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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

1.1. ALUMNAT 

 
La gran majoria de l’alumnat  viu des de sempre a Catalunya i la llengua d´ús  és 
majoritàriament el català. Pe tant el català és la llengua vehicular a l’escola i la que s’utilitza en 
les relacions escola-família.  
El castellà esdevé una segona llengua , tot i que , l’alumnat mostra un  nivell força acceptable 
pel que fa a la  comprensió  oral i escrita  que , poc a poc, es va reforçant i ampliant el seu ús. 
De totes maneres, cal millorar la competència d’ús, és a dir , fer d’aquesta llengua una llengua 
més funcional.  
En acabar l’etapa de primària els alumnes han assolit un nivell adequat de bilingüisme, essent 
capaços de comunicar-se sense  massa dificultat en ambdues llengües.  
Pel que fa a l’alumnat nouvingut, el català s’intentarà que sigui  la llengua d’aprenentatge , d’ús,  
vehicular i de relació.   
 
 

1.2. ENTORN 

 
L’escola  està situada  al barri de Set Camins d’on són la majoria dels alumnes. El català i el 
castellà conviuen paral.lelament, però cal esmentar que hi ha un cert predomini del català.  
El nivell sòcio-econòmic  de les famílies és mitjà i la llengua habitual és el català en un 60% 
aproximadament, després el castellà i una minoria d’àrab, sud-americans i ucraïnesos... 
Els alumnes nouvinguts, malgrat que la llengua dominant sigui el català tenen poques 
possibilitats d’utilitzar-la fora del centre, ja que majoritàriament no són del barri i vénen 
d’entorns  on el català no predomina i, sí la llengua d’origen.  

 
 

2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

 

2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA 

 

2.1.1.1. EL CATALÀ VEHICLE DE COMUNICACIÓ 

 
És necessària la conscienciació  de la necessitat  de la participació de tota la comunitat 
educativa en el procés  de normalització de la llengua catalana en el centre, així com, potenciar 
activitats  que fomentin  l’ús  de la llengua i la integració de la cultura catalana.  
 
S’està realitzant el Projecte família-escola: “Apropem-nos” juntament amb Càrites i l’Ajuntament 
perquè les famílies que no entenen el català el puguin aprendre.  
 
 

2.1.1.2. EL CATALÀ, EINA DE CONVIVÈNCIA 
  
Tots els comunicats  a les famílies i la retolació interna i externa s’haurà de fer en català. 
La relació  entre  els mestres davant dels alumnes serà en  català, tant fora com dins de l’aula, 
excepte en el cas d’anglès i castellà.  
Les entrevistes amb els pares sempre es faran en català, tret dels casos que no l’entenen –en 
les quals es farà en castellà o amb l’ajuda d’alguna altra mare com a traductora. 
Els monitors d’extraescolars han de tenir un domini oral del català i utilitzar-lo amb els nens.  
Donat que  la producció  lingüística  dels infants està relacionada amb el model lingüístic 
docent (bona pronúncia, ús d’una llengua col.loquial correcta , una actitud positiva davant  les 
situacions comunicatives....), s’intentarà un ús correcte de la llengua parlada en els diferents 
contextos escolars.  
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2.1.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 

2.1.2.1. PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

 
Al nostre centre no tenim cap programa d’Immersió lingüística. 
 
 

2.1.2.2. LLENGUA ORAL 

  
Al PLEC queda reflectit tot un protocol per treballar a nivell oral la llengua a totes les àrees: 
llegir, comprendre, explicar, fer... Així com treballar l’expressió, la comprensió abans de 
realitzar qualsevol tasca. (Veure el PLEC) 
 
 

2.1.2.3.  LLENGUA ESCRITA 

 
En el nostre centre la lectura i l’escriptura tenen una atenció preferent al llarg de 
l’escolarització. 
La competència escrita es potencia en totes les seves dimensions: receptives (lectura) i 
productives (escriptura) de comunicació i creació, relacionades amb la comunicació oral. Per tal 
de donar-li un caire més motivador,funcional i d’ús es contempla: la biblioteca d’aula a educació 
Infantil i la biblioteca escolar a Ed. Primària per potenciar el Projecte d’Innovació Punt Edu, l’ús 
dels mitjans informàtics i audiovisuals, activitats culturals, festives, projectes,web del centre ... 
com a dinamitzadores de l’aprenentatge de la llengua escrita. 
Al PLEC queden reflectits els objectius, la metodologia, les activitats i la valoració que es fa 
durant les dues etapes. 
 
 

2.1.2.4.  RELACIÓ LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA 
 

Les habilitats de comprensió – escoltar i llegir- i les d’expressió – parlar i escriure- estaran 
estretament relacionades. 
Un dels objectius principals és desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita, per 
comunicar-se amb els altres, per aprendre, expressar les opinions personals, apropiar-se i 
transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials, així com per la 
construcció de coneixements per al desenvolupament personal i l’expressió, i per la seva 
participació en les creacions culturals. 
 

 

2.1.2.5.  LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES. 
 
La dimensió comunicativa és la base dels aprenentatges de qualsevol àrea, per la qual cosa els 
continguts no han de ser els específics de l’àrea lingüística, sinó que caldrà entendre’ls en totes 
les activitats curriculars.  
S’impartiran totes les àrees en llengua catalana, tret les de llengües estrangeres, les hores de 
lectura en castellà i el castellà. S’intentarà tractar la vessant més social  i pragmàtica de la 
comunicació. S’han dissenyat estratègies lingüístiques i comunicatives  que portin a la solució 
dels problemes plantejats.  
 

 Es realitza un ensenyament integrat de les llengües  que coordini els continguts que 
s’aprenen i la utilització de diferents metodologies per assolir la competència plurilingüe 
i intercultural.  

 Les mesures organitzatives faciliten  el treball  de continguts transversals que 
contemplin l’heterogeneïtat de l’alumnat.  

 A l’escola hi ha una formació contínua a partir de la nostra autoavaluació metodològica. 
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2.1.2.6. CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA ENTRE CICLES I NIVELLS 

 
L’equip de mestres  del centre  es coordina  a través de  reunions de:  cicle (programacions, 
tallers, criteris metodològics i d’avaluació,....), d’intercicles, nivell, d’equips i comissions. Totes 
aquestes reunions tenen una planificació i organització prèvia: càrrecs, coordinadors, 
responsables,.... És  aquí on s’estableixen els recursos, criteris organitzatius  i metodològics i 
es decideixen les activitats a fer consensuades posteriorment en un claustre.  Tots els acords 
es recullen a les actes, memòries...tenint en compte la PGA ,PEC i PLEC. El traspàs 
d’informació de l’alumnat es realitza a final de curs entre nivells, cicles, intercicles, llar d’infants i 
secundària.  
 

 

2.1.2.7. ACOLLIDA ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA  

             LLENGUA VEHICULAR 

 
El nostre centre actualment no disposa d’aula d’acollida, però sí tenim, un protocol per la 
rebuda i acolliment de l’alumnat nouvingut.  L’aprenentatge del català com a segona llengua es 
realitza a nivell individual el màxim d’hores setmanals possibles per les mestres d’educació 
especial i diferents tipus d’agrupaments a l’aula ordinària amb dos mestres. 
 

 En l’elaboració dels horaris es tenen en compte aquests alumnes per establir els criteris 
organitzatius del centre. 

 En cas que hi hagi una figura d’acollida, el mestre d’EE intervé quan l’alumne sigui 
subjecte de PI. 

 

 

2.1.2.7.1. ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS 

 
Si l’alumnat nouvingut desconeix les dues llengües oficials, se li farà una adaptació progressiva 
dels aprenentatges en funció del seu nivell competencial i se li introduirà la llengua catalana 
donant prioritat a l’expressió oral. 
 

 Es creu molt important que hi hagi, per una banda una figura del professor que 
s’encarregui de l’atenció de tot aquest alumnat juntament amb els tutors de suport, i per 
l’altre, la dotació de recursos i espais pertinents. 

 També es tria un alumne que tutoritza la seva adaptació en tots els àmbits. 

 

 

2.1.2.7.2. ALUMNAT SUD-AMERICÀ DE PARLA HISPANA 
 
Si l’alumnat nouvingut coneix una de les dues llengües oficials, se li farà una reorganització de 
l’horari escolar, per tal de ser atès en hores de reforç o suport personal, i es realitzarà una 
adaptació lleu de l’aprenentatge de la llengua catalana. També es tria un alumne que tutoritza 
la seva adaptació en tots els àmbits. 
 

 

 

2.1.2.8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 
L’escola disposa dels següents recursos organitzatius per atendre la diversitat: Educació 
Especial, reforços, grups partits, racons, ambients, tallers, SEPS. 
Per tal de gestionar i organitzar aquesta atenció, s’ha posat en funcionament la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat , que ha elaborat un Pla d’atenció a la Diversitat.  
 
(Veure Pla atenció a la diversitat) 
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2.1.2.9. ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA 

 
A la nostra escola es realitzen activitats culturals: festes, Jocs Florals, Lectura en veu alta, 
padrins de lectura, representacions teatrals, jornades culturals, concursos literaris, artístics... 
activitats que tenen una organització prèvia, de tipus didàctic i a la vegada es procura 
interrelacionar el màxim d’àrees. La llengua catalana esdevé l’eina funcional i bàsica pel 
desenvolupament de les activitats, ja que creiem que aquestes són un mitjà força motivador per 
potenciar la llengua catalana i fer coneixedors als nostres alumnes de les tradicions i costums 
de Catalunya i ens faciliten que els nens de tant en tant puguin conviure tots plegats. 
Al llarg de la Primària també es destina una hora de tutoria i d’educació en valors on es 
conversa i dialoga sobre temes com: respecte als drets lingüístics, igualtat, cultura, diversitat... 
 
 

2.1.2.10.  AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 
Actualment l’avaluació del coneixement de la llengua és més propi de cada nivell, és necessari 
doncs, arribar a consensuar amb el Claustre els elements a tenir en compte a l’hora de valorar 
els aprenentatges i l’ús de la llengua. 
S’ha inclòs l’autoavaluació en les programacions que ha servit per realitzar canvis en la 
metodologia: agrupaments, atenció a la diversitat... tenint en compte tant la dimensió 
comunicativa, com la literària de la llengua. No obstant això el claustre de professors es 
continua formant contínuament, doncs encara no s’han escollit els objectius d’excel.lència que 
com a escola pretenem. 
 

 Es sistematitzen els criteris d’avaluació de les capacitats i competències en les 
diferents dimensions de l’àrea de llengua i la introducció d’activitats d’autoavaluació al 
llarg de les unitats didàctiques.  

 

 

2.1.2.11. MATERIALS DIDÀCTICS 

 
Cal fer explícits els criteris a seguir en la selecció del material didàctic (llibres de text,  dossiers, 
diccionaris, recursos audiovisuals i informàtics, materials per l’atenció a la diversitat...) al llarg 
de tota l’etapa. 
A l’hora de treballar la dimensió literària de la llengua, es tindrà en compte la seqüenciació 
d’aquesta al llarg de l’etapa. 

 

 

2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTERBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 

 

2.1.3.1. INFORMACIÓ MULTIMÈDIA 

 
A la nostra escola la incorporació de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del 
programari i dels suports digitals en general està finalitzada. El centre ha anat incorporant la 
llengua quan ha trobat facilitats per fer-ho: a les hores d’informàtica, a nivell de diferents 
agrupaments, a hores de biblioteca... 
 

 S’han adaptat les eines digitals amb què es treballa a la llengua vehicular del centre i 
s’ha dotat al professorat de recursos i formació per al treball de les TAC en les diferents 
àrees. 

 S’ha elaborat el Pla TAC 

 S’han establert uns criteris al Claustre per a la utilització i seqüenciació de recursos 
multimèdia a l‘aula: Chromebooks. 
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2.1.3.2. USOS LINGÜÍSTICS 

 
Tenint en compte la realitat multilingüe a Catalunya i la realitat de la nostra escola on s’utilitza 
la llengua catalana com a element cohesionador i integrador, dins i fora de l’àmbit escolar: 
afavorint activitats d’aprenentatge i potenciant l’ús del català des de les famílies passant pels 
mestres, entitats socials, culturals, administratives... Caldrà seguir potenciant la llengua 
catalana en tots aquests aspectes. 

 

 

2.1.3.3. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DEL CENTRE I DE LA SOCIETAT  

 
En el nostre centre: 
  

 Es promou en la comunitat educativa  actuacions  per a la sensibilització, foment i 
consolidació  de l’educació intercultural de la llengua catalana com a eix vertebrador 
d’un projecte educatiu plurilingüe.  

 Es potencia l’intercanvi comunicatiu en català entre l’alumnat  d’altres centres de la 
comunitat lingüística catalana i la utilització dels mitjans de comunicació més habituals 
com ràdio, televisió,...... 

 Es fa un projecte família –escola: “Apropem-nos” per fomentar l’aprenentatge i ús de la 
llengua catalana en la interrelació família-escola. 

 
 
 

2.1.3.4. CATALÀ I LLENGÜES D’ORIGEN 

 
L’equip docent  ha  de disposar  d’informació  sobre les diferents llengües  familiars presents a 
l’aula. Per tal  de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de competències 
per tothom ha d’existir al centre:  
 

 Consciència positiva i coneixement de la varietat lingüística, així com la recerca, 
percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn de 

l’alumnat. 

 Cal tenir una actitud positiva i d’interès  de tot el claustre vers l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres, per conèixer altres llengües i cultures.  

 

 

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

 

2.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

 

2.2.1.1. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA 

 
A la nostra escola hi ha una coherència metodològica entre les dues llengües, donat que les 
estructures comunes es treballen en català per després aplicar-les en castellà. 
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, actualment catalano-parlant de forma 
majoritària, per arribar a un mateix nivell de les dues llengües. 
 
 

2.2.1.2. LLENGUA ORAL 

 
Es dóna especial èmfasi a la competència oral de la llengua al cicle inicial. Cal dir però, que a 
l’Educació infantil encara no s’introdueix el castellà però sí la llengua anglesa. 
Al llarg de la Primària es treballen diferents tipologies de textos de forma oral: converses, 
dramatitzacions, entrevistes... Cal però continuar incidint per millorar aquesta competència. 
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2.2.1.3. LLENGUA ESCRITA 

 
En el nostre centre es segueixen les orientacions metodològiques del currículum. Tenint en 
compte que es plantegen activitats de lectura i escriptura a totes les àrees, és en les àrees de 
llengües on es tenen uns objectius clars i específics, i així s’avaluen. 
Tot i que hi ha una programació vertical de les tipologies textuals a treballar, ens cal una 
coordinació ens cal una coordinació entre els mestres de les tres llegües per tal de treballar 
més el procés de les diferents metodologies i no solapar-nos per tal que l’ensenyament-
aprenentatge sigui més efecte. 

 

 

2.2.1.4. ACTIVITATS D’ÚS 

 
A la nostra escola s’imparteixen les hores de llengua castellana marcades pel currículum.  
Els nostres alumnes són bilingües i dominen per igual les dues llengües.  
 

 Es reforça aquesta llengua, amb recursos TAC, cartells, pel·lícules, materials en 
castellà, articles publicats a la web, creacions literàries...  

 

 

2.2.1.5. CASTELLÀ A LES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES 

 
Donat que a la nostra escola es fan estrictament en castellà les hores que marca el currículum i 
veient que aquest fet no és suficient per arribar a l’objectiu final de l’etapa, s’està estudiant la 
possibilitat de reforçar de forma horària la llengua castellana per tal d’incrementar-ne el seu ús. 
Tot i que en algunes hores d’Educació en valors i tutoria ja s’aplica. 
 
 
 

2.2.1.6. ALUMNAT NOUVINGUT 

 
L’aprenentatge de la llengua castellana en l’alumnat nouvingut és igual que la resta de 
l’alumnat, tot i que rep un reforç individualitzat de llengua catalana per integrar-se en 
l’aprenentatge de la resta d’àrees que es fan en llengua catalana. 
Faltarien més recursos humans per poder millorar l’atenció d’aquests alumnes. 
 

 

2.3. ALTRES LLENGÜES 

 

2.3.1.  LLENGÜES ESTRANGERES 

 

2.3.1.1.  ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE  

              L’ETAPA 
 
L’anglès ha esdevingut una llengua de comunicació social i internacional, de gran valor per la 
introducció en el món del treball i actualment un idioma de referència. 
Per aquesta raó hem optat per potenciar i reforçar l’ensenyament d’aquesta llengua i estem 
portant a terme un projecte d’anglès que permet iniciar el treball d’aquesta llengua estrangera 
des de l’etapa d’Educació Infantil a P- 3 i es continua al llarg de tota la Primària. 
Utilitzem la llengua estrangera en ambients a Cicle Inicial i també a Coneixement del Medi a 
Cicle Mitjà i Cicle Superior.  
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2.3.1.1.1.  DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM 

 
A la nostra escola comencem a introduir una llengua estrangera a partir d’Educació Infantil, a 
P-3. 
Els continguts que es treballen en aquest cicle fan referència principalment a petites estructures 
gramaticals de forma oral i vocabulari relacionat amb les diferents unitats de programació de 
cada nivell. 
A Cicle inicial s’amplien les estructures gramaticals, així com el vocabulari a partir del llibre de 
text de reutilització i en els ambients de llengua estrangera. 
A Cicle Mitjà s’introdueixen nous conceptes ampliant tot el que s’ha treballat als cicles anteriors. 
A més a més, fem una part de  l’Àrea de Coneixement del Medi: Science en anglès a Cicle 
Mitjà i Superior. 
A Cicle superior s’aprofundeix més la llengua escrita, però continuant donant molta importància 
a la llengua oral.  
Tant a Educació Infantil com a Primària disposem d’espais d’interacció/comunicació variats 
(aules ordinàries, aules de tallers, aula d’anglès, biblioteca) que ens permeten donar resposta 
als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat mitjançant diferents agrupaments (individual, 
parelles, grups) i treball per racons. 
També es té en compte i es treballen les diferents festes i cultura d’aquesta llengua 
Durant tot el curs es fa un seguiment dels continguts a les hores de coordinació entre el 
professorat d’aquesta llengua i l’especialista de l’àrea Visual i Plàstica adequant-los al nivell i 
les necessitats de l’alumnat. A final de curs es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final 
elaborant una memòria i es preveuen les futures modificacions. 
 
 

2.3.1.1.2.  METODOLOGIA 

 
A C. Inicial Es treballa molt la part oral mitjançant listenings, cançons, historietes, temps i el bon 
dia. A 1rl’aprenentatge de l’escriptura és progressiu. A primer escriuen paraules i a segon 
frases. Sempre que s’aprèn vocabulari nou va acompanyat de la grafia. 
 
A cicle Mitjà i Superior la mestra utilitza la versió digital del llibre a la PDI. 
A nivell d’expressió escrita a tercer es demana que escriguin frases curtes seguint el model 
gramatical de cada unitat i a quart es pretén que aquestes frases es converteixin ja en petits 
textos. El vocabulari de cada unitat també es treballa de forma escrita durant els dos cursos. 
Pel que fa a l’expressió oral es demana que formulin frases senzilles amb fluïdesa atenent a la 
pronuncia, sobretot aquelles que són més habituals en el dia a dia. També es fan diferents 
activitats orals relacionades amb el vocabulari que es treballa a cada unitat tot relacionant-ho 
amb la part gramatical del tema. El vocabulari i la part de gramàtica es treballen també a partir 
de jocs ja siguin orals o escrits, individuals, en parelles i petits grup (tot aquest material s’ha 
creat de nou). Els alumnes disposen del “pupil’s book” i de “l’activity book” (on es realitzen la 
majoria d’activitats). A cada unitat se’ls dona una fitxa complementària amb un resum d’allò 
més important de cada tema (a l’aula d’anglès ho tenen penjat en forma de pòster).  
A més a més es treballa la comprensió oral a través dels listenings i  la comprensió escrita i 
lectora a través de les “stories” de cada unitat i del llibret dels “skills”, d’una manera més 
autònoma i cadascú al seu ritme. 
Cal dir també que una vegada cada curs els alumnes assisteixen a una obra de teatre en 
anglès i participen en les activitats de l’English Day. 
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2.3.1.1.3.  MATERIALS DIDÀCTICS PER L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA  

                 ESTRANGERA 

 
Els materials s’escullen periòdicament seguint una mateixa línia de coherència bibliogràfica, 
segons les necessitats de l’alumnat i els diferents nivells.  
A l’escola es poden trobar una gran varietat de materials i recursos didàctics oferts a l’alumnat i 
al professorat. 
Tots aquests materials es prioritzen depenent dels aspectes de la llengua anglesa que es 
tractin, per exemple, en l’àmbit oral i visual es fan servir des de les flashcards, vídeos, àudios, 
ppt, activitats a la pdi, CDs, facilitant així l’aprenentatge i ampliació/ reforç dels coneixements.  

 

 

2.3.1.1.4. RECURSOS TECNOLÒGICS 
 
El centre recolza i ofereix facilitats per l’ús dels recursos tecnològics a les diferents àrees. 
Especialment, a la llengua estrangera, es fa un ús important d’aquestes tecnologies perquè hi 
ha una gran varietat d’activitats per al seu aprenentatge adaptant-se fàcilment a la diversitat de 
l’alumnat.  
El departament d’anglès compta amb una gran varietat de recursos tecnològics: ordinadors, 
ordinadors portàtils, pdi’s a les aules. 
 

 

2.3.1.1.5.  L’ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA  A L’AULA 

 
Es potencia al màxim la llengua estrangera a l’aula per part del professor/a que motiva als seus 
alumnes a utilitzar l’anglès apropant-los a situacions reals i quotidianes properes al seu entorn. 
Això s’afavoreix gràcies a la utilització de “word cards” penjades per diverses zones de l’escola. 
A part, s’ofereix la possibilitat d’assistir a obres teatrals en aquesta llengua i realitzar-ne de més 
simples a dins de l’aula.  
També col·labora amb un blog a la web de l’escola on s’hi pengen les activitats que es van 
realitzant als diferents nivells de l’escola. 
S’intenta cada curs tenir un auxiliar de conversa per tal d’afavorir l’expressió oral de l’alumnat 
en aquesta llengua. 
 
 

2.3.1.2.  ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LLENGÜES  

              ESTRANGERES 

 
El centre no s’ha plantejat la introducció d’una segona llengua estrangera d’una segona llengua 
estrangera, perquè preferim aprofundir en l’aprenentatge de les dues llengües oficials i la 
llengua anglesa ( sobretot en aquesta de forma oral). 

 

 

2.3.1.2.1. AVANÇAMENT DE L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA 

 
Al centre s’ha vist la necessitat de potenciar la llengua estrangera degut a la demanda de la 
societat de manera que, des de l’etapa d’Educació Infantil els alumnes prenguin un primer 
contacte amb aquesta llengua i es familiaritzin amb aquesta. Tal com hem dit, aquests alumnes 
reben dues sessions setmanals en aquest idioma, una d’elles en mig grup, seguint una 
metodologia, especialment, visual i oral que faciliten la immersió i el contacte amb aquesta 
llengua.  
El professorat que imparteix aquesta llengua en aquest cicle, té la competència lingüística i la 
formació específica per a aquesta etapa.  
Tenim tenim un perfil lingüístic creat en aquesta llegua que és la que coordina tot el projecte, la 
comissió de mestres i les activitats que es fan a l’escola en llengua estrangera: anglès. 
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2.3.1.2.2.  APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUA  

                 ESTRANGERA 

 
A cicle Inicial es fan dues tardes d’ambients en llengua anglesa. A cicle mitjà i superior es 
treballa una part de l’àrea de Coneixement del Medi en anglès: Science. 
Tant a tercer com a quart es realitzen tres temes (establerts) de medi en llengua anglesa durant 
el curs (dos de medi natural i un de medi social). Les sessions són setmanals i tenen una hora 
de durada. Durant el tercer trimestre és fan un projecte de treball cooperatiu a tercer i un treball 
de grup amb els alumnes de quart.  Tot el material ha estat elaborat de nou aquest curs. Es 
treballa a través de vídeos, presentacions digitals, material manipulable i fitxes d’activitats.   
A cicle superior es treballa per projectes preparats per la mestra. Un projecte per trimestre. Es 
realitza un treball individual, en petit grup, i en gran  grup. Es potencia el treball cooperatiu. 
Treballem a través de material fungible, experiments i noves tecnologies. L’objectiu final és 
poder exposar oralment l’aprenentatge. Avaluació continuada.  

 
 

2.3.1.3. PROJECTES I PROGRAMES PLURILINGÜES 

 
Atesa la realitat social, lingüística i cultural del nostre centre caldrà un ensenyament integrat de 
les llengües que coordini els continguts que s’aprenen i les metodologies de les diferents 
situacions d’aula a fi que els nens i les nenes avancin cap a un assoliment d’una competència 
plurilingüe i intercultural: estratègies lectores, redacció de resums i esquemes, tipologia de 
textos, puntuació i terminologies gramaticals, etc. 
 

 

2.3.2. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA NOVA 

              IMMIGRACIÓ  

 
El nostre centre no té aula d’acollida. Últimament l’afluència  d’immigrants ha estat més notòria 
i es veu més la necessitat de marcar unes directrius de caire més didàctic: organització, 
recursos  a l’aula, coordinació entre mestres, dinàmiques de treball al grup-classe, suports 
visuals, racons... per treballar la dimensió plurinlingüe i intercultural. 
 

 Es tracten les diferents cultures: política, geografia... per tal d’aconseguir una 
conscienciació per part de tota la comunitat educativa. 

 Ens plantegem celebrar un acte intercultural. 

 

2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

 

2.4.1.1. LLENGUA DEL CENTRE 

 
Partint de la base que es tracta d’una escola catalana, tal com ho mostra la composició 
sociolingüística de l’alumnat, al centre s’utilitza el català com a llengua vehicular en tots els 
àmbits i esdevé un referent d’ús d’aquesta llengua. Tots els rètols, cartells, plafons, 
informacions vàries... estan escrits en llengua catalana. Es contempla que l’ús del català sigui 
el més correcte possible vetllant en tot moment per la seva bona utilització. 
Aquest referent ho és sobretot per aquells alumnes que no tenen el català com a llengua 

materna i pels alumnes nouvinguts. 
Conscienciació de la necessitat de participació de tota la comunitat educativa en el procés  de 
normalització de la llengua catalana en el centre. 
Creiem convenient anar posant els cartells amb les tres llengües que es treballen a l’escola. 
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2.4.1.2. DOCUMENTS DEL CENTRE 

 
El centre disposa de diferents documents on es fa referència a la llengua catalana: la PGA, 
PLEC, PEC...es revisen a l’inici de cada curs i s’hi inclouen els objectius o propòsits referents a 
les llengües que hagin canviat.  (Es poden trobar a la web del centre) 
Les NOFC  es  revisen contínuament afegint-hi aquells aspectes que canvien o fent-hi les 
modificacions adients. Aquests documents es tenen en compte a l’hora de programar (PGA) i 
en totes les activitats i actuacions que es realitzen al centre i també com informació de tot el 
personal que arriba nou a l’escola. 
Les actuacions administratives del centre com: actes, comunicats diversos, horaris, arxius, 
qualificacions, informes interns i comunicacions... es redacten en llengua catalana.  
 

 

2.4.1.3. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 

 
En general en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric ara bé, no és una competència que es treballi 
transversalment en les àrees del currículum però la tenen en compte la majoria de professors. 
El professorat del centre haurà de fomentar una actitud crítica davant de situacions i/o 
continguts de risc i ajudar als alumnes a superar tota mena d’estereotips. Els materials 
curriculars i les dinàmiques d’aula contemplen un llenguatge no sexista. 

 

 

2.4.1.4. COMUNICACIÓ EXTERNA: mediació lingüística 

 
Totes les notificacions i comunicacions adreçades a persones físiques i jurídiques es faran en 
llengua catalana dins l’àmbit lingüístic català, sens prejudici a rebre-les en castellà si ho 
demanen. En aquest cas es farà un format bilingüe català/castellà.  
Durant el període d’acollida al centre, s’expliquen els comunicats a nivell oral quan alguna 
persona no entén la llengua catalana i es demana com a cas excepcional un/a traductor/a. 
 

 

2.4.1.5. LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 
A nivell d’escola, totes les reunions de pares, entrevistes... es fan en llengua catalana a no ser 
que el familiar ho demani per desconeixement d’aquesta llengua i se li faci una traducció al 
castellà individual. 
Es fomenta la participació de la comunitat educativa amb activitats que fomentin l’ús de la 
llengua i la integració a la cultura catalana. 

 
 

2.4.1.6. EDUCACIÓ NO FORMAL 

 

2.4.1.6.1. SERVEIS D’EDUCACIÓ NO FORMAL: MENJADOR I 

EXTRAESCOLARS 

 
Entre l’escola i l’educació no formal hi ha una comunicació a nivell d’AMPA, que a l’inici de 
cada curs i si convé durant el curs, realitza diverses reunions amb els monitors d’acollida 
matinal, menjador, activitats extraescolars i se’ls explica els principis, normes, funcionament de 
l’escola perquè es segueixi una mateixa línia. Ara bé, es fa una observació des de la direcció 
del centre del comportament i actuació dels serveis d’educació no formal.  
Hi ha un pla de funcionament del menjador per afavorir la coordinació entre el centre i aquests 
serveis. Es vetlla que tant l’alumnat com els responsables d’aquestes activitats s’adrecin 
sempre en català, doncs un dels requisits d’admissió del monitoratge d’educació no formal és el 
domini tan oral com escrit de la llengua catalana. 
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2.4.1.6.2. CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A LES EMPRESES 

 
Tots els mestres del nostre centre vetllen perquè quan es contractin sortides, visites culturals, 
els monitors, tallers i activitats que es realitzen siguin  en llengua catalana. 
Totes les empreses contractades (festes, grups d’animació, monitors, etc) sempre utilitzen la 
llengua catalana per comunicar-se amb els nostres alumnes. 
Excepcionalment i en funció de la programació curricular es pot optar per altres llengües. 

 

2.4.1.7. LLENGUA I ENTORN 

 
El nostre centre no participa en cap Pla Educatiu d’Entorn però sí que es realitzen activitats de 
relació amb el municipi (teatre, visites als museus, interacció d’alumnat amb els instituts...) amb 
totes les llengües que es treballen. 
 

 

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

 

2.4.2.1. ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES 

 
El nostre centre, com ja s’ha dit en alguns dels apartats anteriors es comença a notar 
l‘afluència d’alumnat de diferents cultures i, per tant, és en aquest moment quan ens 
comencem a plantejar el tractament del plurilingüisme i la diversitat cultural. 
L’escola  té un Pla d’Atenció a la diversitat que es va modificant en funció de la diversitat de 
l’alumnat. El coordinador lingüístic: 

- Promou en la comunitat educativa, actuacions per a la sensibilització, foment i 
consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana. 

- Col.labora en l’actualització de les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent 
diversitat lingüística i cultural de l’alumnat a les diferents etapes educatives. 

- Consolida la llengua catalana com a llengua vehicular al centre i com a eix vertebrador 
d’un projecte plurilingüe. 

- Fomenta la inclusió social i escolar de tot l’alumnat. 
- Desenvolupa una consciència d’igualtat com  a condició prèvia per al coneixement i el 

respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat. 

 

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT 

 
El centre preveu i garantir una atenció individualitzada  de la llengua catalana durant el temps 
que sigui necessari. El tutor i els mestres implicats han de: 
 

- Assegurar una acollida adequada a les necessitats tan escolars com emocionals de 
l’alumnat. 

- Donar una informació clara i entenedora a la família. 
- Fer l’avaluació inicial de l’alumne en la mesura que sigui possible. 
- Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup. 
- Garantir el traspàs d’informació a la resta de professorat. 
- Elaborar un Pla Individual, si s’escau, per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua 

catalana 
- Fer les adaptacions i modificacions curriculars quan calgui. 
- Establir els materials i criteris metodològics per la integració de l’alumne. 
- Tenir en compte el coordinador LIC del centre com a figura de referència en la 

coordinació pedagògica del professorat que atén l’alumnat nouvingut. 
- Intentar valorar el bagatge lingüístic de tot l’alumnat del centre donant importància a la 

diversitat lingüística. 
- Intentar treballar en petit grup la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge 

prioritzant la part oral i d’ús abans que l’escrita. 
- Fer un seguiment acurat de tot el procés d’adaptació, integració i aprenentage 

d’aquests alumnes així com establir criteris adequats d’avaluació. 
- Potenciar la figura de l’alumne/a que tutoritza a aquest alumnat. 
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2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 

2.4.4.1. EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE EN TEMES LINGÜÍSTICS 

 
El Claustre de professors rep una formació contínua per millorar aquelles mancances que 
sorgides de les necessitats detectades al centre per aconseguir una millora. 
També, partint de la base que al centre continua en la línia dels dos projectes d’innovació que 
vam realitzar: el Punt Edu i el d’anglès, l’escola manté activa una formació per portar a terme 
aquests dos projectes i poder assessorar a la resta del professorat. 

 

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

 

2.4.5.1. COORDINACIÓ CICLES I NIVELLS 

 
L’escola treballa molt a nivell de cicles, ara bé, per tractar qüestions sobre les llengües s’han fet 
alguns intercicles perquè hi hagi una coherència en la programació vertical tan en continguts 
com en metodologia de totes les llengües que treballem. 
Normalment la coordinació no es fa en les tres llengües sinó que es treballen per separat. 
Potser sí que a nivell de català i castellà es tracten més per cicles però la llengua anglesa té un 
tracte més independent, és a dir, hi ha coordinació però entre els tres mestres que imparteixen 
la llengua anglesa. 

 

2.4.5.2. ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 

 
La nostra escola ha reflexionat força sobre com tractar les estructures comunes. Els mestres es 
coordinen per evitar repetició de continguts, l’anticipació d’aprenentatges i atendre els d iferents 
continguts. El tractament de les estructures comunes sempre es fa en llengua catalana i en 
qualsevol àrea d’aprenentatge. 

 

2.4.5.3. PROJECTES D’INNOVACIÓ 

 
El centre participa en un projecte d’Innovació: “Programa SÍ” relacionat amb hàbits de salut, 
activitat física i alimentació. 

 

 

2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
La nova biblioteca escolar, annexa a l’escola és un recurs i un espai d’aprenentatge i de suport 
pel desenvolupament de les àrees curriculars, fonamentalment de les llengües. Està a l’abast 
de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. Esdevé un nexe d’unió i 
d’integració entre escola i barri. 
El fons documental té un equilibri entre diferents tipologies textuals i de contingut i respon al 
nivell educatiu de l’alumnat. Contempla les diferents llengües curriculars tractades al centre i la 
diversitat lingüística de l’alumnat. 
Es fan tallers dinamitzats exclusivament de la Biblioteca: cinema, teatre, coneixement de les 
parts d’un llibre, l’hora del conte, exposicions... i altres activitats: recital de poemes, lectura en 
veu alta... 
 

 Es realitzen estratègies i recursos pel tractament del plurilingüisme i la diversitat 
intercultural. 

 S’amplien els llibres en altres llengües així com destinen apartats a les diferents 
llengües tractades al centre. 

 S’ha aconseguit tenir un fons documental d’ús exclusiu pel professorat per treballar 
valors, inclusió... 

 Pel funcionament de la biblioteca s’ha creat una comissió de mestres que dinamitzen 
les diferents activitats i una d’alumnes que ajuden als companys a ser bons usuaris. 
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2.4.6.1. ACCÉS I ÚS DE LA INFORMACIÓ 

 
La cerca es treballa amb els tutors mitjançant les capses monotemàtiques (préstec de llibres a 
l’aula). També a l’hora d’esbarjo i en horari extraescolar quan es fan treballs individuals o de 
grup. 
Disposem d’ordinadors a la biblioteca per realitzar la cerca a través d’internet. 
 

 

2.4.6.2. PLA DE LECTURA DE CENTRE 
 
Tota la comunitat educativa del centre disposa del PLEC per introduir metodologies de treball a 
l’inici de cada curs. 
 
(Veure Pla de lectura de centre) 
 

 

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE 

 

2.4.7.1. PÀGINA WEB DEL CENTRE 

 
La nostra escola disposa d’una pàgina web coneguda per tota la comunitat educativa. Cada dia 
es va actualitzant amb les activitats que es realitzen al centre i cada mestre/a sempre que ho 
trobi oportú pot exposar-hi les experiències fetes amb els seus alumnes a l’aula perquè tothom 
en sigui coneixedor.  
Els alumnes la utilitzen per explicar aquelles activitats realitzades tan a nivell escrit com oral. 
La pàgina web utilitza la llengua catalana com a vehicle de comunicació i s’utilitzen altres 
llengües en el cas que hi hagi alguna experiència en llengua castellana o llengua anglesa. 

 

 

2.4.7.2. EXPOSICIONS 

 
La nostra escola disposa d’una aula polivalent i de la la biblioteca del centre per realitzar 
exposicions obertes a tota la comunitat educativa i treballs en gran grup, reunions, formació i 
alguns actes municipals. 

 

 

2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 

 
De moment el nostre centre no s’ha plantejat la participació en cap xarxa de comunitats 
virtuals. És una proposta que es pot tenir present de cara propers cursos ara que ens acaben 
de transformar el centre i a cada aula disposa de connexió a internet i wifi. 

 

 

2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT 

 
En aquests moments el centre no participa en cap intercanvi. Ara bé, el curs 2006-07 es va 
finalitzar un Projecte Comènius TTT on un dels objectius principals era donar a conèixer la 
nostra llengua: festes, costums, tradicions a altres països (Itàlia, Polònia, Anglaterra) mitjançant 
les noves tecnologies. Això ens va ajudar a tota la comunitat educativa a viure més 
conscientment la nostra realitat a partir de les característiques comunes i diferencials de la 
cultura dels altres països.  
També s’han fet intercanvis amb alumnat d’altres comarques. 
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2.4.10. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU 
 
No es contempla en la nostra escola aquesta dimensió internacional 

 

 

 

3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  
 

Veure documents pertinents: 

 
 Priorització d’aspectes a tenir en compte en la Programació Anual del centre en l’àmbit 

lingüístic. (Veure Programació Anual de Centre els objectius lingüístics i de la comissió 
de biblioteca) 

 

 Hores curriculars destinades al treball de les llengües: català, castellà i anglès 
            (Veure els horaris I quadre amb el repartiment de les hores de cada cicle)  


