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1. FITXA DEL CENTRE 

 

Denominació: Escola Salvador Espriu 

Titularitat: Pública.  

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

Plans: EINF i EPRI.    Tipologia: B 

Codi de Centre: 43002776 

Número de NIF: Q 9355242J           

Adreça: C/ de la font, 3 

Municipi: Roda de Berà   Codi Postal: 43883 

Comarca: Tarragonès 

Telèfon: 977 809 924   Fax:  977 657 510 

e-mail: e3002776@xtec.cat 

Bloc escola: https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/ 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/
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2. INTRODUCCIÓ 

L’escola Salvador Espriu, és una escola de dues línies d’educació 

infantil i primària de la població de Roda de Berà, situada al carrer 

de la Font núm. 3. És de titularitat pública i depèn del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

El present Projecte lingüístic forma part del Projecte educatiu del 

centre (PEC). Parteix d’una reflexió interna, té en compte el marc 

legal i la realitat del centre i vol ser el recull organitzat dels acords i 

les decisions preses en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de 

les llengües, amb l’objectiu de donar coherència a la manera 

d’adquirir-les.  

Aquest projecte ha de permetre assolir els objectius generals de la 

competència comunicativa i lingüística, específica de les llengües i 

transversal a tots els aprenentatges, i determinar així el procés de 

desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber 

aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. Emmarca el 

tractament de les llengües i inclou els aspectes relatius a 

l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha: 

1. El tractament del català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

2. El procés d'ensenyament i aprenentatge del castellà. 

3. Les diverses opcions amb relació a les llengües 

estrangeres. 

4. Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d'ensenyament de les llengües, tant globalment com 

individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 

5. La continuïtat i la coherència educatives pel que fa als usos 

lingüístics en els serveis escolars i en les activitats 

organitzades per les associacions de mares i pares 

d’alumnes. 

Aquesta última actualització forma part dels objectius de millora del 

projecte de direcció 2017-2021. 

 

 

 

El present Projecte 

lingüístic forma part 

del Projecte educatiu 

del centre (PEC).  

Parteix d’una reflexió 

interna, té en compte 
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realitat del centre, i 
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l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les 
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3. CONTEXT NORMATIU   

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació – LEC (DOGC núm. 5422 

de 16.07.2009). Títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de 

Catalunya. Articles del 9 al 18. 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010). Articles 2.1 i 5.1.e. 

Decret 181/2008, de 9 setembre, pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC 

núm. 5216 de 16.9.2008), correcció d’errada (DOGC núm. 5317, 

pàg. 11008, de 12.2.2009). 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat  en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017). 

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900 

de 26.6.2015).  

Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la 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, per la qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària. 

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés 

d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505 de 13.11.2009). 

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 

formals del procés d'avaluació en l'educació primària (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016). 

Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats (DOGC 

núm. 6419, de 17.7.2013). 

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge 

(DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 

Resolucions d’inici de curs, per les quals s’aproven els documents per a l’organització i la gestió de 

centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial. 

Document “El model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües 

en un context educatiu multilingüe i multicultural”. 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D516475%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D530572%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf
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4. OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA EDUCATIU 

 

El Projecte lingüístic de centre, és l’instrument que ens ha de permetre assolir els objectius generals 

referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent i que són. 

1. Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi un bon domini 

de les llengües oficials, català i castellà, i de la llengua de signes catalana, si s’escau. 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres. 

3. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

4. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-

ne l’ús per part de l’alumnat. 

5. Reconèixer i fer presenta a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen 

estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut i la seva integració a l’aula ordinària. 
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5. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

 

 

5.1 NIVELL SOCIAL I CULTURAL 

El municipi de Roda de Berà està situat a la Costa Daurada, a la comarca del Tarragonès, en un entorn 

socioeconòmic mig-baix. Al voltant del poble hi ha moltes urbanitzacions, tot i que els serveis principals 

estan ubicats al centre del poble. 

5.2 SECTOR D’OCUPACIÓ 

L’activitat socioeconòmica prioritària del municipi ha sofert un desplaçament des de la pagesia tradicional 

cap al sector secundari o de serveis vinculats a la ciutat més propera. A partir dels anys 70, el municipi 

experimenta un augment considerable d’habitants, on la immigració ha estat l’element més important en 

aquest augment demogràfic.  

Durant els darrers anys el municipi ha tingut una forta expansió urbanística i s’alternen blocs de pisos i 

zones amb cases unifamiliars ubicades en urbanitzacions i als afores. En els últims darrers anys s’han 

construït apartaments, xalets, hotels i noves urbanitzacions, fet que ha motivat una forta demanda de mà 

d’obra. Aquest increment ha repercutit considerablement en la comunitat escolar, tant en nombre, com en 

les característiques, segons les circumstàncies de procedència.  

Cal afegir en aquest punt, que en la situació de 

crisi actual, algunes de les famílies del centre es 

veuen afectades per la pèrdua de feina 

del/dels cap/s de família i això també ha 

provoca mobilitat pel que fa a l’alumnat, ja que hi ha 

desplaçaments motivats per la recerca de llocs 

de treball.  

L’índex d’alumnat que gaudeix d’ajuts per a 

l’adquisició de llibres i material, un 8.3% de 

menjador un 72.5% o de suport educatiu. 
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5.3 NACIONALITATS DE L’ALUMNAT 

Segons les dades d’escolarització, pel que fa a la seva procedència, aproximadament un 69 % és nascut al 

país i un 31 % d’alumnat és d’altres nacionalitats: 

● Centre i Sud-Amèrica 1.51 %. 

● Magreb 25.07 %. 

● Unió Europea 1.81 %. 

● Resta d’Europa 1.20 %. 

● Àsia i Oceania 0.90 %. 

● Amèrica del Nord 0.30 %. 

5.4 ÚS DE LA LLENGUA FAMILIAR 

Pel que fa a l’ús de les llengües de l’alumnat a nivell familiar es destaca que dels 331 alumnes matriculats 

actualment al voltant d’un 38% d’alumnat empra la llengua catalana com a llengua familiar habitual, un 60% 

d’alumnes la llengua castellana i es situa en un 15% els alumnes que tenen altres llengües com a llengua 

habitual familiar: un 13%  parla àrab, un 0.72 % l’alemany, un 0.72 % l'anglès i un 0.72 % el xinès, depenent 

del lloc de procedència dels seus pares i mares. Per tant un percentatge alt de l’alumnat de l’escola en 

començar l’escolarització desconeix la llengua catalana. 

 

 

 

 

5.5 BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT I LES SEVES NECESSITATS 

INDIVIDUALS VINCULADES ALS SEUS RESULTATS ACADÈMICS 

Actualment, tot i que la llengua vehicular i acadèmica és el català, la llengua de convivència entre l’alumnat 

és el castellà, per relacionar-se o jugar en les activitats escolars fora de l’aula. 

També és el castellà la llengua més utilitzada entre les famílies. 
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5.6 COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

La totalitat del professorat del centre té competència lingüística, està acreditat i en condicions de fer-ne ús 

adequat, oral i escrit, en les dues llengües oficials. 

El professorat de l’especialitat de llengua estrangera té el nivell exigit per accedir a l’especialitat de llengües, 

el C2 i, per al professorat de nova incorporació al sistema educatiu, el B2. 

El professorat AICLE que du a terme el projecte d’integrar l’anglès en les àrees no lingüístiques, a més del 

requeriment de coneixement suficient de la llengua estrangera que s’utilitza com a llengua d'instrucció, té la 

capacitat de proporcionar recursos específics d'aprenentatge i contextos rics, diversos. 

 

5.7 PLACES DOCENTS AMB PERFILS PROFESSIONAL 

La plantilla del centre actualment és de 25,75 professors. Ve determinada anualment segons el nombre 

d’alumnat matriculat al centre i el nombre de grups classe del curs. En el moment actual les places docents 

amb perfils professionals són les següents: 

1. LIB-PRI - Perfil professional de lectura i biblioteca escolar, amb especialitat docent 

d’educació primària. 

2. INF DIV - Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb especialitat docent 

d’educació infantil. 

3. PAN DIV – Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb especialitat docent 

de llengua estrangera. 
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6. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES.  

L’escola facilita l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera curricular, la llengua anglesa. El seu 

aprenentatge s’inicia des d’educació infantil 3 anys i fins a 6è de primària. 

L’AMPA també ofereix el seu aprenentatge (en ambdues etapes: educació infantil i educació primària) en les 

activitats que oferta en horari extraescolar.  

S'ofereix una segona llengua estrangera no curricular en horari extraescolar. L’escola participa en el 

programa de caràcter estatal el Programa d’Ensenyament de la Llengua Àrab i la Cultura Marroquina 

(LACM), el qual s’empara en el Conveni de Cooperació Cultural entre el Govern d’Espanya i el Govern del 

Regne del Marroc.  

Els objectius d’aquest  programa són: 

 Afavorir l'ensenyament de la llengua àrab i de la cultura marroquina a l’alumnat marroquí i 

d’altres orígens que hi estigui interessat. 

 Desenvolupar valors de tolerància i solidaritat per aconseguir la inclusió escolar. 

 Proporcionar una formació que permeti a aquest alumnat preservar la seva identitat i viure la 

seva cultura, respectant la del país d’acollida.  
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7. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES.  

L’escola aposta per una educació plurilingüe que reforci el repertori lingüístic de l’alumnat, faciliti la 

interculturalitat i afavoreix el coneixement, el respecte i construeix relacions entre les diferents cultures i 

entre la primera i les altres llengües.  

Els objectius que pretenem assolir són: 

1. Potenciar el paper de la llengua catalana com a eix 

vertebrador del projecte educatiu plurilingüe. 

2. Fer de la llengua catalana el vehicle d’expressió i 

comunicació normal en les activitats internes i en les de 

projecció externa, sens perjudici, òbviament, de les que 

tenen com a objectiu promoure el coneixement i l’ús d’altres 

llengües. 

3. Garantir que tot l’alumnat, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, 

pugui utilitzar normalment i correctament en acabar l’etapa de primària, les dues llengües 

oficials, el català  el castellà, tant oralment com per escrit. 

4. Tractar les llengües curriculars (català, castellà i anglès) com a llengües d’aprenentatge i com a 

vehiculadores de continguts durant el temps lectiu i el temps escolar. 

5. Dinamitzar accions educatives en la llengua catalana, impulsant la immersió lingüística com a 

procés cohesionant de la comunitat educativa i com estratègia compensatòria per l’alumnat que 

no té el català com a llengua pròpia en l’àmbit familiar. 

6. Iniciar l’aprenentatge de la llengua castellana a l’educació primària. 

7. Garantir un grau de competència suficient en llengua anglesa. 

8. Utilitzar la llengua anglesa a les classes AICLE amb un propòsit real per desenvolupar la 

competència comunicativa oral, diversificar els mètodes i les estratègies de l’aula i incrementar 

la motivació dels aprenents. 

9. Fomentar l’hàbit de la lectura i millorar la comprensió oral i escrita i i l'expressió escrita. 

10. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut i la seva integració a l’aula 

ordinària en llengua catalana d’acord amb les mesures específiques (pla d’acollida, aula 

d’acollida,...). 

  



Projecte lingüístic de centre.    Annex 4 PEC 

 

 

  
     12 

 
  

8. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES.  

 

El domini de la competència comunicativa i lingüística entenem que és un requisit bàsic per a garantir una 

educació de qualitat. Permet els nens i nenes relatar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i 

comunicar emocions, idees, sentiments, verbalitzar el que imaginen, regular la seva conducta i la dels altres, 

participar en la resolució de conflictes i reconèixer i gaudir de les formes literàries.  

Duem a terme les següents actuacions per donar una resposta adequada als objectius fixats, es tenen 

presents des de qualsevol àrea, i el grau de dificultat dependrà de l’edat dels alumnes i de la llengua a 

tractar. 

8.1 CRITERIS METODOLÒGICS 

Organitzem l'ensenyament de les llengües al llarg de les diferents etapes educatives, establint la seqüència i 

el moment d’incorporació de cadascuna, tenint en compte tant el context lingüístic del centre com els 

resultats en competència lingüística de l’alumnat: 

La llengua catalana és la llengua vehicular en les diferents activitats d’ensenyament, d’aprenentatge i d’ús 

habitual i de comunicació de l’escola.  

Per a l’etapa d’educació infantil considerem prioritari l’adquisició de competències en la llengua 

d’escolarització/socialització, que és el català. Utilitzem un repertori ampli de gèneres discursius per 

ensenyar-la: instruccions, consells, fent lectures en veu alta, de manera que els alumnes hi estiguin 

exposats al màxim. 

En l’etapa d’educació primària, el desenvolupament de la competència lingüística de l’alumnat l’entenem en 

referència a les  tres llengües, i especialment la  llengua catalana i castellana. Tot i això, el català és la 

llengua que s’utilitza majoritàriament per ensenyar els continguts. 

Apliquem estratègies educatives d’immersió lingüística per assegurar l’ús intensiu de la llengua catalana 

com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i i dinamitzem el seu ús en tots els àmbits de 

convivència quotidiana del centre per garantir que, tot i no ser el català la llengua majoritària del centre, els i 

les alumnes disposin de les ajudes necessàries per a poder accedir a l’aprenentatge. 

El mestre, per tal d’assegurar la comprensió de la llengua d’aprenentatge, adapta el discurs perquè aquest 

sigui comprensible per a l’alumnat segons el nivell d’aprenentatge i segons la seva competència lingüística 

en la llengua vehicular. L’acompanya amb suports no verbals i aplica estratègies que faciliten la comprensió 

de textos orals i textos escrits, sense oblidar que l’ajuda que necessita un alumne moltes vegades la pot 

proporcionar un company més expert. 
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Lliurem a les famílies informació del procés d’ensenyament-aprenentatge que segueixen els seus fills/es, 

dels objectius i resultats que s’obtenen per desenvolupar en elles actituds positives envers el català i 

l’escola. 

També tenim present les qüestions següents: 

 Per l’aprenentatge de la llengua la interacció és cabdal. El mestre sap en quines situacions 

comunicatives és més fàcil que es produeixin interaccions en català i programa activitats en 

que la producció està fixada: jocs de taula, jocs de rol, dramatitzacions,... 

 Cal donar a l’ensenyament-aprenentatge un enfocament comunicatiu i planificar activitats orals 

sistemàticament. 

Disposem d’un Pla d’Acollida que concreta les actuacions i les estratègies d’ensenyament i aprenentatge, 

per facilitar a l’alumnat nouvingut, amb competències lingüístiques molt diverses, la seva incorporació a 

l’escola. 

La llengua catalana és també la llengua principal del programari i dels suports digitals que s’utilitzen a 

l’escola, tot i que també s’usen en llengua castellana o anglesa. 

Les estructures comunes lingüístiques comunes s’introduiran més reflexivament i sistemàticament en la 

llengua catalana per ser aplicades després a la llengua castellana. 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral i escrit a 1r de primària i fins a 6è i s’ensenya com a llengua 

primera dels alumnes, ja que és la llengua majoritària de l’alumnat i té una presència social molt alta, la 

porten de casa i l’entorn. A l’escola s’aprofundirà en els registres formals de la llengua i es valoraran la seva 

diversitat, cada cop més present, especialment amb parlants que provenen de l’Amèrica llatina. 

Duem a terme les següents accions per garantir el mateix grau de competència educativa en català i 

castellà al finalitzar l’educació primària i apliquem les següents estratègies educatives que garantiran 

l’aprenentatge de la llengua castellana: 

 Fomentar l’hàbit de la lectura donant continuïtat, aplicant, desenvolupant i avaluant les diferents 

activitats del projecte propi d’innovació de la biblioteca escolar: 

■ “El gust per la lectura”, establint 30 minuts diaris de lectura a les aules. 

■ Treball sistemàtic de la lectura en veu alta. 

■ Apadrinaments lectors a educació infantil 5 anys i 1r amb l’alumnat de 6è i 5è. 

■ Participant l’alumnat de CM i CS en el Certamen de lectura en veu alta. 
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 Encaminar la curiositat que tenen els nens i nenes per descobrir per a què serveix la lletra 

impresa i com funciona. Les situacions de comunicació real són idònies per això i, amb la 

intervenció educativa, els portaran a l’inici del coneixement i característiques del text escrit. 

 Prioritzar el treball de l’expressió i comprensió oral a educació infantil i cicle inicial i la 

comprensió lectora, l’expressió i comprensió oral i l’expressió escrita en tots els cicles de 

primària: 

■ Potenciem les exposicions orals en la programació d’algunes matèries. 

■ Fem un treball sistemàtic de comprensió lectora i escrita. 

■ Treballem l’expressió escrita a partir dels primers cursos i fins a 6è. 

■ Incentivem estratègies per potenciar l’ús de les llengües participant  en certàmens i 

concursos literaris (el “Roca Plana” pels alumnes de 4t, 5è i 6è, el concurs literari “Espriu 

d’Or”, els Jocs Florals de Catalunya, el Sambori). 

L’anglès és la primera llengua estrangera de l’escola. En l’etapa d’educació infantil s’ensenya a través del 

joc, l’escenificació de lectures de contes, cançons, murals, pòsters, etc., sensibilitzant a l’alumnat envers 

aquesta llengua i motivant-ne l’aprenentatge. S’introdueix l’expressió escrita a cicle inicial i fins a 6è de 

primària, facilitant contextos autèntics d'ús de la llengua anglesa, que potenciïn el treball cooperatiu i que 

intensifiquin la producció oral i escrita de l’alumnat. 

 Creem, també, nous espais de comunicació en llengua anglesa, en la vida de l’escola, amb 

l’objectiu d’incrementar el grau d’exposició de  l’alumnat amb aquesta llengua. 

 Fem de l’anglès la llengua vehicular de l’aprenentatge en una àrea no lingüística, aplicant la 

metodologia d’aprenentatge integrat de Continguts i Llengües estrangeres (AICLE), en l’àrea de 

psicomotricitat a educació infantil i/o educació física a educació primària, i també en l’ambient 

artístic a educació infantil per millorar la competència comunicativa de l’alumnat oferint tasques 

autèntiques que responen als seus interessos i necessitats i que garanteixen la seva motivació. 

I a més, diversifiquen els àmbits d’ús.  

 Facilitem als alumnes activitats curriculars que impliquin l’ús de la llengua anglesa: accés a 

productes culturals, pel·lícules, programes o jocs en versió original, llibres i revistes impresos i 

amb suport digital. 

 Trobem espais per a la interacció amb alumnes estrangers, a través del disseny de projectes 

col·laboratius, especialment en xarxes virtuals. 

Assegurem i afavorim la presència de recursos TIC en l’aprenentatge de llengües, com a mitjà d’accés a 

continguts, instruments, eines de comunicació, material ampli i divers, atendre els diferents ritmes 
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d'aprenentatge, per diversificar els models lingüístics i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d’aprenentatge. 

Planifiquem per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, les mesures i suports i determinar, 

en el pla individualitzat, quins seran els criteris mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la 

competència lingüística i comunicativa. 

Aquests alumnes disposaran d’un pla individualitzat que adapta el currículum a les seves necessitats 

immediates d’aprenentatge i que avalua els seus processos d’aprenentatge amb relació als objectius fixats. 

Traslladem als professionals encarregats de la gestió de les activitats no docents com el menjador escolar o 

les activitats extraescolars, la informació sobre els usos lingüístics de l’escola acordats al projecte lingüístic i 

marquen les línies d’intervenció per assegurar la presència de la llengua catalana i de les altres llengües 

prioritzades al PLC. 

ANGLÈS – EDUCACIÓ INFANTIL 

Quant? 

L’alumnat de P3, P4 i P5 realitza 45 minuts setmanals de llengua anglesa. A més, durant la realització dels 

ambients (3’5 hores a la setmana) l’ambient artístic es fa també en anglès. 

Com? 

Es tracta de potenciar l’oralitat de la llengua, tant a l’àmbit de la comprensió com de l’expressió. 

Normalment s’estableix un fil conductor a partir d’un conte que llegim a classe. A partir d’aquest fil conductor 

es treballen les rutines, el vocabulari i es realitzen feines específiques relacionades amb aquest vocabulari: 

 Conte: es llegeix un conte amb la intenció d’aprendre aspectes específics sobre la llengua 

anglesa 

 Rutines: incidim en aspectes bàsics de la parla que afecten al dia a dia de l’alumne i la rutina 

de classe, com per exemple “make a circle”, “hello”, “good afternoon”, “sit down”, “stand up”... 

 Vocabulari: es treballen paraules i oracions relacionades amb família, animals, colors, 

emocions, aliments... 

 Feines específiques: realitzades a partir del conte i/o vocabulari treballat, com per exemple 

fotocòpies per pintar, activitats de retallar i enganxar, manualitats, etc. 

Cal destacar que sempre es posa l’accent a la motivació de l’alumnat. Aquesta és molt necessària, sobre tot 

a aquestes edats. Moltes vegades és el seu primer contacte amb l’anglès i ha de ser una experiència 

agradable i positiva per ells. 
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Normalment les sessions es duen a terme a la mateixa classe dels alumnes, tot i que, en ocasions 

especials, es poden fer servir altres espais de l’escola 

ANGLÈS – 1R, 2N I 3R DE PRIMÀRIA 

Quant? 

L’alumnat de 1r i 2n realitza un total de 2 hores setmanals de llengua anglesa. L’alumnat de 3r realitza 

també 2 hores setmanals de llengua anglesa de les quals 1 hora és de racons específics en anglès la qual 

està explicada més endavant i l’hora restant de “classe ordinària”. 

Com? 

A 1r, 2n i 3r l’aprenentatge no esta totalment enfocat cap a l’aprenentatge oral de la llengua. S’ha introduït 

l’escriptura en anglès de manera progressiva, d’allò més simple al més complex. 

A les classes s’utilitzen diferents formes de treball: 

 Treball en parella/equip: es fa servir principalment per practicar aspectes de la llengua oral com 

preguntes i respostes. 

 Llibre (Classbook): Cada vegada es fa servir menys el llibre. Només s’utilitza el “classbook” i es 

treballa mitjançant fotocòpies, situacions creades... 

 Vídeos i recursos TIC: Aquests recursos s’utilitzen perquè l’alumnat pugui assolir l’aprenentatge 

d’una manera motivant. Després es contesten preguntes, exercicis, etc. 

 Fulls d’aprenentatge: s’utilitza a 3r. L’alumnat ha d’anotar en un full els aspectes més rellevants 

i importants de la sessió respecte al vocabulari i la gramàtica. 

Quant a l’alumnat de 3r, 1 hora s’utilitza per fer racons específics d’anglès, amb la intenció de millorar les 

habilitats de writing i speaking i el vocabulari. Respecte a la dinàmica dels racons i el seu funcionament, es 

la mateixa que als cursos superiors, on també trobem aquesta explicació i es realitzen aquestes activitats: 

es presenten tres propostes a l’alumnat, sempre és una proposta de speaking, una de writing i una de 

vocabulary. Les propostes canvien cada 8 sessions. L’objectiu principal és que els nens i nenes aprenguin la 

llengua d’una manera lúdica i motivacional. Per altra banda, es pretén també atendre a tota la diversitat a 

través del model DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge), és a dir, proposant formes d’aprenentatge a les 

que pugui arribar tot l’alumnat, dins les seves possibilitats. Finalment, es potencia el treball en equip, ja que 

s’han de realitzar tres grups petits i s’han d’ajudar entre ells. 

On? 

A 1r i 2n normalment les sessions es duen a terme a la mateixa classe dels alumnes, tot i que, en ocasions 

especials, es poden fer servir altres espais de l’escola. 
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A 3r es realitza sempre una sessió a l’aula ordinària. Respecte a l’altra sessió (sessió dels racons específics) 

la meitat del grup va a l’aula d’anglès. Perquè tothom pugui gaudir de l’aula d’anglès es faran canvis de grup 

diverses vegades. 

ANGLÈS - DE 4T A 6È DE PRIMÀRIA 

Quan? 

L’alumnat de 5è i 6è realitza 3 hores setmanals de llengua anglesa i 4t, 2,5 hores. A més, cicle superior 

realitza 2 hores més d’anglès a través d’immersió lingüística a les classes d’Educació Física. 

Com? 

En ambdós casos 2 hores són de classe ordinària, excepte 1 sessió que es destinen a fer racons (cicle 

superior fa un sessió d’1 hora i 4t, una sessió de mitja hora). 

Durant les sessions de racons l’alumnat es divideix en dos grups grans per tal d’atendre a les seves 

necessitats d’una forma més personalitzada. Tenen dos mestres i dues aules disponibles, per tant, tot el 

grup classe realitza classe d’anglès. Aquest moment s’anomena “Two teachers”.  

En el cas de 4t, la dinàmica és la mateixa però no realitzen els dos grups anglès, sinó que un fa anglès i 

l’altre, català. Passada la mitja hora, canvien de grup. 

 Com funciona la dinàmica dels racons? 

Es presenten tres propostes a l’alumnat, sempre és una proposta de speaking, una de writing i una de 

vocabulary. Les propostes canvien cada 8 sessions.  

L’objectiu principal és que els nens i nenes aprenguin la llengua d’una manera lúdica i motivacional. Per 

altra banda, es pretén també atendre a tota la diversitat a través del model DUA (Disseny Universal 

d’Aprenentatge), és a dir, proposant formes d’aprenentatge a les que pugui arribar tot l’alumnat, dins les 

seves possibilitats.  

Finalment, es potencia el treball en equip, ja que s’han de realitzar tres grups petits i s’han d’ajudar entre 

ells. 

 Com funcionen les classes ordinàries? 

La resta de sessions les fem a través de dinàmiques que parteixen dels interessos de l’alumnat i propostes 

de la mestra. Durant aquest curs 2018/2019 hem tret el llibre de text, encara que disposem de l’aplicació 

online que ens ofereix el llibre Class Book i els infants el tenen també en llibre tradicional.  El que fem és 

utilitzar diferents formes de treball que anem combinant segons els seus interessos o propostes.  

Són les següents: 

 Seguim les propostes del llibre online: treballem vocabulari i gramàtica mitjançant conversa, 

jocs i exercicis conjunts. 
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 Projectes: l’alumnat proposa un tema, el votem entre tots/es i realitzem activitats diverses, com 

exposicions orals a classe, gravacions en vídeo a casa i visualització a l’aula, treballs en grup, 

redacció de textos en cartolines, power-points, etc. 

 Treball cooperatiu: dividim la classe en petits grups, l’alumnat segueix un full de treball (work 

plan), marquem els objectius a aconseguir, cada temps determinat mirem si hem aconseguit els 

objectius prèviament establerts, establim els rols de cadascú i, finalment, un cop fetes les 

activitats que ens ajudaran a aconseguir les fites plantejades, realitzem una autoavaluació. 

 Jocs: jocs simples i variats que ens ajuden a comprendre la gramàtica i vocabulari. 

 Dinàmiques variades per potenciar el speaking: english speaking record time, sheriff star, etc. 

On? 

Disposem de dues aules, una és la classe ordinària dels alumnes i l’altra l’aula d’anglès. Depenent de la 

necessitats de cada sessió , anem a una o l’altra.Aquest curs s’ha canviat tot el mobiliari de la classe 

d’anglès, a través d’un projecte escollit pels alumnes i la col·laboració de les famílies. L’objectiu d’aquest 

canvi ha estat que els infants trobin en aquesta aula un espai d’aprenentatge autònom. La classe de 

diversos racons: un de speaking amb sofàs i taules; reading, amb catifa, coixins, llibres i teles i un ambient 

de joc, amb taules i cadires per jugar a jocs de taula. 

8.2 CRITERIS ORGANITZATIUS                           

 Plantegem l’educació com una tasca d’equip i de grup. Les formacions en centre, les reunions de 

nivell, cicle i intercicle, i claustre, el seguiment dels mateixos alumnes pels seu/va mestre/a tutor/a al 

llarg dels diferents nivells i del procés d'avaluació (contínua, global, formativa i formadora) pretenen 

anar en aquesta línia. 

 Concedim la màxima importància en totes les àrees al tractament de les competències bàsiques de 

les llengües. 

 Seleccionem el material didàctic (llibres de text, de lectura, jocs, textos reals, recursos TAC...) de 

manera que s’adeqüi als principis abans esmentats. 

 Ampliem l'entorn educatiu fora del recinte escolar: fent sortides culturals, organitzant actes culturals: 

literaris, musicals, esportius i teatrals i participant de les ofertes educatives de l’entorn. 

 Potenciem l’organització de mitjos grups, grups flexibles o suports i reforços dins l’aula, esmerçant 

esforços per donar respostes a les necessitats de l’alumnat, orientant l’organització dels grup classe 

amb els recursos (organitzatius, humans, materials i metodològics) i aconseguir el seu màxim 

rendiment, segons les seves capacitats. 

 Fomentem el treball en petits grups per facilitar els aprenentatges i les relacions entre els companys:  
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A. Educació infantil: 

○ Desdoblaments de grups 

○ Suport escolar personalitzat en llengua catalana. 

○ Ambients. 

○ Padrins lectors. 

B. Educació primària: 

○ Desdoblaments de grups 

○ Acollida nouvinguts. 

○ Suport escolar personalitzat en  llengua catalana. 

○ Padrins lectors. 
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Horaris mínims i globals d’etapa 

Àmbit lingüístic  

Àrea de llengua i literatura catalana 

Àrea de llengua i literatura castellana 

1.050 hores 

Àrea de primera llengua estrangera 420 hores 

Àmbit matemàtic  

Àrea de matemàtiques 840 hores 

Àmbit del medi  

Àrea de coneixement del medi natural 

Àrea de coneixement del medi social i cultural 

630 hores 

Àmbit artístic  

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 525 hores 

Àmbit d’educació física  

Àrea d’educació física 385 hores 

Àmbit d’educació en valors  

Valors socials i cívics o religió 315 hores 

Lliure disposició 560 hores 

Es destinaran a completar l’organització del currículum i ampliar la dedicació 

horària de les àrees d’acord amb el projecte educatiu. També per a la introducció 

d’una segona llengua estrangera que serà computada com a oferta de centre. 

Total horari lectiu curricular 4.725 hores 

Esbarjo 525 hores 

Total horari lectiu de l’etapa 5.250 hores 
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9. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

9.1 ELS RECURSOS COMPLEMENTARIS 

A. La biblioteca escolar    

La biblioteca és considerat un espai 

educatiu i dinàmic, un centre de recursos 

que conté documents per a l’aprenentatge i 

per a la recerca. La seva missió és facilitar 

l’accés i difondre els recursos d’informació 

afavorint els processos de creació del 

coneixement. És un recurs per a 

l’adquisició de les competència lingüística, 

un element clau per a l’assoliment de la 

competència informacional, el foment de la 

lectura i l’adquisició d’aprenentatges 

autònoms. 

Les funcions de la biblioteca són: 

 Organitzar i gestionar la informació i el fons documental. 

 Impulsar el pla de lectura del centre. 

 Proveeix de serveis i recursos per a l'aprenentatge. 

 Col·laborar amb l’entorn. 

Fomenta l’hàbit lector i el gust per la lectura amb un seguit d’actuacions:  

 Impulsant l'ús de la biblioteca escolar: 

 Facilitant orientacions, recursos i programació anual al professorat, per tal de desenvolupar les 

sessions setmanals de biblioteca. 

 Organitzant i dinamitzant l’activitat de les “Maletes viatgeres” a educació infantil i primària. 

 Planificant la mitja hora de lectura diària a primària i 

la “Biblioteca silenciosa” a infantil. 

 Dinamitzant l’activitat “d’Apadrinaments lectors” als 

alumnes de P5 i 1r, per part dels companys de 6è, 

5è i 4t. 
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 Dinamitzant la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa vers la lectura: alumnat, 

mestres i famílies. 

 També organitzant tota una sèrie d’activitats per a l’alumnat i les famílies: conta contes, servei de 

préstec, exposicions temàtiques, concursos, ... 

B. Participació en certàmens i concursos 

S’incentiva la participació de l’alumnat en els següents concursos i certàmens: 

 Concurs literari “Roca Plana” pels alumnes de 4t, 5è i 6è.  

 Certamen de Lectura en veu alta per a l’alumnat de CM i CS i el nouvingut. 

 Concurs literari “Espriu d’Or”. 

 Jocs Florals de Catalunya. 

 Premi Sambori. 

 ..... 

9.2 LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

L’escola participa en accions de col·laboració amb l’entorn amb l’objectiu de contribuir a la cohesió social, 

l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de les diferents llengües. Participa en xarxes de 

cooperació educativa on l’element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència en les diferents 

actuacions que aquestes tenen previst realitzar:           

 Escola formadora d’estudiants en practiques. 

 Participació en la Xarxa territorial de competències bàsiques. 

 Participació en el Seminari de coordinació pels especialistes de llengua anglesa, amb els mestres 

de l’escola i l’institut del municipi. 

 Trobem espais per a la interacció amb alumnes estrangers, a través del disseny de projectes 

col•laboratius, especialment en xarxes virtuals,... 
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10. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 COMUNICACIÓ INTERNA    

A. Establiment d’un protocol de comunicació per a les reunions de pares i mares.                                                

En el Document Pla d’acollida de centre. Annex 8 del PEC trobem aquesta informació. 

B. Criteris de continuïtat i coherència amb les activitats extraescolars. 

Les activitats extraescolars que es programen a l’escola i que es recullen a la Programació anual, tenen 

un valor educatiu, un sentit i un propòsit per generar aprenentatge, un valor social, perquè posen en relació 

nens i nenes de diferents condicions i contribueixen a la cohesió social. També complementen aspectes 

culturals, esportius, socials... coherents amb els objectius generals de l’escola. 

En destacarem: 

 La sortida anual al teatre de P3 a 6è, les obres triades en llengua catalana o llengua anglesa. 

 L’AMPA ofereix en horari no lectiu l’aprenentatge de la llengua anglesa d’educació infantil 3 anys a 6è 

de primària. 
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10.2 LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

En les manifestacions culturals i públiques i en les activitats de projecció externa del centre utilitzem la 

llengua catalana com a vehicle formal d’expressió. 

Les activitats administratives i la documentació que expedeix el centre es fa en llengua catalana, sens 

perjudici del que determina l’article 16.4 i 16.5 de la Llei d’Educació. 

 

A. Pàgina web del centre 

La pàgina web del centre permet la comunicació amb la comunitat educativa. És actualitzada per la 

Comissió TAC sota la supervisió del Coordinador TIC i l’equip directiu. 

 

S’hi pot trobar la següent informació: documentació, 

projectes que es realitzen, material que s’utilitza, 

normes de funcionament ... i també recull activitats que 

es realitzen durant el curs escolar.  Hi ha un criteri clar 

de l'ús de la llengua catalana i de les altres llengües 

presents al centre la llengua castellana i l’anglesa. 

 

 

B. Grups de difusió 

L’escola utilitza una plataforma de comunicació mòbil per a la comunicació entre les famílies i l’escola: 

enviament de  circulars, informacions de sortides... 
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11. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT.  

 

La formació dels docents del centre garanteix la capacitat per col·laborar en la planificació, aplicació i 

avaluació del projecte. 

En el centre, durant els darrers cursos, s’han dut a terme activitats de formació permanent del professorat 

per millorar la competència comunicativa dels docents: 

 Participació en la Xarxa territorial de competències bàsiques. 

 Formació en centre FIC Com aprendre, ensenyar i avaluar per competències. 

 Assessorament en centre Ambients d’aprenentatge.  

 Participació en el Seminari de coordinació pels especialistes de llengua anglesa, amb els mestres 

de l’escola i l’institut del municipi. 

 Durant els darrers cinc anys, participació en cursos de formació en centre (FIC) amb la intenció de 

que ens facilitessin les eines per ajudar al centre a avançar en la competència comunicativa (Ara 

escric, Escriure a l’escola, escriure des de les àrees, Com treballar les llengües a l’escola, El 

tractament de les llengües a l’escola i el Currículum competencial). 
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12. CERTIFICATS D’APROVACIÓ DEL CLAUSTRE I DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 

 

 

La Sra. Sandra Romero Ayllon, com a secretaria de l'Escola Salvador Espriu de Roda de Berà. 

 

 

 

CERTIFICO QUE: 

1. En la sessió de 13 de maig de 2019, el claustre de l'Escola Salvador Espriu aprova la concreció 

del present Projecte lingüístic de centre per majoria absoluta. 

2. En la sessió del 22 de maig de 2019, el consell escolar de l'Escola Salvador Espriu expressa el 

seu suport al present Projecte lingüístic de centre per unanimitat. 

 

 

I perquè consti signo la present certificació, amb el vistiplau de la directora amb data 23 de maig de 

2019. 

 

                             

           Vist-i-plau 

 

 

Sandra Romero Ayllon        Esther Sánchez Monzó 

   

 

Secretaria       Directora 

 

 

 

 

 


