correcció ja en la 

preparació. 

 

Recursos materials i didàctics 

• Tota classe de textos que poden ser útils. 

• Imatges , vídeos,,, que podem visionar amb el canó o amb la pissarra digital, 

ordinador... 

• Imatges de revistes, llibres... 

 Recursos humans 

• Els mateixos alumnes 

• Els mestres 

Espais 

• Aula 

• Aula informàtica 

• Aula multimèdia 

Avaluació 

Es una avaluació formativa i continuada.  

Es va valorant el progrés que es fa i òbviament si hi ha dificultats es treballen. 
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       6B 2.2 La llengua escrita. Comprensió i expressió escrita de la llengua 

castellana a cicle mitjà 

 L’expressió escrita en castellà es treballa dins l’àrea de castellà. 

 Activitats: 

• Escriure amb diferent  tipologia de textos ( Bàsicament fent  textos descriptius  i narratius...) 

• Escriure frases sobre el llibre de lectura,  a partir de paraules donades... 

• Fer resums d’un capítol del llibre de lectura. 

• Escriure informacions sobre algun tema, fet, vivència... 

• Jocs lingüístics per treballar morfosintaxi (estructura de les frases) 

 

Estratègies: 

• Treball en petits grups dins l’aula. 

• Treball individual 

 

Correcció 

• Sempre que es pot es fa la correcció en el moment què acaben d’escriure.  

• Quan es planteja com un treball de racons, es pot anar donant pistes, estratègies, ... per  a 

escriure bé. 

• Si és un text per parelles o per grup, es demana que se’l corregeixin ells conjuntament i 

després el mestre  els acaba d’ajudar. 

• A vegades el mestre corregeix l’escrit i fa anotacions. 

• Això tan funciona amb paper com amb ordinador. 

 

Recursos materials i didàctics. 

Treballs d’elaboració de textos ( diàlegs, narracions, descripcions,,,) per parelles i en grup 

petit. 

• Llibres de lectura  ( novel·les)  

 

Recursos humans 

• Mestres tutors 

• Mestres de suport 

• Els mateixos alumnes que s’ajuden entre ells. 

 

Espais 

• Aula 
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Avaluació 

• Avaluació inicial. Normalment es fa a partir de frases que escriuen  a partir de paraules 

donades o d’un petit text. 

• Avaluació formativa: Es fa amb els diferents treballs i en el dia a dia 

• Avaluació final: Normalment també es fa amb un text que escriuen. 

 

     6B 3  L’aprenentatge de la llengua castellana a cicle SUPERIOR 

          6B 3.1 La llengua oral. Comprensió i expressió oral 

L’expressió oral es treballa a l’àrea de llengua castellana. 

Activitats: 

• Fer narracions, del que han fet, vivències, notícies, successos, contes, descriure dibuixos ... 

• Lectures, presentació i representació dels llibres que han llegit que han llegit. 

• Jocs lingüístics per treballar morfosintaxi (estructura de les frases) 

• Prenent com a punt de referència un text, relacionat amb un centre d’interès que es treballa a 

l’aula o escola en un moment concret, diferent als treballats específicament a llengua (els jocs 

en podrien ser un exemple); es realitza un treball de vocabulari específic i s’elaboren frases 

ben fetes per poder expressar-se en el tema de manera adient i amb un llenguatge apropiat. 

• Inventar historietes, contes. 

• Descriure làmines, fotografies, imatges, objectes... 

• Descriure’s a si mateixos o als altres. 

• Expressar sentiments i emocions. 

 

Estratègies: 

• Treball en petits grups dins l’aula. 

• Treball individual. 

Ens permet potenciar l’expressió oral. Els nens tenen més oportunitat per 

parlar, expressar-se i capten amb més facilitat el que diuen els altres. Es pot 

afavorir la participació d’aquells alumnes que els costa més. 

 

Correcció: 

• Anticipar paraules clau per millorar l’expressió i presentar models de tipologies de texts. 

• Facilitar una segona oportunitat perquè rectifiqui. 

• No rectificar directament si són paraules o expressions noves. Repetir tota la frase o pregunta. 

• Exercicis de repetició. 
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Recursos materials: 

• Llibres de lectura, llibres de les diferents matèries, contes, jocs ... 

• Biblioteca d’escola i classe. 

• Pissarra digital o canó de projecció, TV ... 

• Ordinadors i altre material audiovisual. 

• Treball amb imatges, fotografies, làmines... 

• Treball en petits grups dins l’aula. 

• Potenciar la motivació; engrescar i animar cercant temes interessants. 

• Materials duts de casa. 

 

Recursos humans: 

• Mestre de matèria (especialista). 

• Mestre “MALL” i vetlladores. 

• Comissió de biblioteca (animació lectora, presentació de llibres ...) 

 

Espais que s’utilitzen: 

• Aula ordinària 

• Aula multimèdia 

• Aula de suport 

 

Avaluació: 

• Avaluació Inicial: es pren nota de com s’expressa l’alumne, es fa a principi de curs. 

• Avaluació contínua, es valora la seva expressió oral en el moment en que es realitzen 

les diferents activitats. 

• Avaluació final, es té en compte el seu procés global d’aprenentatge. 

 

            6B 3.2 La llengua escrita. Comprensió i expressió escrita. Activitats, 

estratègies, correcció, recursos, espais i avaluació. 

L’expressió escrita es treballa a totes les àrees en els moments en que els alumnes han 

d’expressar-se per escrit i de manera més específica dins l’àrea de llengua catalana. 

 

Activitats: 

• Es treballen les diferents tipologies de text intentant vincular-los a centres d’interès o temes 

del currículum. 

- Escriure el que han fet, vivències, notícies, successos...  
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- Inventar narracions,  contes... 

-Descriure personatges, situacions, làmines, fotografies, imatges, objectes... 

- Descriure’s a si mateixos o als altres. 

- Expressar per escrit sentiments i emocions. 

- Fer la recensió de novel·les o contes que han llegit. 

- Fer guió i elaborar textos per a representacions. 

• Completar jocs lingüístics per treballar morfosintaxi (estructura de les frases) 

• Prenent com a punt de referència un text, relacionat amb un centre d’interès que es treballa a 

l’aula o escola en un moment concret, diferent als treballats específicament a llengua (els jocs 

en podrien ser un exemple); es realitza un treball de vocabulari específic i s’elaboren frases 

ben fetes per després poder-se expressar oralment de manera adient i amb un llenguatge 

apropiat. 

• Respondre qüestionaris, exercicis d’aula, preguntes del llibre. 

• Emplenar proves, controls. 

  

Estratègies: varien segons les activitats 

• Dictats preparats, no preparats utilitzant diferents estatègies. 

• Anticipar paraules clau per millorar l’expressió escrita. 

• Presentar models de tipologies de texts. 

• Exercicis per reforçar les normes ortogràfiques, de lèxic, puntuació i morfologia. 

• Utilitzar diferents agrupaments per tal de poder fer un seguiment més personalitzat dels 

alumnes: 

- Treball individual. 

- Treball en petits grups dins l’aula. 

 

Correcció: 

• En alguns textos, el/la mestre/a marca els errors ortogràfics, de lèxic, morfosintaxi i els 

alumnes els han de corregir. 

• Es revisaran tres o quatre textos a nivell general a la PDI per tal de corregir-ne els errors i 

treure'n aprenentatges per a tots. 

• Al llarg del curs també es corregirà una redacció amb l'alumne al costat per tal que sigui 

conscient de quins són els seus errors i els pugui millorar. 

• En les altres matèries es combina la correcció amb l’alumne al costat o sense que hi sigui ell 

(el treball en grup partit o petit grup et permet fer una correcció més directa). 

• Facilitar una segona oportunitat perquè rectifiqui. 
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Recursos materials: 

• Llibres de lectura, contes, jocs ... 

• Biblioteca d’escola i classe. 

• Pissarra digital o canó de projecció, TV ... 

• Ordinadors i altre material audiovisual. 

• Treball amb imatges, fotografies, làmines... 

• Materials duts de casa 

 

Recursos humans: 

• Mestre de matèria (especialista) 

• Mestre de suport 

• Mestre “MALL” i vetlladores 

• Comissió de biblioteca (animació lectora, presentació de llibres ...) 

 

Espais que s’utilitzen: 

• Aula ordinària 

• Aula multimèdia 

• Aula de suport 

 

Avaluació: 

Aspectes que es tenen en compte: coherència, lèxic, cohesió, adequació, ortografia, 

presentació. 

• Avaluació Inicial: es realitzen diferents activitats a nivell oral i escrit: es fan a principi 

de curs, en introduir un aspecte nou. En funció dels resultats, es procura millorar els 

nivells de competències dels alumnes. 

• Avaluació formativa (contínua): es valora el treball de l’alumne en tot moment (dia a dia) 

• Avaluació final: es realitzen proves i controls. Es té en compte el seu procés global 

d’aprenentatge i nivell assolit de competències. 

 

             6B 3.3 La lectura en castellà a cicle superior 
 

A Cicle Superior potenciem l’aprenentatge d’habilitats i estratègies que ajudin a avançar en la 

comprensió lectora. Per aquest motiu, procurem que els alumnes relacionin el text amb el 

coneixement del món i la realitat, formulin i verifiquin hipòtesis sobre esdeveniments, fets, 

característiques de personatges... 
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Diversifiquem propostes que afavoreixin la comprensió literal, crítica, inferencial i 

reorganitzativa: 

• Literal: reconèixer de tot allò que explícitament figura en el text. 

• Crítica: per poder formar judicis propis, amb respostes de caràcter subjectiu, identificar-se 

amb els personatges d’un llibre, amb el llenguatge de l’autor. Fer una interpretació personal a 

partir de les reaccions generades per les imatges literàries d’un text. Expressar opinions, 

emetre judicis... 

• Inferencial o interpretativa: anticipar suposicions sobre el contingut d’un text a partir dels 

indicis que proporciona la lectura. 

• Reorganitzativa: Manejar la informació rebuda, sintetitzar-la, esquematitzar-la, amb la finalitat 

de reordenar idees a partir de la informació que es va rebent i així poder fer una síntesi 

comprensiva. 

 

Propostes: 

• Facilitar textos amb els quals poguem treballar els diferents tipus de  comprensió. 

• Realitzar diferents activitats al llarg de cada curs on es treballin els diferents  tipus 

de comprensió. 

 

Tipus de lectura 

• Lectura silenciosa i explicar després el que han llegit. 

• Lectura en veu alta, cada nen un punt i seguint el fil de lectura. 

• Primer llegeix el mestre i després els/les alumnes. 

• Lectura de capítols d’una novel·la a classe. 

• Lectura de capítols d’una novel·la que han de preparar a casa i després llegir-la a classe. 

• Lectura d’un llibre dels recomanats per la biblioteca de l’escola. 

• Lectura de diferents tipologies de textos: narratiu, descriptiu, informatiu, poètic, instructiu, 

teatral, de por ... 

 

Recursos 

• Llibres de llengua. 

• Col·leccions de llibres. 

• Novel·les en préstec per a tots els alumnes. 

• Biblioteca d’escola. 

• Biblioteca d’aula. 

• Biblioteca de laboratori i taller. 
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Activitats 

• Lectures dels llibres en llengua castellana.   

• Lectura de llibres  recomanats per fer la fitxa de lectura corresponent. (deures d’estiu) 

• Preparar i llegir (per grups) capítols d’un llibre.  

 

Avaluació 

• Vocalitza correctament 

• Té dificultat per emetre alguns sons 

• Es menja lletres o paraules 

• Se salta línies 

• Confon grafies 

• Repeteix paraules 

• S'inventa paraules 

• Hi ha un reconeixement immediat del vocabulari 

• Substitueix unes paraules per unes altres que no tenen sentit dins el text 

• Rectifica i autocorregeix els errors 

• Fa les pauses corresponents a la puntuació 

• Dóna sentit a allò que llegeix (lectura expressiva) 

• Té un to adequat a cada tipus de text (narració, poesia, etc) 

• Entona adequadament  

• Té bona comprensió. 

 

     6C  El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a 
PRIMÀRIA 
 
La llengua anglesa s’introduirà el primer trimestre del cicle inicial. 

Les mestres d’anglès són definitives al centre, cada una està adscrita a un cicle i un cop a la 

setmana es reuneixen per coordinar aspectes metodològics, organitzatius i curriculars. 

        

  6C1 Objectius generals de tots els cicles: 

 El treball comença sent bàsicament oral, tenint presents tant els aspectes fonètics com 

els auditius, i s’anirà introduint cada cop més el treball escrit. 

 Procurarem organitzar l’alumnat, sempre que sigui possible, mitjançant desdoblaments 

del grup classe i dins de l’aula d’anglès. 

Amb els alumnes nouvinguts tindrem en compte el Pla d’Acollida:  

“La introducció de la llengua estrangera es farà en funció del nivell que cursi i de les 

competències assolides en les dues primeres llengües”. 
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   6C 2 Metodologia: 

Se segueix la línia pedagògica que té  presents els interessos i coneixements dels alumnes 

seguint les noves orientacions referents a les Competències Bàsiques. L’objectiu bàsic és 

conèixer i utilitzar la llengua anglesa de manera natural en situacions comunicatives. 

S’anirà introduint la lectura, comprensió escrita i expressió escrita de vocabulari i estructures 

senzilles al 2n nivell de cicle inicial a través de jocs, relacions dibuix-paraula,... un cop s’hagin 

interioritzat a nivell oral. 

 

La comunicació oral és bàsica i per això intentem lligar el que aprenem del llibre de text amb 

les experiències personals i l’entorn de l’alumne perquè sigui molt més significatiu. 

Les cançons, les petites obres de teatre i les exposicions regulars de diferents temes ens 

ajuden a consolidar-ho. 

 

Les noves tecnologies han estat un gran recurs dins la classe d’anglès per poder motivar molt 

més l’aprenentatge de l’anglès: nous vídeos, música, rimes, històries,...ens apropen a l’ús real 

d’aquesta llengua. 

 

La introducció del treball per projectes que ajudin a consolidar el que estem treballant i que 

serveixin de motivació per l’ús de la llengua será una constant en aquesta materia.   

 

A cicle superior el projecte interdisciplinari es fa en aquesta llengua a 5è i a 6è es dissenyen 

diferents activitats que van lligades a l’objectiu de superar les competències que des del 

Departament ens exigeixen cada any. Per això s’intenta mantenir com a mínim i sempre que 

sigui possible un desdoblament de grup setmanal en sessions que van d’entre 45 a 60 minuts 

en funció de l’edat per tal d’afavorir la comunicació oral de forma més individualitzada.  Es 

prioritzarà fer-ho a cicle superior.  

 

Disposem d’una aula específica per l’aprenentatge de l’anglès on s’anirà amb mig grup 

sempre que sigui possible on les cadires estan disposades en forma d’U. 

 La llengua vehicular de les classes és l’anglès (en la mesura que sigui possible) acompanyat 

de llenguatge visual i gestual que sigui necessari. 

 

Esporàdicament organitzarem activitats diferents a les que habitualment es fan a l’aula com 

poden ser: participar en un festival de cançons anomenat “PB Vision” (Puigberenguer Vision) 

imitant l’”Eurovision”, obres de teatre internivells i Christmas-Easter murals & songs. També 

solem fer venir al 2n trimestre a una compañía de teatre per un cicle en concret que sol ser 
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cicle inicial i mitjà, per representar un conte al gimnàs de l’escola. Aquest recurs fa posible 

que s’adonin que  poden seguir una obra de teatre, poden participar, poden comunicar-se 

amb els actors en anglès. Sempre és motivador. 

 

 

              6C 3 Correcció: 

Les errades en llengua oral es corregeixen en el mateix moment en que es produeix o es pot 

prendre nota i comentar-ho l final de l’exposició oral per no tallar a l’alumne. No cal corregir 

totes les paraules/estructures que es diuen malament ja que els alumnes d’aquest nivell es 

desanimen amb molta facilitat. Normalment es corregeixen amb més insistència les errades 

directament relacionades amb el que s’està treballant. Hi ha petits detalls que es poden 

passar per alt, però hi ha errades que no es poden passar per alt. Això dependrà de l’alumne 

al que s’estigui avaluant. 

Al full de seguiment es van anotant els progressos que fa cada alumne.  

També comptem amb el recurs de l’autoavaluació a l’acabar cada tema o projecte. 

 

                6C 4 Materials: 

Des del 1r fins a 6è es fa servir llibre de text i llicència digital per llibres on-line i tots els 

recursos inclosos que són rics i variats i que tenen en compte la diversitat en l’aula. Aquests 

recursos són: projector, pissarra digital, CD audio, CDRom, DVD, contes, fotocòpies, Flash 

Cards, Word Cards, ordinadors, revistes adients de l’editorial bayard, etc. 

 

A la pàg. Xtec hi ha alguns apartats de recursos per la llengua anglesa que es van actualitzant  

 i a més a més a l’aula d’anglès disposem de contes, jocs, pòsters, estris varis que 

representen la realitat per poder ampliar la funcionalitat de la comunicació (telèfon, balança, 

cinta mètrica,  còpia d’euros, fruites,...) que es poden fer servir sempre que calgui. 

L’activity book és obligatori a partir de 3r de primària. 
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LA BIBLIOTECA A LA NOSTRA ESCOLA 

 
ÀMBIT DE RECURSOS MATERIALS 
 
Equipament d’aules 
 
Tots els llibres de text de totes les àrees, llevat de les àrees de Castellà i anglès, són en 

català. Les biblioteques d’aula disposen de llibres de lectura majoritàriament en català, tot i 

que també n’hi ha en castellà i anglès. 

Els cartells, manuals d’ús, ... exposats a les parets són en català excepte aquelles que estan 

reservades exclusivament a les àrees de castellà i anglès. 

 

 
Biblioteca general 
 
El centre disposa d’una biblioteca general d’ús exclusiu dins el centre. 

Va formar part del projecte puntedu. Això va possibilitar la catalogació de tots els llibres de 

l’escola i la redacció de les activitats que ajudaven a l’impuls de la lectura dins de la nostra 

escola.  

 

Es va aprofitar aquest fet i el que l'escola celebrava el 25è aniversari per canviar-la de lloc i fer 

possible la creació d'una aula multimèdia a través de la instal·lació d'un panell movible que 

donava la possibilitat de treballar amb ordinadors i llibres en cas que fos necessari. Es va 

comprar nou mobiliari, nous llibres, i vam disposar d'una dotació d'ordinadors que facilità el 

registre de tots els llibres de l'escola. 

El fet de participar en el projecte de reutilització de llibres ha ajudat a augmentar el nº de 

llibres de lectura i de consulta de tots els cicles. 

Cada nivell des de P3 fins a 6è disposa d’una sessió setmanal d’una hora de duració o bé de 

¾ en cas que sigui a la tarda. 

La biblioteca està disponible a l’hora d’esbarjo i els alumnes de Primària poden fer ús de 

diferents fonts. 

Dos cops al mes l’AMPA realitza activitats de biblioteca en l’àmbit d’extraescolars: “L’hora del 

conte” amb coordinació amb la comissió de biblioteca. 

Hi ha una comissió de biblioteca on hi ha representats tots els cicles que treballen amb 

l’objectiu de donar suport a totes aquelles activitats programades al llarg del curs: inici de curs 
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(recursos per informar-nos del noms de les classes, St. Jordi, suggeriment de llibres de 

lectura, temes varis treballats al llarg del curs...) 

El fons de biblioteca està format per llibres i revistes sobretot en català , castellà i algunes en 

anglès. També té reservat un espai on s’arxiven les fotos de totes les promocions de l’escola. 

 

1.  ACTIVITATS D’IMPULS  A LA LECTURA: 

 Maletes viatgeres 

Activitat adreçada a Educació Infantil i cicle Inicial de Primària. 

 

Objectius: 

• Establir contacte amb les famílies per tal de treballar l’hàbit de la lectura a casa. 

• Acompanyar i motivar el procés d’aprenentatge de la lectura. 

• Respectar el material i tornar-lo el dia assenyalat. 

• Conèixer diferents materials que contribueixen a l'adquisició de la cultura (revistes, 

música, pel·lícula...) 

• Fomentar l’hàbit de la lectura com a gaudi 

 

Descripció: Aquesta activitat fa anys que es porta a terme a l’escola. Vam començar 

preparant materials per a cicle inicial i s’ha anat ampliant a Educació infantil. 

 

A Educació Infantil: 

S’explica un conte, es treballa a la classe i cada dos dies se l’emporta un nen a casa per 

ensenyar-lo i explicar-lo als pares. Acompanya la maleta un article per als pares sobre temes 

d’ educació infantil. Cada maleta té exemplars diferents, per poder-los canviar. 

A cada classe hi ha dues maletes. 

A cicle Inicial: 

Tenim dues maletes viatgeres per a cada curs, és a dir 8 en total. La Comissió de Biblioteca 

les prepara al començament de curs per tal que es posin en funcionament a partir de 

l’octubre-novembre. 

Els tutors dels nivells corresponents preparen el llistat dels alumnes tenint en compte 

 les diferents famílies. Acostumem a posar primer aquelles que sabem que participaran 

 molt i escriuran propostes interessants. Hi ha molta puntualitat en el retorn. 
 
Durant dues setmanes, un nen o nena de la classe se’n porta la maleta amb el següent 

material: 

- tres àlbums il·lustrats 
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- les revistes Tatano i Cucafera ( per als de 1r) i la revista Cavall Fort  (per als 

de 2n) 

- un cd de música 

- una pel·lícula 

A més d’aquest material, a la maleta les famílies trobaran una llibreta per escriure 

suggeriments, impressions... sobre aquest material. Un fulletó amb recomanacions o 

pensaments sobre la lectura per tenir en compte ( per a cada curs hi ha un model diferent) 

i un bolígraf. Dins la maleta també hi ha la relació de material que conté i el llistat amb 

l'ordre en què les famílies l' aniran rebent 

 

Avaluació 

Llegint els escrits dels pares i mares, veiem que la valoració és molt positiva. Portar la maleta 

a casa és un esdeveniment familiar que convida a organitzar-se les estones lliures al voltant 

dels contes i altres materials. Tanmateix, en alguns casos ens fan suggeriments sobre altre 

tipus de material per incloure o d’organització del temps per tenir la maleta a casa. 

Els nens i nenes valoren molt positivament aquesta activitat, estan molt contents de portar la 

maleta a casa i expliquen anècdotes sobre el material que han llegit.  

La valoració dels mestres és igualment molt positiva. Veiem que ajuda els nens a llegir i 

estableix un lligam entre els nens-pares i la lectura. 

Temporalització: A partir d’octubre/noviembre fins al final de curs cada família la té durant 

dues setmanes. 

Recursos humans: La preparació del material és a càrrec dels mestres de la Comissió de 

Biblioteca. Un cop iniciades el tutor controla que les maletes vagin fent el recorregut familiar. 

Recursos materials: Maletes tipus executiu: amb departaments per posar la llibreta, 

fulletons, bolígraf i un altre més gran per al material. 

  

Apadrinament de lectura 

Activitat adreçada a alumnes de 5è i 1r de Primària 

Objectius 

• Establir relacions de coneixement mutu entre alumnes de diferents nivells. 

• Motivar els alumnes en el gust per la lectura, acompanyant els més petits en el procés 

d’aprenentatge. 

• Millorar la competència lectora dels alumnes de primer. 

• Educar en el respecte entre companys de diferent edat, en la responsabilitat de la tasca a fer i 

l’autoestima. 
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Descripció: 

Vam començar el curs 2008-09 després d’haver-nos plantejat la necessitat de fer un pas més 

en l’aprenentatge de la lectura dels més petits alhora que es volia fomentar la col•laboració 

internivells.  

Els tutors de tots dos cursos es troben per establir criteris i consignes a seguir: crear clima 

tranquil, afectuós però seriós, fer-se responsable que el petit llegeixi...  

S’estableixen les parelles, tenint en compte afinitats, si es coneixen, el tarannà, la 

predisposició a ajudar o rebre ajuda... Si hi ha nens i nenes de 5è que no es veuen gaire amb 

cor es poden destinar dos padrins a un mateix petit, però l’experiència diu que tots se’n 

surten. 

Cada mestra de 1r. va a la classe de 5è a explicar-los com serà l’activitat, donar consignes, 

fer veure la importància de l’ajut que donaran, recollir els seus comentaris o neguits...  La 

mestra de 5è els donarà el llibre que han de fer llegir el primer dia i els grans se’l preparen per 

explicar. Se’ls dona pautes per fer una bona lectura de la imatge, una anticipació de 

l’argument...  

Els nens de 5è, o la comissió de Biblioteca, fan un punt de llibre que regalaran als fillols. Quan 

acabin els nens i nenes de 1r, faran un detall per regalar als grans. 

Les tutores de 1r.  i les mestres de Biblioteca preparen tres capses de contes o altres 

materials per llegir, que aniran als tres grups de lectura amb que es divideix cada classe. Hi 

haurà materials de diferent nivell de dificultat.  

Els nens grans amb l’ajut del tutor si cal, aniran canviant els contes que ha de llegir el fillol, 

triant-los d’un nivell de dificultat similar.  

En acabar les sessions es pot demanar la opinió dels padrins en relació al progrés dels fillols, 

comentar com ha anat, se’ls dóna les gràcies, 

Avaluació: 

Els tutors valoren molt positivament l’activitat ja que permet una millora del ritme lector dels 

petits al mateix temps que es motiven molt per poder llegir amb el/la padrí i un augment de la  

responsabilitat dels grans per ajudar en el procés de la lectura als petits. 

La valoració dels alumnes és bona. 

 

Temporalització 
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El segon trimestre. Activitat setmanal, d’una sessió de duració (l’estona de lectura  real 

acostuma a ser de mitja hora). 

 

Recursos humans: Es necessiten tres persones per fer tres grups de lectura. Tutors i una 

mestra més –que durant dos anys han estat mestres jubilades- o bé, com en aquests darrers 

dos cursos han estat  mares col·laboradores.  

 

Recursos materials: L’activitat es realitza a les classes de 1r. de 5è i a la biblioteca.  

Llibres de la biblioteca d’escola i d’aula de cicle inicial.  

Punts de llibre. 

Regal de primer curs als de 5è. 
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