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0. Introducció 

L’objectiu bàsic d’aquest Projecte Lingüístic és que els alumnes del nostre 
centre s’expressin amb correcció en les llengües oficials de la Comunitat, així 
doncs l’estructura pedagògica haurà de possibilitar l’aprenentatge progressiu 
d’ambdues llengües fins que els alumnes siguin igualment competents en els 
seus usos orals i escrits. 

Els marcs legals que regulen aquesta qüestió reconeixen la doble oficialitat del 
català i el castellà en la nostra Comunitat, considerant a la primera llengua 
pròpia a més d’oficial, així mateix reconeixen els drets de tots els ciutadans a 
usar-les sense que ningú pugui ser discriminat ni obligat a l’ús d’una d’elles. 

Qualsevol membre de la comunitat escolar té el dret a usar la llengua catalana 
o castellana en qualsevol situació, sense que ningú pugui limitar aquest dret, 
així com el deure de respectar l’opció lingüística de qualsevol altre membre de 
la comunitat. No hi cap aquí la possibilitat de sentir-se menyspreat ni ofès quan 
se’ns dirigeixen en la llengua que no és per nosaltres primera llengua, ben al 
contrari, es respectarà aquesta decisió personal amb una actitud oberta i per 
sobre dels mals entesos. 

Per tot això, és necessari que el professorat assumeixi amb naturalitat el fet 
lingüístic diferencial de la comunitat i eduqui els alumnes en la tolerància. Dins 
aquesta tolerància cal fer unes reflexions sobre aquest marc legal i els objectius 
generals. 

Els objectius generals: aconseguir, conscienciar, establir, aprendre..., tenen un 
suport raonable a aquestes actituds i activitats. Raonament que s’estén al marc 
legal. La llengua és un fenomen exclusivament humà, la finalitat del qual és 
col·laborar en la interpretació de la realitat i l’elaboració d’un model cultural, 
model en continua elaboració. 

El llenguatge es torna significatiu mitjançant la comunicació. La comunicació té 
punts de referència: l’entorn de l’individu i de la col·lectivitat, les circumstàncies 
personals i socials, el passat, el present... de l’individu i de la col·lectivitat. Llur 
ignorància és l’anihilació d’una cultura. 

El llenguatge afecta el pensament en la mesura que els conceptes que són 
peculiars d’una cultura determinada són codificats mitjançant una llengua 
concreta. 

Si bé aquests principis és podrien multiplicar i explicitar més, poden ser 
il·lustratius de la filosofia que ha de recolzar el marc legal i els objectius 



generals per a l’aprenentatge de la llengua i llengües: una com a pròpia de 
l’individu i de la col·lectivitat que volen defensar la seva idiosincràsia. (L’individu 
té drets i també els col·lectius). L’aprenentatge d’altres llengües perquè 
l’individu com a tal s’obri al món per a l’enriquiment que pot reportar-li tal 
cosmovisió. 

El PLC (Projecte Lingüístic del Centre), part important i inseparable del PEC 
(Projecte Educatiu de Centre), neix de la necessitat de connectar la realitat del 
nostre Centre amb l’entorn, la llengua, la història, la cultura i la legislació pròpia 
de l’Estatut . El PLC té com a referent la normativa vigent LOE. 

Els objectius generals del PLC vénen formulats en la legislació vigent i, per 
tant, els haurem d’aplicar en el nostre Centre: 

* Llei 1/1998 de 7 de gener, de Política Lingüística 

* Decret 142/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària. ( Pàg. 21822) 

* Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Pàg. 21870) 

* ORDRE EDU/221/2007, de 29 de juny, per el qual s’estableixen els principis 
generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del 
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària. / Pàg. 22131) 

* RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions 
per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació 
infantil i primària i d’educació especial per al curs 2007-2008. 

Perquè es pugui dur a terme amb efectivitat s’intentarà: 

* Aconseguir la competència lingüística de l’alumnat en les dues llengües 
oficials (català i castellà) en acabar el seu període d’escolarització. 

* Usar la llengua catalana com a expressió normal en el Centre. 

* Garantir la competència lingüística en les dues llengües del professorat. 

La comunicació escrita, tant interna com externa, es farà en català, tret de la 
dirigida als pares que es farà en les dues llengües deixant, però, a la versió 
catalana la ubicació preferent. En la comunicació oral s’utilitzarà inicialment el 
català. Tota la documentació administrativa i de gestió serà en català. 

En aquelles matèries que s’imparteixen en llengua catalana, el professorat 
haurà de contribuir amb coherència a millorar la competència lingüística de 
l’alumnat en diferents maneres: 



* En una conversa bilingüe el professor no abandonarà la llengua catalana per 
tal de garantir la familiarització de l’alumnat castellano - parlant en l’altra 
llengua. 

* La llengua catalana com a llengua ambiental del Centre implica parlar en 
català també fora de classe en totes circumstàncies. 

* Fer ensenyament en català significa triar aquest idioma per a les explicacions, 
la pissarra, les fotocòpies, els exàmens, etc. I mantenir-lo sempre. 

* No es poden permetre actituds d’intolerància lingüística dins i fora de l’aula. 
Els no catalano - parlants també tenen uns drets lingüístics que han de ser 
respectats. 

  

  

  

1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat 

Els alumnes de l’escola són majoritàriament prodecents de la immigració.de 
:Marroc , paisos sudamecricans i paisos de l'Europa de l'est.L’escola té una 
capacitat per a 275 alumnes. Actualment n’hi ha al voltant de 254( Curs Escolar 
2007 – 2008). La ràtio d’alumnes per classe gira al voltant de 26. Aquest últims 
anys l’escola està reben l’arribada dé més alumnat estranger provinent d’altres 
indrets d’Europa, Amèrica del Sud i Central i del nord d’Àfrica. La distribució per 
cursos és la següents: 

P-3 (15 alumnes del Marroc, 4 sudamericans, 2 de paisos de l'est i 4 autoctons) 

P-4 (15 del Marroc, 5 sudamericans i 5 autoctons). 

P-5 (12 del Marroc , 5 sudamericans 1 de paisos de l'est 1 de Gambia i 6 
autoctons)  

1r. (11 del Marroc , 5 sudamericans , 1 de paisos de l'est 1 de centroamerica ,i 
6 autòctons) 

2n. (11 del Marroc , 3 sudamericans , 4 de paisos de l'est , 1 de Gambia i 7 
autoctons) 

3r. (10 del Marroc , 1 de centroamerica 2 de paisos de l'est i 13 autòctons). 

4t. (9 del Marroc , 6 sudamericans , 1 de paisos de l'est , 1 de la Xina i 7 
autòctons). 



5è.A (7 del Marroc , 7 sudamericans , 2 de paisos de l'est , 9 autòctons). 

5è.B (6 del Marroc , 7 sudamericans ,6 de paisos de l'est , 2 de Xina i 4 
autòctons) 

6è. (11 del Marroc, 5 sudamericans , 2 de paisos de l'est , 2 de la Xina 5 
autòctons). 

Amb un total de 195 alumnes procedents d’altres països que representa un 
76'77% del total d’alumnes, fa uns cursos es va fer El Pla d’Acollida per tenir en 
compte aquest volum de nens que s’havien d’integrar a l’escola. 

1.2. Entorn 

El CEIP LA RENAIXENÇA de Manresa és una escola d'Educació Infantil i 
Primària, que contempla 3 aules d'Educació Infantil i 7 aules d'Educació 
Primària; actualment hi ha un aula més ja que el curs de 5è. està desdoblat. 
Localitzada a l’extrem sud-occidental de Manresa, aquesta escola acull una 
part de la població escolar del barri i de la zona. 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 

  

Aquest projecte lingüístic té com a objectiu el compliment dels trets d’identitat 
que tot seguit es relacionen i que es resumeixen en aquest tret comú: El català 
és la llengua que vehicula tota l’activitat educativa en el CEIP LA 
RENAIXENÇA, tant en les activitats d’aprenentatge com amb les relacions dels 
diversos estaments de la comunitat educativa i amb les institucions. "Tots els 
components d’aquesta comunitat educativa hi estan vinculats". 

2.1.1.2. El català, eina de convivència 

La llengua catalana és la llengua de comunicació (oral i escrita): 

- entre els membres de la Comunitat Educativa: professors, alumnes, pares, 
mares i personal no docent 

- amb les institucions i les entitats. 

- en l’ambientació (rètols, avisos, murals) 

- en les activitats extraescolars: esport, menjador... 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 



2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística 

La immersió s’entén en un sentit ampli, és a dir, com a enfocament que 
ensenya de manera integrada la llengua i els continguts. L’àmbit d’atenció és el 
dels programes d’immersió però també el de qualsevol programa que ensenya 
les llengües mitjançant continguts del currículum. 

2.1.2.2. Llengua oral 

Des del punt de vista de la producció, cal acceptar que, en termes generals, la 
llengua oral permet una flexibilitat més gran en l’ús que no la llengua escrita. 
Això vol dir que fàcilment es pot recórrer a elements lingüístics que en l’ús 
escrit queden desdibuixats. Alguns d’aquests elements són els següents: 

* Permet identificar més fàcilment la procedència geogràfica de l’emissor.  

* L’emissor tendeix a ser més redundant i repetitiu en idees i lèxic.  

* L’estructura del discurs depèn de l’emissor, que ha d’adequar les formes de 
presentar la informació al context en què es troba (lloc, auditori, disponibilitat, 
temps...). 

* Hi ha una presència significativa d’elements no verbals (gest, mirada, postura, 
moviments, etc.) que aporten més informació als receptors. 

* Les formes gramaticals són més espontànies i poc formals. 

* Es tendeix a construir estructures simples (subjecte, verb i predicat) tot i que 
l’ordre de la frases és més variable que en l’escrit. 

* Hi ha una presència més gran de sobreentesos. 

* S’estalvia el lèxic massa formal i de mots específics. 

* Es fa ús d’onomatopeies, tics lingüístics, etc. que donen naturalitat i 
espontaneïtat al discurs.  

2.1.2.3. Llengua escrita 

La llengua escrita és un instrument imprescindible per a la comunicació i per a 
que pugui ser un instrument eficaç cal que els primers anys d’escolarització la 
llengua sigui l’objecte de l’aprenentatge, a primer i segon principalment s’aprèn 
a llegir i a escriure, és a dir s’aprèn a desxifrar el codi escrit, per a poder-lo 
utilitzar després per aprendre les altres matèries, per a expressar-se, 
comunicar-se 

Per això els/ les mestres d’aquests nivells posen molt d’èmfasi en la seva 
correcció, en la construcció de les estructures lingüístiques correctes , en la 
discriminació perfecte dels sons que les lletres representen.. 



És un treball molt seriós i difícil del qual no ens adonem aquells que ens trobem 
amb alumnes que sembla que ja porten incorporats aquests coneixements per 
defecte de fàbrica, del néixer. I abans hi ha hagut una feinada enorme i poc 
reconeguda a més a més amb una enorme pressió social que cau sobre els 
mestres 

Per això l’ortografia es veu no només com una qüestió de forma, sinó com una 
qüestió de fons i la correcció es valora d’una altra manera Especialment les 
faltes d’ortografia natural ja que poden ser símptoma de problemes greus com 
la dislèxia i que cal detectar aviat, i no tan l’ortografia arbitrària que respon a 
unes normes més convencionals. 

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

La llengua, com a objecte oral, es defineix com un conjunt d’enunciats. Podem 
observar les relacions següents entre el llenguatge oral i l’escrit: 

* Combinació parla – escriptura: hi ha llengües que no estan dotades 
d’escriptura, però no es coneix cap comunitat humana en què manqui la parla. 

* El llenguatge oral precedeix cronològicament l’escrit en totes les llengües, en 
la mesura en què el llenguatge escrit és la representació gràfica d’una realitat 
social. 

* Tots els parlants tenen la capacitat del llenguatge oral, però no 
necessàriament de dominar-ne l’escrit. 

* La dependència del llenguatge escrit amb relació a l'oral és indiscutible 
segons el temps. 

El dinamisme de la llengua oral és observable en la pràctica a través de 
l’escriptura. 

Llengua oral: conjunt d’enunciats producte de la vocalització humana, que té 
una existència oral i auditiva i una forma de conducta significativa i 
comunicativa pròpia de les comunitats humanes. 

Llengua escrita: manera en què hom expressa els sentiments, pensaments i 
emocions per mitjà d’un codi gràfic o visual. 

En l’actualitat i amb les noves tecnologies l’escrit majoritàriament es fa servir 
quan els interlocutors són lluny de l’emissor tot i que es supleix amb el telèfon, 
la videoconferència, cartes gravades, CDs... L’oral quan l’interlocutor és 
present. 

Saber llegir i escriure equival a tenir "cultura". Parlar "bé" és apropar-se a la 
llengua escrita. 

En aquest cas l’escola intenta que hi hagi uns lligams molt estrets entre la 
llengua oral i la llengua escrita per tal d’afavorir l’aprenentatge global i 



integrador per poder-lo aplicar a totes les situacions que ha de viure l’alumne al 
llarg de la seva vida. 

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

S’entén per competència bàsica en llengua la capacitat d’utilitzar els 
coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i 
situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 
sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en 
compte la dimensió social de cada situació. 

El currículum de cadascuna de les àrees conté les competències bàsiques que 
es treballen en aquella àrea, la contribució de l’àrea a l’adquisició de les 
competències generals de l’etapa, els objectius, els continguts i els criteris 
d’avaluació de cada cicle. Així es tindrà en compte el que estableix el 
currículum de les àrees, tenint en compte sempre els horaris globals que ens 
marca el decret. 

La determinació dels projectes i el funcionament del centre, l’organització de les 
activitats a l’aula, així com les activitats complementàries i extraescolars poden 
contribuir, també, a l’adquisició de les competències bàsiques sobretot en la 
llengua oral i al mateix temps escrita si s’escau. 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les 
competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les 
àrees. El centre, garanteix una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a 
la lectura. 

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de 
llengües, essencial en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i un dels 
factors que contribueix més plenament a la identitat social i personal. Per a 
l’escola, la primera referència que cal tenir en compte és la legislació, l’estatut i 
la Llei de política lingüística, que estableix que la llengua pròpia de Catalunya 
és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. A més el català és la llengua oficial de 
Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’estat espanyol. 
El reconeixement d’haver d’aprendre dues llengües, a més, és un privilegi que 
obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural oberta a altres 
cultures. 

Aquesta obertura es reforça, a més, si considerem la nostra vinculació a 
Europa, per mitjà del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 
l’ensenyament i l’avaluació de llengües, elaborat pel Consell d'Europa que 
planteja com a fita aprendre una o dues llengües estrangeres, en coherència 
amb la competència plurilingüe i intercultural, la capacitat d’utilitzar les llengües 
amb finalitats comunicatives i de prendre part en la interacció intercultural que 
té una persona que domina, en graus diversos, distintes llengües i posseeix 
experiència de diverses cultures... És evident que així s’afavorirà la participació 



de l’alumnat en la vida escolar, acadèmica, afectiva i relacional, la transferència 
de coneixements entre llengües, les actituds obertes i de respecte envers la 
diversitat lingüística pròxima i llunyana, entesa com un dels patrimonis de la 
humanitat. A més, aquest coneixement de diverses llengües potencia el domini 
del català i la valoració de la pròpia cultura. 

Això vol dir que les nenes i els nens, en acabar l’etapa: a) han de dominar el 
català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge, b) també han de dominar 
el castellà; c) han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal 
d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural; d) han de comprendre 
missatges escrits bàsics i establir relacions entre llengües romàniques; e) han 
de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn 
on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més 
llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment, malgrat no 
les aprenguin mai; i, finalment, f) han de desenvolupar la competència 
audiovisual amb la consciència de la importància de l’ús de les tecnologies de 
la informació i comunicació i la influència que els missatges audiovisuals i els 
seus llenguatges tenen en els nous sistemes de comunicació que configuren 
moltes de les realitats d’aquest món plural i divers. 

L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües competents implica que l’ escola, 
partint d’una anàlisi sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn, ha 
pogut establir en aquest Projecte lingüístic , programes precisos de gestió de 
les llengües per determinar com el català, llengua vehicular de l’escola, 
s’articula, d’una manera coherent, amb l’ensenyament de les altres llengües tot 
establint acords per a relacionar les diferents estratègies didàctiques. En fer-ho, 
hem tingut present que el català és una llengua que l’escola ha de tractar amb 
especial atenció, no només pel seu estatus oficial, sinó també i sobretot pel 
desconeixement que en té una part de l’aluminat pel que fa als seus usos 
col·loquials i informals. L’escola té, doncs, la missió de transmetre-la perquè 
tota la població pugui emprar-la en qualsevol situació comunicativa, fet que ha 
de garantir la cohesió de tota la societat evitant així la seva compartimentació 
en comunitats lingüístiques separades. Alhora, hem de garantir que els 
alumnes tinguin també un domini ple del castellà, oferint l’ensenyament 
d’aquelles formes d’ús menys conegudes pels alumnes. També cal, respecte a 
les llengües estrangeres, considerar la seva diferent presència social per fer-ne 
un tractament diferenciat. Per a un ensenyament adequat de les llengües, és 
important el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals amb què es 
construeixen les comunicacions. 

Aquest Projecte lingüístic és un instrument de reflexió sobre el perill que 
comporta, per al desenvolupament de competències lingüístiques i per a la 
integració social de les persones, la restricció del català als espais vinculats al 
currículum escolar i la seva desvinculació de les relacions interpersonals, 
afectives, lúdiques, etc. En aquest sentit, els mestres som conscients de la 
necessitat del desenvolupament de les competències comunicatives, 
lingüístiques i audiovisuals de l’alumnat per a l’assoliment dels objectius bàsics 
de totes les àrees ja que proporciona les eines fonamentals per a la formació 
de les nenes i els nens de les nostres escoles. 



2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular: 

PLA D’ACOLLIDA: PASSOS A SEGUIR QUAN ARRIBA UN NEN NOU A 
L’ESCOLA 

1.- Arriba al centre a fer la matrícula: (normalment les matrícules les fa el 
Director o la secretària.) 

* Es fa el full de preinscripció. 

* Es dóna el full amb la documentació que ha de portar.(veure Annex 2 / Pla 
d’acollida) 

* Es pot aprofitar aquest moment per ensenyar l’escola a la família. 

2.- Si el nen és de parvulari o 1r. es pot presentar el tutor aquest mateix dia. 

* S’haurà de convocar a la família per fer una entrevista inicial on s’informarà 
de tot el funcionament de l’escola i a més ens transmetrà informació sobre el 
seu fill. ( veure Annex 1 i Annex 3 / Pla d’acollida). 

* Si no parlen el català o el castellà s’ha de convocar també al traductor o algú 
de la família que ens pugui entendre. 

* Si és de parvulari es pot donar el full amb el material necessari. 

3.- Si el nen ha de fer 2n. o un curs superior s’ha de veure quin nivell 
d’aprenentatges té. 

* S’ha de veure quin dia i a quina hora ha de venir per fer les proves de 
compensatòria. 

* Es pot aprofitar que la família acompanya el nen o nena a l’escola per 
informar-la de tot el funcionament del centre i a més ens transmetrà informació 
sobre el seu fill. ( veure Annex 1 i Annex 3 / Pla d’acollida). 

* Si no parlen el català o el castellà s’ha de convocar també al traductor o algú 
de la família que ens pugui entendre. 

4.- A partir de 3r. es pot demanar a compensatòria que faci les proves, i 
demanar-li l’opinió sobre quin curs ha de fer el nen nouvingut, però sempre és 
l’escola qui té l’ultima paraula. 

* Si la família no parla el català ni el castellà s’haurà de convocar també a un 
traductor (poden ser de Bages per a Tothom). 

5.- Quan es tenen les proves es reuneixen els mestres implicats: membres de 
E.Directiu, EE, mestres dels cicles, etc...per decidir a quin curs ha d’anar el nen 
nouvingut. 



6.- Es comunica a la família la decisió a la qual s’ha arribat i el nen ja pot 
començar a l’escola el més aviat possible. 

7.- Al despatx del Cap d’Estudis hi ha la carpeta taronja amb el Pla d’Acollida i 
altres documents que ha enviat del Departament sobre el tema. 

TELÈFONS DE SERVEIS EXTERNS A L’ESCOLA 

Programa d’educació compensatòria C/ de Canal nº 6 Manresa. 

Tel. 93 872 36 01 

E.A.P Fina Isern C/ de la Canal Tel. 93 872 36 01 

Serveis Socials de l’Ajuntament Tel. 93 868 28 00 

CEDEC Via Augusta 202-226 Barcelona Tel. 93 400 69 00 

Mediadors Culturals 

Traductors: Bages per Tothom C/ Jaume 1r nº 8 Manresa 

Tel. 93 872 35 00 ( Sra. Eva ) 

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Els nens petits adquireixen el llenguatge perquè els pares usen estratègies 
educatives implícites. És a dir, aporten continguts informatius, corregeixen i 
expandeixen enunciats incorrectes o incomplets del nen, etc. 

En la interacció conversacional, la persona que té més competència lingüística 
realimenta constantment els coneixements de l’interlocutor. 

Confirmar i reforçar amb la repetició l’encert de les seves expressions afavoreix 
que l’alumne prengui consciència que se’l comprèn i que el diàleg pot 
continuar. En confirmar la seva producció verbal li transmetem que hem advertit 
que ja coneix un nou terme, que ha captat un nou detall, i l’animem en la tasca 
d’adquisició del llenguatge. El fet de redundar en la seva comunicació o 
d’amplificar les seves formes d’expressió pot incloure, a més, una correcció 
implícita. 

Estratègies que farem servir: 

Dirigir la paraula a l’alumne nouvingut des del primer dia tot i que, aquest, pel 
fet de trobar-se en el període d’adaptació inicial, encara no se senti capaç de 
respondre. 

Proposar temes de conversa relacionats amb els interessos i necessitats dels 
alumnes, així com del seu entorn immediat. 



Valorar i recollir les intencions comunicatives de l’alumne nouvingut, les seves 
iniciatives d’expressió, sigui per mitjà de la paraula, del gest, de sorolls. Per 
ajudar-nos a sobreinterpretar el missatge que ens vol comunicar l’alumne 
podem valer-nos de: 

· elements del context immediat (el que acaba de passar, els materials...) 

· les indicacions que ens pugui fer, allò que assenyala, etc. 

Paral·lelament a l’expressió de l’alumne, l’ensenyant ha d’escoltar activament 
per tal d’interpretar, completar i reformular en veu alta el missatge i avaluar-lo. 

- Quan no comprèn el missatge de l’alumne pot demanar-li aclariments: 

E.-Què vols dir? o: No t’entenc, pots tornar-m’ho a explicar? 

- Si comprèn el missatge de l’alumne en el registre que l’emet, pot: traduir el 
llenguatge gestual de l’alumne en llenguatge verbal: 

A.-(fa el gest de caure i emet) broum, broum... 

E.-Vols dir que vas caure per l’escala i et vas fer mal? 

Substituir els termes díctics per la denominació concreta 

Quan el domini del vocabulari d’una llengua és incipient, es pot donar la 
tendència a referir-se als diferents objectes i processos amb una terminologia 
díctica polivalent que únicament té sentit en presència dels objectes als quals 
ens referim: 

A.-Pinto això (assenyalant) amb aquest i això amb aquests. 

E.-Pintes el mar amb el llapis de color blau i l’arbre amb els llapis de color 
marró i verd. 

Interpretar missatges incomplets i ajudar l’alumne a completar-los 

A.-La Fàtima l’ha agafat a casa 

E.-Què vols dir, que la Fàtima s’ha endut el llibre a casa? 

Ajustar la seva intervenció a la capacitat de comprensió de l’alumne: 

- En alumnes amb poca competència lingüística es procurarà formular 

preguntes curtes i tancades. 

- En alumnes més competents lingüísticament es pot partir d’una 



pregunta oberta i molt general, i acotar-la amb preguntes més tancades i 
concretes. 

E.- Què ha passat? Qui se n’ha anat? Se n’ha anat en Pau o la Zhora? 

Formular diversos tipus de preguntes: 

- Procedimentals, les que tenen a veure amb les rutines de la classe: 

E.- Has portat els deures? Ho has entès tot? Per què no fas l’exercici? 

- Convergents, es resolen de forma molt curta, amb un "sí" o amb un "no" o 
amb frases molt breus. Normalment no fan reflexionar gaire l’alumne, ja que es 
basen en la informació presentada abans. Són les més adequades per un 
moment inicial d’aprenentatge de la llengua: 

E.- Recordes què hi havia al costat de la finestra? 

- Divergents, busquen respostes diverses que no siguin breus i que requereixin 
una reflexió per part dels alumnes. Es tracta que aquests proporcionin la seva 
pròpia informació en lloc de recordar la que s’ha presentat abans. Els alumnes 
han de tenir un cert grau de competència lingüística, però cal tendir a arnar-les 
incorporant. 

E.- Quin és el teu programa de televisió preferit? 

Estimular l’alumne nouvingut a mantenir intercanvis verbals: 

- Pel que fa a la participació: 

Centrar l’atenció de l’alumne a l’hora d’intervenir: 

E.- Au va, ara digues-ho tu. 

Centrar l’atenció de l’alumne sobre l’habilitat que ha de posar en pràctica i 
donar-li pistes de com ho ha de fer: 

E.- Ara prova de llegir aquí. (assenyalant el lloc precís del text que ha de llegir). 

Informar l’alumne sobre el contingut del que haurà de resoldre (li dóna pistes): 

E.- Mira, veus, això és una fotografia. Què hi deu dir aquí? (fotògraf). 

- Pel que fa a la producció de mots o enunciats: 

Ensenyar ben aviat aquells mots i enunciats que facilitaran l’adquisició del lèxic 
nou i la comunicació de l’alumne amb els altres. 

Per conversar amb els altres 



Em dic....., i tu com et dius? Puc....? 

No t’entenc, pots parlar més a poc a poc? 

Pots tornar-m’ho a repetir, sisplau? 

Per adquirir nous coneixements: 

Com es diu això (assenyalar un objecte) en català? 

Què vol dir...? Com s’escriu ...? Com es pronuncia...? 

Donar models per a la construcció del missatge de l’alumne, perquè aquest els 
reprodueixi de forma total o parcial. 

E.-Has anat mai al Museu de la Ciència? Hi has anat mai? (Amb aquesta 
segona pregunta farem que l’alumne es recordi de dir el pronom hi: "No hi he 
anat mai", en comptes de "No he anat mai"). 

Fer repetir alguns termes clau: 

E.-A veure digues: xarxa. Costa, oi? 

A.-Xarxa. 

Donar pistes per produir un mot o un missatge, quan l’alumne no recorda el mot 
o enunciat exacte: 

- ajudant-se del gest 

- assenyalant l’objecte que vol que anomeni. 

- dibuixant la silueta de l’objecte (a la pissarra, a la taula, a l’esquena de 
l’alumne, a l’aire...). 

- utilitzant gestos convencionals (gest endavant per indicar futur, gest al mig per 
indicar el present i enrere per al temps passat). 

- marcant el començament de la paraula: 

E.-Us en donaré una pista: comença per gui...gui... 

A.-Guitarra. 

- marcant el final de paraula: 

A.- Forner, carnisser, "aviader"... 

E.- ...dor, ...dor 



A.- Aviador. 

- Estimulant la visualització mental d’una imatge fent-los centrar en un objecte: 

E.-Prova de recordar el dibuix. Què hi havia al costat de l’armari? 

- Definint l’objecte per tal d’ajudar-lo a recordar el mot que li falta: 

E.-És un senyal del carrer que té tres llums, un de color vermell, un de 
carbassa i un altre de verd. 

2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

L’escola té el repte de garantir una bona educació per a tothom, vetllant per 
garantir la 

igualtat d’oportunitats per a tots els nens i les nenes i els drets fonamentals de 
la persona 

fomentant els valors de la convivència. Tota la comunitat educativa ha de 
reflexionar sobre com donar una resposta educativa de qualitat per a tota la 
diversitat de l’alumnat oferint una educació intercultural que formi als futurs 
ciutadans i ciutadanes del nostre país. 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat 

Entenem la diversitat com a valor. D’aquí que els grups de treball seran 
heterogenis i en conseqüència, les tasques estan pensades majoritàriament 
perquè els alumnes de diversitat treballin a l’aula ordinària rebent l’ajuda 
necessària per poder desenvolupar el seu procés formatiu en igualtat de 
condicions. A més, així els altres alumnes valoraran el treball i les aportacions 
dels seus companys i es facilitarà la socialització i relació entre tothom. 

Es proposa un aprenentatge on l’alumne/a sigui el més autònom possible i 
pugui desenvolupar les activitats acadèmiques amb la supervisió del 
professorat, però amb un nivell d’autonomia i decisió cada vegada més 
significatiu. 

La nostra proposta preveu un seguit de mesures que giren entorn d’aquests 
aspectes bàsics: 

- objectius didàctics 

- continguts d’aprenentatge 

- ítems per dur a terme aquests continguts 

- avaluació. 



Per atendre la diversitat es converteix en imprescindible potenciar la 
col·laboració i el treball compartit. A la nostra escola, aquesta tasca conjunta la 
duen a terme: 

- els tutors /res. 

- el professorat especialista en la matèria - LIC -. 

- El professorat de suport. 

- EAP 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Les activitats que es duen a terme per tal d’animar l’ús de la llengua catalana 
en general són les pròpies de cada assignatura ( Català, Matemàtiques, C. 
Socials, C. Naturals, E.Plàstica, Música, E.Física, Racons, Tallers...) a més de 
les TIC , Biblioteca. També s’ensenyen jocs de pati populars, cantarelles, 
contes... 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Estableixen els tipus i el grau d’aprenentatge que s’espera que l’alumnat hagi 
assolit respecte a les capacitats que indiquen els objectius generals d’àrea. 

1. Distingir i entendre els diferents tipus de comunicacions orals (conversa, 
narració, descripció, exposició). Participar en qualsevol acte comunicatiu, en 
petit o gran grup (diàlegs, treballs de grup, debats, exposicions, assemblees, 
relacions d’esbarjo…), respectant les intervencions i les idees dels altres i 
sabent adaptar les pròpies opinions seguint les normes de convivència 
democràtica. 

Mitjançant aquest criteri es tracta de verificar l’adquisició d’hàbits democràtics 
en les relacions interpersonals: petició de paraula, respecte dels torns, 
adequació del to i varietat de registres segons les situacions, etc. A més, 
s’intenta constatar la capacitat dels alumnes de distingir i produir diferents 
missatges orals segons les necessitats de comunicació. 

2. Comprendre missatges orals de la vida quotidiana (contes, altres relats, 
gravacions de ràdio, TV, cançons…) de manera correcta, captant i interpretant 
la funció dels elements lingüístics i no lingüístics (gest, entonació, intensitat, 
postura, simbologia…) que modifiquen o s’adapten a les característiques de 
cada situació comunicativa (interlocutor, temps, lloc, context i funció). 

Amb aquest criteri d’avaluació es vol constatar que l’alumnat té la capacitat de 
mantenir 



l’atenció i comprendre textos orals de la vida quotidiana, de manera global, 
interpretant-ne els distints elements lingüístics i no lingüístics, adaptats a les 
característiques de cada situació comunicativa, i de distingir els diferents tipus 
de llenguatge que es puguin utilitzar (col·loquial, formal, literari) segons 
l’interlocutor, el temps, el lloc, el context i la funció. 

3. Captar el sentit dels textos orals i escrits d’ús habitual, resumir-ne les idees 

principals i les relacions que s’hi estableixen, analitzar-ne alguns aspectes 
senzills, 

propis dels diferents tipus de text i comentar-los amb l’aportació del judici 
personal. 

Aquest criteri pretén comprovar que l’alumnat és capaç de comprendre textos 
orals i escrits d’ús habitual (converses, explicacions, instruccions, contes, 
narracions, descripcions, programes de TV i de ràdio, cançons, poemes...) per 
avaluar la capacitat de captar el sentit del text i d’entendre les relacions que s’hi 
estableixen: resumir les idees principals i les secundàries, amb els elements 
més significatius. Comentar els textos orals i/o escrits que es treballin i 
defensar el seu judici personal. 

4. Produir textos orals i escrits, literaris (narracions, descripcions...) i no literaris 

relacionats amb els usos distints que comporten les diferents comunicacions 

interpersonals (tenint esment a les relacions amb els alumnes de necessitats 
educatives especials), usant sempre una estructura textual adient, una 
presentació organitzada dels fets i uns procediments bàsics que donen cohesió 
al text (nexes, concordança verbal, signes de puntuació, etc.) i dotant aquestes 
produccions d’un estil creatiu i personal. 

Aquest criteri vol avaluar la capacitat que té l’alumnat de produir textos orals i 
escrits amb 

coherència i amb una estructura adient: organització del text, selecció de 
continguts i 

procediments bàsics que donen cohesió a la seva producció; cercant la 
sensibilitat estètica, 

creativa i personal, de manera que l’interlocutor pugui entendre el que l’alumnat 
vol expressar. 

No es pretén que tot l’alumnat del centre entengui i s’expressi amb els 
llenguatges utilitzats pels alumnes de necessitats educatives especials (braille, 
signes, SPC...), sinó que s’avalua l’actitud que es té amb aquest alumnat 
especial, com a conseqüència d’aquell comportament que és exigible a tota la 
comunitat escolar, per respectar, acceptar, comprendre i donar-se a entendre el 
màxim possible, tenint esment a les capacitats de cada persona a fi de 



contribuir a la seva integració i implicar-la en el seu entorn de la manera més 
normalitzada possible, sense actituds d’indiferència, de llàstima, paternalistes, 
superprotectores, de rebuig o de befa. 

5. Identificar en textos orals i escrits d’ús habitual (textos dels mitjans de 
comunicació, cartells, cançons i d’altres) les diferents llengües de l’Estat 
espanyol i d’altres estats (especialment aquells dels quals hi hagi alumnes de 
procedència), i mostrar actituds de respecte i interès per aquestes. 

Aquest criteri d’avaluació tracta de comprovar que els estudiants coneixen 
l’existència de 

diferents llengües, les identifiquen en textos senzills d’ús habitual i sobre aquest 
coneixement van construint actituds de respecte i valoració positiva davant les 
llengües, els seus parlants i les cultures dels pobles respectius. 

6. Incorporar l’ús personal del català, oral i escrit, en les situacions formals del 
medi 

habitual de l’alumnat, amb atenció especial en aquells àmbits on habitualment 
es fa 

més palesa la condició de llengua minoritzada. 

El criteri pretén comprovar el desenvolupament d’actituds favorables i actives 
envers la 

normalització del català. S’adreça en un primer moment a observar la 
desaparició de determinades actituds de rebuig davant l’ús d’aquesta llengua. 
Posteriorment es dirigeix a la detecció de l’interès pel coneixement ampli d’usos 
i per utilitzar-los en les ocasions més variades. 

7. Identificar, comentar i expressar el significat dels missatges, explícits i no 
explícits, en els textos orals i escrits d’ús habitual, que comportin doble sentit o 
sentit humorístic, i també qualsevol tipus de discriminació social, racial, sexual i 
d’altres, amb la intenció d’autocorregir-les. 

Aquest criteri s’adreça a continguts de caràcter actitudinal i defineix els 
procediments que 

permeten la detecció dels aspectes lingüístics que vehiculen la discriminació. 
Es pretén l’observació del desenvolupament d’una actitud crítica davant els 
missatges que rep l’alumnat en la vida quotidiana i la recerca d’alternatives en 
la pròpia expressió que intenten corregir aquests usos. 

8. Llegir, produir, memoritzar i representar distints tipus de textos, literaris i no 

literaris (embarbussaments, dites, rodolins, acudits, poemes, cançons, 
contes...), amb fluïdesa (sense vacil·lacions, repeticions o salts de paraules), 
amb la correcta 



pronunciació i amb l’entonació i ritme adequats al seu contingut. 

Mitjançant aquest criteri es vol constatar si l’alumnat ha aconseguit una bona 
fluïdesa lectora, utilitzant les estratègies que formen part d’aquest procés, 
aconseguint memoritzar, recitar i representar textos orals, amb el domini de la 
pronunciació, l’entonació i el ritme adequats; i comprovar si han aconseguit 
desenvolupar tàctiques per expressar en veu alta i per escrit les seves pròpies 
vivències, fets i idees, en prosa (i en vers en determinades ocasions i de 
manera senzilla), de forma estructurada i raonada, utilitzant un vocabulari 
adient. 

9. Utilitzar produccions escrites, pròpies i d’altri (notes, llistes, guions senzills, 
resums, etc.) per organitzar i dur a terme tasques concretes individuals o 
col·lectives. 

Aquest criteri d’avaluació posa atenció a la utilització de la llengua en la 
regulació i organització de la pròpia activitat. S’ha de comprovar que l’alumne 
és capaç d’usar els recursos de base lingüística (notes, resums, guions, 
esquemes, gràfics, etc.) com a tècniques de treball i d’estudi en particular, i 
d’organització de la pròpia activitat en general. 

10. Localitzar, organitzar i utilitzar recursos i fonts d’informació —orals i 
escrites— 

d’ús habitual en l’activitat escolar, per satisfer necessitats concretes 
d’informació, 

aprenentatge i plaer. 

Es tracta d’avaluar l’ús adequat i respectuós (i, si escau, la seva organització) 
de la documentació - oral i escrita - en les tasques més pròpies de l’activitat 
escolar i en aquelles relacionades amb un major coneixement de la societat i 
del món. Aquesta informació, com és obvi, es troba recollida en fullets 
informatius, manuals, llibres de consulta, etc. i de manera important en els 
mitjans de comunicació social. 

Es tracta també de comprovar el desenvolupament de la capacitat per 
seleccionar les fonts d’informació adequades i per centrar-se posteriorment en 
l’avaluació de la capacitat per trobar la informació pertinent en el 
desenvolupament de la tasca escolar. També s’orienta a jutjar sobre 
l’organització, el respecte i l’autonomia en l’ús de la biblioteca escolar i d’altres, 
com a llocs on es concentra la informació. 

11. Produir textos usant articuladament la imatge i el llenguatge verbal (cartells, 
còmics, etc.) i utilitzant elements senzills d’aquests llenguatges (disposició a 
l’espai, contrast, color, grandària…) per expressar intencions concretes de 
comunicació. 

Mitjançant aquest criteri es pot verificar que els alumnes s’expressin per mitjà 
de diferents 



llenguatges de forma integrada; han d’utilitzar la imatge i el llenguatge verbal de 
forma compaginada per crear efectes determinats. 

12. Manifestar una actitud crítica davant els missatges i els continguts que 
reben dels mitjans de comunicació. Utilitzar els recursos d’aquests mitjans per 
a les seves 

produccions orals, escrites i comunicatives en general. 

L’escola ha d’avaluar tots els camps expressius de l’alumne. Així, doncs, la 
reflexió i la lectura d’imatges i l’expressió per mitjà d’aquestes ha de ser una 
tasca habitual. Es tracta, en primer lloc, de l’educació del consumidor, del 
rebuig dels missatges discriminatoris o agressius i d’una millor distribució del 
temps d’oci de l’alumne; i, en segon lloc, de potenciar la seva expressió a 
través de mitjans que coneix de la vida quotidiana. 

13. Manifestar preferències en la selecció de lectures i expressar les pròpies 
opinions i gustos personals sobre els textos llegits. 

Es pretén avaluar la presència d’una actitud positiva envers la lectura. En el 
sentit que s’ha definit l’avaluació, es tracta de comprovar que les estratègies 
d’ensenyament/aprenentatge funcionen en el desenvolupament de la capacitat 
per fer un ús lúdic de la llengua fruint amb la 

lectura. La finalitat última de l’aplicació d’aquest criteri és la reconducció del 
procés si cal. 

14. Captar la diferència entre els distints sons, síl·labes, accents, paraules i 
frases i 

les seves variants, amb la correcta accentuació prosòdica i sense interferències 

fonètiques i lèxiques. 

Amb l’aplicació d’aquest criteri s’intenta incidir en la correcta pronunciació de la 
paraula i de la frase i assegurar estratègies al servei, en tot moment, d’una 
bona expressió oral. A més a més, l’elecció de les formes adequades suposa 
una reflexió sobre el propi ús de les llengües en contacte. 

15. En la lectura i producció de textos, utilitzar les estratègies i habilitats que 
ajudin 

a una bona comprensió i expressió, oral i escrita, amb atenció especial al 
domini i a 

l’enriquiment del lèxic (consultar un diccionari, formulació de preguntes i 
identificació de la idea principal i les parts del text). 

Aquest criteri d’avaluació pretén verificar si l’alumnat és capaç d’utilitzar la 
lectura com 



instrument d’informació i aprenentatge; d’assimilar nou vocabulari, adient a la 
seva edat i de cercar diferents textos escrits per resoldre els seus dubtes o 
necessitats que sorgeixen en qualsevol activitat escolar o extraescolar i que 
inclogui aquesta nova informació a les seves produccions orals i escrites de 
manera autònoma i coherent. Per altra part, també es tracta de comprovar la 
capacitat de realitzar comentaris de text: títol, autor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció, idees principals i secundàries, personatges. 

16. Utilitzar les formes lingüístiques adequades i identificar-ne els elements 
bàsics, 

emprant aquests coneixements en tots els textos orals i escrits que es 
produeixin o 

treballin. Aplicar a tots els textos les normes d’ortografia i els recursos gràfics 
de la 

comunicació escrita, i usar tots els suports adients que, en el procés 
d’elaboració 

d’un text, ens permetin resoldre dubtes de tot tipus (diccionari, fitxes de 
consulta, 

manuals, llibretes de paraules...). 

Aquest criteri s’adreça a la correcció formal i escrita i a una actitud favorable 
envers l’ús del diccionari i la utilització de tots aquells suports de consulta que 
puguin resultar necessaris en l’elaboració o correcció d’un text o un treball. 
Quant a la correcció formal, s’ha de considerar des dels primers cursos 
l’adequada presentació dels treballs o textos. Quant a la correcció escrita, a 
més, s’ha d’aconseguir, en acabar l’etapa, l’automatització de les normes 
ortogràfiques d’aparició freqüent en la llengua catalana i la llengua castellana. 

17. Identificar en els textos d’ús habitual els elements bàsics que constitueixen 
l’oració simple (subjecte i predicat), conèixer les principals classes de paraules i 
la seva formació, i usar aquests coneixements en la producció i revisió dels 
propis textos. 

Amb aquest criteri es tracta de comprovar que els alumnes han integrat uns 
coneixements 

gramaticals bàsics sobre la llengua que fan servir. No es tracta de valorar 
aïlladament l’assumpció d’uns conceptes sinó l’ús que se’n fa. Els continguts 
que s’han d’assolir en aquesta etapa inclouen els elements que constitueixen 
l’oració simple, com també el coneixement de les distintes classes de paraules 
(nom, adjectiu, verb, etc.) i de nocions bàsiques sobre com estan formades 
(variacions de gènere i nombre, variacions de temps, nombre i persona, 
prefixos i sufixos freqüents, etc.). 



18. Lectura i/o interpretació de textos de distintes èpoques, literaris i no literaris, 
en 

els quals puguin constatar i entendre les evolucions i canvis lèxics i altres 
particularitats com els préstecs lingüístics, els barbarismes i els eufemismes. 

Aquest criteri fa referència a l’evolució de les llengües com a sistemes vius, 
però també a la necessitat d’una actitud crítica i selectiva en front de propostes 
noves no justificades. 

19. Discriminar en textos orals i escrits paraules, expressions o altres elements 

(lingüístics o no) que manifestin variants (culturals, geogràfiques, històriques) 
en 

l’ús de la llengua. Utilització de les variants adients quan s’interpreti o s’utilitzi 
algun personatge d’un àmbit cultural, geogràfic o històric diferent. 

Aquest criteri fa referència a la capacitat dels escolars per detectar en els altres 
peculiaritats en la utilització de la llengua, tant en la seva vessant oral com 
escrita. El coneixement d’aquestes variants no s’ha de confondre amb una 
porta cap a la validació de qualsevol ús, sinó cap a la concepció de les llengües 
com a realitats culturals àmplies i pluriformes, que donen resposta a moltes i 
diverses necessitats de comunicació i que totes aquestes són igualment dignes 
i respectables. 

2.1.2.11. Materials didàctics 

Els materials per treballar tots els aspectes curriculars que fem servir a l’escola 
estan consensuats pel Claustre, fem servir llibres de text – socialitzats a partir 
de tercer -, quaderns complementaris, treballs sobre llibres de lectura, activitats 
Tac, làmines per completar temes, projeccions audiovisuals, jocs didàctics, 
sortides, escriptor/ra ,si s’escau, d’un dels llibres de lectura treballats, explicació 
de contes, certàmens literaris... 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

L’ensenyament del Català com a llengua vertebradora sorgeix de la necessitat 
de donar resposta a les noves i canviants situacions en què està immersa la 
comunitat escolar catalana. La integració escolar i social de tot l’alumnat, amb 
independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen és una 
finalitat que inspira el nostre sistema educatiu. Per la qual cosa tindrem en 
compte: 

* Consolidar la llengua catalana, com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. 

* Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el 
respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i de convivència. 



* Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de 
marginació 

2.2. La llengua castellana 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

El procés d’aprenentatge de la L2 es desenvolupa des de la comprensió i 
l’expressió 

oral primer, a la comprensió i expressió escrita després. 

A l’àrea de llengua castellana i literatura, s’utilitza la L2 en totes les activitats 
tant orals 

com escrites. Les exposicions del professor, el material didàctic que s’utilitza, 
els 

llibres de text, les proves... són en llengua castellana. 

Els alumnes inicien l’aprenentatge de la L2 en el 1r nivell de Cicle Inicial de 
forma 

oral, i es comença a introduir a nivell escrit progressivament al llarg del cicle, en 
funció 

de l’assoliment de la competència lectoescriptura en la L1 per part de cada 
alumne. 

2.3. Altres llengües 

2.3.1. Llengües estrangeres 

Els alumnes inicien l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera a 1r. Nivell 
de 

Cicle Inicial de forma oral i s’introdueix la llengua escrita al llarg del cicle. 

L’àrea és impartida per l’especialista en llengua estrangera. 

Fins el moment present de l’aprovació del projecte, a la nostra escola no 
s’introdueix 

l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera a Cicle Superior. 

La llengua estrangera obligatòria serà l’Anglès. 

2.4. Distribució horària 



Annex 4 

Horaris mínims per cicles 

* Cicle inicial 

Llengua i literatura catalana 140 hores 

Llengua i literatura castellana 140 hores 

Estructures lingüístiques comunes: 105 hores 

Llengua estrangera: 70 hores 

* Cicle mitjà 

Llengua i literatura catalana: 140 hores 

Llengua i literatura castellana: 140 hores 

Estructures lingüístiques comunes: 70 hores 

Llengua estrangera: 105 hores 

* Cicle superior 

Llengua i literatura catalana: 140 hores 

Llengua i literatura castellana: 140 hores 

Estructures lingüístiques comunes: 70 hores 

Llengua estrangera: 140 hores 

(07.176.074) 

* Tenint en compte la distribució horària que marca la normativa vigent i les 
hores de 

lliure disposició del centre, el nombre de sessions a realitzar per cada una de 
les 

assignatures de les diferents llengües serà: 

  

Català 

  



Castellà 

  

Anglès 

Cicle 

Inicial 

  

Normativa 

  

140 + 105 

  

140 

  

70 

1r. 

  

Sessions 3 X 36 = 108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 

5 h. TAC 

  

2 X 36 = 72 

2 sessions = 72 h. 

2n. 

  



Sessions 3 X 36 = 108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 

5 h. TAC 

  

2 X 36 = 72 

2 sessions = 72 h. 

Cicle 

Mitjà 

  

Normativa 

  

140 + 70 

  

140 

  

105 

3r. 

  

Sessions 3 X 36 = 

108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 



5 h. TAC 

  

3X 36 = 108 

3 sessions = 108 h. 

4t. 

  

Sessions 3 X 36 = 

108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 

5 h. TAC 

  

3 X 36 = 108 

3 sessions = 108 h. 

Cicle 

Superior 

  

Normativa 

  

140 + 70 

  

140 

  

140 



5è. 

  

Sessions 3 X 36 = 

108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 

5 h. TAC 

  

3 X 36 = 108 

3 sessions = 108 h. 

6è. 

  

Sessions 3 X 36 = 

108 h. 

5 h. TAC 

  

3 sessions X 36 = 108 h 

5 h. TAC 

  

3 X 36 = 108 

3 sessions = 108 h. 

No és possible fer un llistat exhaustiu ni exclusiu dels continguts de les 
estructures lingüístiques comunes, caldrà però considerar, entre d’altres, a més 
dels que apareixen explícitament en la dimensió plurilingüe i intercultural, la 
majoria dels recursos comunicatius, com són les estratègies lectores o la 
redacció de resums i esquemes; els aspectes més globals com els tipus de text 
o altres de més concrets com la puntuació o la terminologia gramatical. 



Cal que el professorat de llengües es posi d’acord, en primer lloc, en quins són 
els aspectes que es consideraran en aquest apartat; també caldrà acord en 
com s’introdueix el treball d’aquests continguts; qui ho fa, i com es farà en les 
altres llengües, per explicitar les diferències i assegurar la interiorització dels 
recursos; i, com ja s’ha dit, afavorir la transferència a noves situacions 
comunicatives. Aquest plantejament posa l’accent en el desenvolupament de 
les competències i evita les repeticions inútils que són sovint la marca d’un 
ensenyament gramatical. 

En la confecció de l’horari de Llengua Castellana s’ha aplicat l’ordre dictada pel 
BOE 8/12/2006. 

2.4. Organització i gestió 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 

2.4.1.1. Llengua del centre 

La llengua emprada en primer lloc a la nostra escola és la Llengua catalana, en 
tots els documents: administratius, informatius a les famílies, informes escolars 
... 

2.4.1.2. Documents de centre 

Tots els documents del centre tant els oficials com els d’ús intern són escrits en 
Llengua Catalana. 

2.4.1.3 Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA es fan en Llengua 
Catalana . 

2.4.1.4. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

L’escola a través del Departament pot demanar traductors per tal de facilitar la 
bona entesa amb els pares dels alumnes nouvinguts i poder d’aquesta manera 
facilitar les bones relacions escola- pares. 

2.4.1.5. Alumnat nouvingut 

Quan al centre ens arriben alumnes d’altres comunitats o països se’ls fa un pla 
de benvinguda en el que durant el temps que cada alumne/a necessiti amb la 
mestra de reforç del cicle o bé la d’Educació Especial juntament amb el tutor/a 
treballen el vocabulari bàsic d’ús, la grafia, l’expressió oral ..- per tal de 
familiaritzar el nen/a amb el nou entorn. 

2.4.5. Organització de la programació curricular 

1. Coordinació cicles i nivells 



La nostra escola fa servir llibres de text en tots els nivells i sempre es procura 
que la línia metodològica i de contingut sigui la mateixa per la qual cosa es té la 
mateixa editorial en l’àrea de Llengua Catalana, Castellana o Anglesa. 

2. Estructures lingüístiques comunes 

El PCC de llengua ja contempla el treball de les estructures lingüístiques de 
manera que amb cicle i després amb claustre es fan les valoracions i 
avaluacions per tal d’anar adequant – les a cada nivell. 

2.4.6. Biblioteca escolar 

1. Accés i ús de la informació 

El funcionament d’una biblioteca escolar permet disposar d’un fons bibliogràfic 
que ajuda sense cap mena de dubte a aconseguir tots els Objectius proposats 
en el Projecte Curricular del Centre. Ara bé, específicament aquesta dotació 
que esperem ens sigui concedida ens permetrà: 

. Accedir més fàcilment a llibres escrits pensant en els nens i per a nens. 

. Aconseguir que la consulta bibliogràfica sigui un procediment més utilitzat. 

. Adonar-se de la complementació d’una informació al consultar més d'un llibre. 

. Delectar-se en la lectura de llibres adequats a la seva edat i als seus 
interessos. 

. Ser conscient de la necessitat d’enriquir els seus propis coneixements. 

. Tractar amb cura el material de la biblioteca (llibre, revistes, arxius...) 

. Valorar la bona organització de materials per estalviar temps i esforços. 

. Classificar els llibres per a conèixer el funcionament de la biblioteca i així 
aplicar aquests coneixements quan calgui treballar en biblioteques no escolars. 

. Realitzar les feines metòdiques típiques d’un bibliotecari: registrar, folrar, 
etiquetar, timbrar. 

. Elaborar fitxes bibliogràfiques de llibres per als diferents catàlegs de la 
biblioteca. 

. Utilitzar els catàlegs de la biblioteca per a localitzar més fàcilment un llibre, un 
tema ... 

. Practicar els hàbits de comportament adients en una biblioteca (silenci, 
quietud, relaxació, ...) 



.Comprovar que una lectura eficaç s’aconsegueix mitjançant una utilització 
continuada de material didàctic. 

. Descobrir el gust per la lectura. 

. Adquirir una major velocitat lector. 

. Millorar el coneixement de les llengües i de l’estructura social de les 
comunitats que les parlen. 

. Responsabilitat en la utilització d’un material col·lectiu. 

. Col·laborar en l’organització d’activitats provinents de la biblioteca. 

. Opinar sobre un llibre: tema, edició, il·lustració... 

. Confeccionar enquestes i estadístiques relacionades amb la biblioteca i els 
seus lectors. 

Camps d’aplicació 

La biblioteca de l’escola té una notable repercussió dins els següents camps 
d’aprenentatge: 

LLENGÜES 

. Dins de l’àmbit lingüístic, la biblioteca ajuda als nens a afeccionar-se a la 
lectura, a adquirir l’hàbit de llegir, a l’hàbit de saber estar en una biblioteca, en 
l’adquisició de nou vocabulari, a millorar la comprensió lectora, així com 
l’expressió (oral i escrita). També és notable la millora en l’aspecte ortogràfic, 
sintàctic, lèxic... 

. Dins l’àmbit literari , la biblioteca col·labora en donar a conèixer autors, obres, 
editorials, il·lustrador/a... 

ALTRES ÀREES D’APRENENTATGE 

Al disposar de llibres de consulta de diferents àrees d’aprenentatge, l’alumne 
pot adquirir l’hàbit de consulta d’informació, de selecció, esquematització. 

A d’elaborar treballs d’investigació l’alumne cal que reorganitzi, integri, ordeni la 
informació recollida. 

DOCUMENTACIÓ 

La biblioteca ajuda als mestres a preparar les classes, documentant-los sobre 
aspectes concrets de temes i aspectes del Currículum. 

També proporciona la documentació necessària a la classe: diccionaris, llibres 
de consulta, de lectura, il·lustracions, revistes... 



Metodologia 

La dinàmica de la biblioteca està planificada pel Claustre i portada a la pràctica 
per una Comissió creada cada curs i formada per mestres interessats en el 
tema. S’intenta que l’esmaltada comissió es renovi parcialment de forma 
periòdica per tal de permetre-hi el accés a tots els mestres del Claustre i 
intentar, alhora, el seguiment d’una mateixa línia d’acció. 

L’horari de consulta de materials de la biblioteca es delimita cada 
començament de curs depenent de la disponibilitat horària dels mestres que 
s’encarreguen de la vigilància. 

Els alumnes venen a consultar qualsevol tipus de material. Un cop acabada la 
feina deixen la documentació utilitzada damunt de les taules, l’encarregat la 
retorna al lloc inicial. 

Dins l’horari escolar la biblioteca resta a disposició de tota l’escola. Cada 
estona la té assignada un curs que hi va a treballar. La supervisió, en aquest 
cas corre a càrrec del mestre responsable del grup. 

També s’estableix un horari de préstec i unes condicions supervisades per un 
membre de la comissió rotativament. Aquest mestre fa les següents tasques: 

. Assessora l’elecció del llibre de lectura. 

. Complementa les fitxes de lector i de préstec. 

. Demana l’opinió sobre els llibres retornats. 

. Organitza les fitxes de préstec. 

. Reordena els llibres retornats. 

La comissió, en hores de docència no directa, intenta mantenir la biblioteca ben 
organitzada, actualitzada i planifica activitats de recolzament als cursos (busca 
bibliografia adequada a un tema de treball, munta biblioteques de classe, 
assessora en aspectes sobre llibres, ...) i també planifica i organitza activitats 
d’animació lectora. 

Aquestes activitats s’expliquen al Claustre, els cicles adapten les idees, aporten 
propostes i les retorna a la comissió. Aquest grup les reordena , les globalitza i 
les porta a terme amb ajuda de la resta dels membres del Claustre. 

En els Taller D’aprenentatges del Funcionament de la Biblioteca, són els nens 
els que s’erigeixen en comissió. Fan les tasques típiques de la biblioteca 
supervisats pel mestre tutor i per un mestre de la comissió. 

Proposta d’activitats 



Préstec de llibres: De manera setmanal els nens poden venir a buscar llibres de 
la biblioteca i tenir-los a casa un màxim de quinze dies. 

Horari de consulta: De forma lliure els nens poden venir a consultar diccionaris i 
enciclopèdies per realitzar els seus treballs de classe. 

Lectura: es dedica una sessió setmanal a que cada nivell segons les seves 
possibilitats, vingui amb el seu mestre tutor a llegir llibres de la biblioteca. 
Bàsicament, perquè s’habituïn a estar en silenci i es familiaritzin a la disposició 
dels llibres de la biblioteca, les novetats que arriben etc. El treball en algunes 
ocasions es continua a la classe , on es treballa la fitxa de biblioteca,( editorial, 
autor...) les diferents parts del llibre ( portada, contracoberta etc ). Fer 
valoracions col·lectives i opinions personals dels diferents llibres que els nens 
llegeixen . 

Treballs de recerca: Segons el tipus de treball es fa un guió prèviament a 
classe sobre quin tipus de llibre poden trobar la informació ( enciclopèdies, 
monogràfic, llibres de text...) i es donen nocions sobre quina és la matèria 
corresponent al tema ( història, biologia...). 

Animació lectora: 

1.Explicació d’un conte de la biblioteca; de forma regular en els nivells més 
baixos la mestra explica contes de la biblioteca. En d’altres nivells es llegeixen 
fragments d’un llibre. 

2.Temes monogràfics amb fons de la biblioteca; s’organitzen a nivell de cicles o 
de tota l’escola setmanes dedicades a personatges o aspectes de la literatura 
infantil ( la setmana de les bruixes, dels pirates, de les faules, dels contes 
populars...Es fan exposicions a la biblioteca dels llibres corresponents, d’altres 
activitats ambientació de l’escola, buscar missatges amagats als llibres, petites 
escenificacions... 

3.Publicació al full informatiu de l’escola de fets o curiositats ( la classe més " 
lectora" , el "devorallibres" del trimestre ...) 

4.Setmana del llibre: coincidint amb la diada de Sant Jordi es treballa a nivell 
d’escola tot una sèrie d’activitats com: 

. lectura col·lectiva per classes d’un mateix llibre, normalment es procura fer 
venir a l’escola el seu autor o il·lustrador , tallers d’animació de la mateixa 
editorial. 

. Confecció per classes d’un llibre on es procura respectar els projectes i idees 
originals dels propis nens i posterior exposició pels pares. 

Visita a la biblioteca del poble , xerrada amb la bibliotecària. 



Biblioteca de classe : Les classes agafen en préstec llibres de la biblioteca , es 
fan fitxes de lectura i murals amb el nom dels nens i la seva opinió dels 
diferents llibres llegits. 

Línies de seguiment i avaluació 

Tal i com s’ha estructurat en d’altres apartats, podem parlar d’unes línies de 
seguiment i avaluació per als diferents aspectes organitzatius i de funcionament 
de la nostra Biblioteca. 

Així, pel que fa al PRÉSTEC, adreçaríem aquestes línies basant-nos en les 
fitxes dels lectors/ores, i en l’elaboració d’estadístiques. Les fitxes dels 
lectors/ores permeten, alhora que un control per part dels responsables de la 
Biblioteca (quant a la sortida i el retorn dels llibres, l’assiduïtat de cada 
alumne/a...), un seguiment del mateix nen/a quant als llibres que ha llegit o 
consultat, i de la qualificació que els hi ha donat. Igualment, l’elaboració 
d’estadístiques permet, alhora que un treball per al fons de la Biblioteca, quant 
a llibres amb més o menys èxit, i possibles renovacions i canvis de títols, una 
motivació per als nens i nenes, que poden així opinar i veure un reflex de les 
seves pròpies experiències lectores. 

Un altre aspecte a valorar és el de l’eficàcia i la correcta execució de les 
tasques de CONSULTA, per part dels alumnes. Evidentment, no tan sols es 
basa en una valoració del treball final de cada nen/a (d’altra banda, prou 
important), sinó també en un seguiment i ajuda durant el procés de recerca, 
procés que, de tota manera, ha d’haver estat assessorat per a ser efectiu, i 
controlat per a ser funcional, i adreçat als objectius de cada treball. 

El seguiment del treball de LECTURA és, potser, un dels més amplis, així com 
la seva avaluació. No podem oblidar que cal tenir en compte els treballs de 
comprensió lectora que cada mestre/a fa fer als seus alumnes, la valoració que 
aquests/estes en fan, l’elaboració de fitxes de treball on s’anoten les dades 
bibliogràfiques dels llibres llegits i/o consultats..., i totes les possibles 
"derivacions" que n’esdevenen (entreteniments, jocs, assemblees...). 

Quant a l’animació LECTORA, valorarem la participació de cada nen/a en totes 
les activitats proposades, que podem tancar amb enquestes de participació i de 
valoració per part del propis implicats/es. També cal pensar 

que fer el seguiment i l’avaluació d’una animació lectora, es basaria molt en la 
pròpia evolució i la bona marxa de la mateixa animació, i el seu "impacte" entre 
l’alumnat. 

La BIBLIOTECA DE LA CLASSE basaria els seus aspectes de seguiment i 
avaluació en unes línies i activitats molt semblants a les del treball de lectura, i 
comptaria, evidentment, amb la inestimables ajuda del mestre/a tutor/a de cada 
classe, però sense oblidar que és un aspecte que ha d’anar molt lligat al treball 
general de Biblioteca de l’escola. 



El fet de muntar uns TALLERS DE BIBLIOTECA, on tothom pugui fer uns 
treballs molt concrets i engrescadors, i que se surten dels més habituals, 
implica una valoració molt acurada d’aquests, tant del resultat final, com del 
procés d’elaboració, tal i com hem assenyalat anteriorment per als treballs de 
consulta. Dins d’aquest apartat, hi tindria especial importància el de la 
fabricació de llibres per part dels propis alumnes, degut a que s’implica una 
motivació molt gran i un grau de responsabilitat molt alt. 

Així doncs, podem parlar d’unes línies de seguiment i avaluació molt dirigides a 
la pròpia actuació dels nens i nenes, i on no hi hauríem d’oblidar aspectes com 
l’autoavaluació, l’autocrítica, el treball en grup..., i altres aspectes metodològics 
d’aquestes línies, que hauríem de tenir-les en compte tots els responsables. 

Nivells o cicles educatius implicats 

Tota l’escola es beneficia de la biblioteca, des de Parvulari tres anys fins al 
Cicle Superior 

De forma directa assistint a l’aula i indirectament amb els materials de préstec 
individual, a l’aula o al mestre. 

Professorat responsable amb indicació de les tasques que desenvoluparà 

Concepció Azorín 

Montserrat Ros 

Isabel Mata 

Organització i funcionament de la biblioteca 

ORGANITZACIÖ DEL MATERIAL ALS PRESTATGES LLIBRES 

Els llibres es troben col·locats en prestatges diferents segons les matèries que 
tracten. l’ordre ve donat per la classificació general normalment utilitzant només 
dos dígits; en alguns casos: els referents a escola, pedagogia, didàctica.... 
utilitzem tres o quatre dígits per intentar de tenir-ho ben organitzat i facilitat la 
tasca del mestre en la consulta d’aquest material. 

Llibres de consulta 

Els llibres de coneixement estan ordenats pels números que se’ls ha assignat 
en la classificació decimal. 

Quan un tema és considerat d’especial importància Per exemple, la 
informàtica) està posat separat de la resta de llibres del seu bloc, segueix, però, 
la mateixa ordenació. 

Els diferents apartats estan senyalitzats amb rètols als prestatges. 



Quan hi ha més de dos llibres amb un mateix nombre, s’ordenen 
alfabèticament per les tres primeres lletres del cognom de l’autor o en el seu 
defecte, director de l’obra, paraula més significativa del títol... 

En els lloms del llibres hi ha escrits els números que els hi corresponen segons 
la classificació i les tres lletres que els ordenen alfabèticament. 

Als lloms del llibres hi ha un gomet de color que dona la pista del nivell de 
coneixements que cal tenir per a poder interpretar correctament el contingut del 
llibre. Els colors coincideixen amb els que trobarem en els llibres de lectura. 

Llibres de lectura 

Aquests llibres estan classificats per nivells de dificultat de lectura. A cada grup 
se li ha assignat un color, assenyalat en els rètols dels prestatges i en els lloms 
dels llibres. 

Els llibres blaus, que corresponen als nens fins a segon curs de primària estan 
ordenats per col·leccions. 

La resta de llibres estan ordenats alfabèticament per les tres lletres anotades 
als lloms. 

Llibres fets pels mateixos nens. 

Durant la setmana cultural, cada curs escriu el seu llibre que posteriorment 
restarà a la biblioteca. 

Aquests llibres tenen un prestatge reservat exclusivament. Hi ha un rètol 
orientatiu al prestatge. 

REVISTES 

Revistes pedagògiques. 

Les més antigues resten guardades en capses. A l’exterior d’aquestes hi consta 
una relació de les revistes que hi ha en el seu interior. 

Les revistes de l’any escolar en curs , estaran als prestatges ordenades seguint 
les dates de la seva publicació. 

Els rètols dels prestatges ens indiquen el lloc on s’ubicarà cadascuna d’elles. 

Revistes infantils 

Els rètols ens indiquen el lloc d’ubicació. 

Els exemplar més antics resten enquadernats o guardats en arxivadors. 



Els últims exemplars es col·locaran en un lloc visible i de fàcil accés als 
alumnes. Revistes escolars 

Uns quants exemplars de cadascuna romandran arxivats a la biblioteca 

ALTRES TIPUS DE MATERIALS 

Dossiers, catàlegs... 

Estan ordenats en arxivadors seguint la mateixa classificació que els llibres. 
Les carpetes estan col·locades a l’armari de la biblioteca. 

N’hi ha una relació ordenada de tots ells. 

Els catàlegs de llibres, materials escolars... només es guarden un parell de 
cursos en un arxivador. 

Material d’organització i de préstec 

Tot aquest material esta endreçats dins l’armari de la biblioteca. 

Tot el material fungible (llapis, retoladors....) i parts del material d’ús habitual 
(tisores, grapadora...) està retolat. tothom té accés a l’armari però el material no 
pot sortir de la biblioteca. 

SERVEIS QUE OFEREIX LA BIBLIOTECA 

La nostra biblioteca, ubicada a la mateixa sala on hi ha els ordinadors, ens 
ofereix diverses possibilitats d’aprofitament ja que ens permet de treballar 
simultàniament dues eines bàsiques per a la formació del nen: els llibres i els 
ordinadors. 

LECTURA, CONSULTA ... 

Durant l’horari escolar, la biblioteca és utilitzada, per la totalitat dels alumnes 
els quals hi van acompanyats pel seu mestre. 

Durant l’horari extraescolar, existeix la possibilitat d’anar a la biblioteca els 
divendres de 5 a 6, la vigilància la gestiona L’AMPA. 

PRÉSTEC A ALUMNES 

Els divendres a la tarda, de 5 a 6, ha estat organitzat un servei de préstec que 
corre a càrrec de L’AMPA, permet als alumnes des de Educació Infantil fins a 
sisè endur-se’n llibres de lectura a casa seva. 

PRÉSTEC A LES CLASSES 



Les classes poden disposar també de llibres de la biblioteca com a material de 
suport a l’aula. Per aquests casos hi ha establert, també, un servei de préstec 
semblant al dels alumnes. 

DINAMITZACIÖ 

Els últims exemplars rebuts de revistes pedagògiques, novetats literaris, cursos 
... són mostrats als mestres en una prestatgeria que hi ha dins l’aula de 
Biblioteca 

Periòdicament s’elaboren llistats de novetats en el camp de la literatura infantil. 
Se n’adrecen als pares per Nadal i per St. Jordi. 

Els encarregats de la biblioteca busquen el material de suport per a 
l’organització de festes, setmana cultural, temes de recerca... 

Sovint es suggereixen llibres de lectura per als nens que utilitzen el servei de 
préstec. 

Durant la setmana cultural es concerten visites de lectors relacionats amb el 
tema de la Setmana i amb els llibres llegits pels nens. De vegades, sol assistir-
hi un il·lustrador. 

En el Cicle Inicial i dins de les activitats de la Sisena hora es treballa el conte. 

La biblioteca està decorada amb pòsters relacionats amb els llibres i hi ha un 
mural on s’hi exposen les novetats, els llibres més llegits, libres recomanats ... 

La comissió organitza exposicions temàtiques amb els llibres del fons 
bibliogràfic de què disposa. 

Es coordina amb la bibliotecària del municipi, una visita a la biblioteca de la 
Diputació. 

Horari 

La biblioteca està oberta durant tot l’horari escolar (de nou a una i de tres a 
cinc) als grups classe que hi van a efectuar diverses tasques de consulta i 
lectura. Durant aquest horari també poden utilitzar els ordinadors que estan 
situats en la mateixa aula. La responsabilitat recau sobre el mestre responsable 
del grup. 

l préstec s’ha establert els divendres de 5 a 6. Durant aquesta hora també pot 
haver-hi servei de consulta i lectura silenciosa. L’encarregat de la vigilància és 
un pare/mare de L’AMPA. 

2.4.7. Projecció del centre 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 



www.xtec.cat//ceip-montserrat-suria 

2.4.7.2. Revista 

Cada final de curs l’escola juntament amb l’AMPA editem una revista en què 
reflectim les activitats, sortides, colònies, audicions, extraescolars ... que es fan 
durant tot l’any. Aquesta revista té per nom "EL SABERUT" és gratuïta. 

Exposicions 

Aprofitant diferents esdeveniments escolars com poden ser "La Castanyada", 
Nadal", Comènius, Carnestoltes, Setmana Santa, Setmana Cultural, Sortides, 
Colònies, Treballs a l’aula, Tallers, Projectes compartits, , Aventura de la Vida, 
Audicions musicals, Concerts, Educació Viària,..., es fan exposicions on es 
reflecteix el treball dut a terme pels alumnes 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals 

L’escola participa cada curs amb el Projecte Virtual "Sàlix i els Sentits" a 
parvulari i, a Cicle Mitjà "Un viatge pel Bages". 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4.9. Intercanvis i mobilitat 

L’escola participa en els Projectes Comènius, aquest curs és el primer projecte 
que es duu a terme : "TRADITIONAL GAMES", on participem amb escoles 
d’arreu d’Europa : França i Turquia. 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

El projecte que es fa a Comènius ens permet donar a conèixer i alhora conèixer 
cultures d’altres països en el àmbit de l’entorn del nen/a. tot fent ús d’un únic 
idioma l’anglès. Aquest programa hi participa tota l’escola fent intercanvis de 
treballs. Els mestres al mateix temps viatgen fins a les escoles que hi participen 



per conèixer d’aprop la seva realitat. Una de les feines que contempla el treball 
és l’intercanvi d’informació via telemàtica. 

3. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

Al començament de curs tot l’equip de mestres elabora el Pla Anual, durant la 
primera quinzena de setembre, on es té en compte el projecte lingüístic del 
Centre i, alhora serveix per revisar i actualitzar tots els aspectes metodològics 
que es creguin necessaris,tenint en compte, la realitat personal de l’alumnat. 


