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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Projecte Lingüístic respon a la revisió efectuada en el curs 18-19 segons els objectius 
plantejats a la nostra PGAC del present curs. L’anterior es va elaborar en el curs 11-12 i no responia a 
la realitat lingüística del centre actualment. 
 
El Projecte Lingüístic s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb 
el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El PL dóna criteri amb relació al 
tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la 
utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la 
coherència educatives, pel que fa as usos lingüístics, en els serveis escolars i en activitats 
organitzades per les associacions de mars i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri 
sobre l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangers. Així mateix, determina 
quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a segones. 
 
Dintre del nostre Projecte Educatiu d'Escola està integrat el Projecte Lingüístic. Entenem el Projecte 
Lingüístic com un document, un marc, per a l'organització i la gestió de l'ús i l'aprenentatge de les 
diferents llengües de la nostra escola. 
 
L’Escola va iniciar el procés d’immersió en llengua catalana a partir del curs 92/93 i, des del curs 
1999-2000, aquest procés va quedar consolidat.  

Amb l’objectiu que el Projecte lingüístic estigui actualitzat d’acord amb la normativa vigent,  s’ha 
procedit a una anàlisi de la realitat a tots els àmbits de la Comunitat Educativa i s’ha elaborat el 
present document.  

 

L'objectiu del nostre PL és formar parlants plurilingües competents i pluriculturals, és a dir que 
puguin articular diferents competències lingüístiques i socioculturals per a resoldre activitats 
comunicatives en diferents situacions socials.  
Pensem que és fonamental fer reflexionar a tota la comunitat educativa sobre la importància de 
saber llengües, quantes més millor. 
 
Volem garantir el dret de tots els nostres alumnes de poder fer servir el català i el castellà per a 
finalitats múltiples, de manera oral i escrita i per ajudar en el desenvolupament d'una competència 
plurilingüe.  
 
Tenim com a llengua estrangera l’Anglès que s’imparteix des de I3, aquesta llengua té un pes molt 
important en la nostra línia de centre. 

 
Per aquesta raó adjuntem el currículum de les tres llengües que es treballen al centre ( català, 
castellà i anglès) per tal de veure com es treballen aquestes llengües en els diferents àmbits al llarg 
de l’escolaritat. 
 
Els principis expressats en aquest projecte es desenvoluparan en la resta de documents del centre i 
les propostes a treballar es concretaran en el Pla Anual de centre. 

 

 
Els principis en els que es basa  el nostre PL són : 
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– Legal, ajustat d’acord a la normativa vigent. 

– Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia 
pedagògica adoptada. 

– Participatiu, en la mesura que el seu èxit en la consecució dels seus objectius dependrà 
del grau de participació i d’implicació de la comunitat educativa.  

– Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa. Tothom que s'incorpori al 
centre l’ha de respectar i  l’ha de complir. 

– Global, en la mesura que vol tenir en compte  la totalitat de la dinàmica del centre. 

 
- El català és la llengua pròpia del centre i s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge. S'ha de 
potenciar l'ús en tots els àmbits, degut a que tenim molts pocs nens catalanoparlants.  

- Es farà un ús de la llengua en els diferents àmbits que potenciï la no-discriminació per raons de 
sexe, raça, ideologia i condició; i l’ús no sexista del llenguatge. 
 
- Al final de la seva escolarització els infants han de dominar normalment i correctament per igual les 
dues llengües oficials de Catalunya. 
 
- En acabar l’etapa de primària l'alumne ha de comprendre i expressar en anglès missatges senzills 
dintre d'un context. 
 
El Projecte Lingüístic del centre és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a 
la competència lingüística que defineix la normativa vigent. 
 
Els Objectius Generals del sistema educatiu són: 
 
1-Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials ( B2 al final 
de l’ESO i C1 al final de Batxillerat). 
 
2-Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i 
B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 
 
3-Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen 
estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 
 
4-Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 
 
5-Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-ne 
l’ús per part de l’alumnat. 
 
6-Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 
ordinària. 
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1-ANÀLISI DE CONTEXT 
 

L’escola Germans Amat Targa és una escola pública que  consta de dues línies d’Educació Infantil i de 
Primària Es troba situada en la zona de can Ginestar de Viladecans, una zona que no destaca per una 
gran emigració estrangera. Viladecans té molta població castellano parlant procedent bona part 
d’ella de l’emigració que es va produir al territori espanyol els anys 50 i 60. 

 
La nostra escola acull, en la seva gran majoria, un alumnat castellanoparlant, però tenim una 
presència  de diversitat de llengües que segons el SIC (Sistema d’Indicadors de Centre) és del 5.94% 
molt per sota de la mitja de Catalunya. 

                                  
L’índex d’alumnes de nova incorporació al nostre sistema educatiu és del 0.22% també molt per sota 
de la mitja. 
 
En aquest moment els resultats dels nostres alumnes en les tres llengües segons l’avaluació interna  i 
l’avaluació externa situen aquests resultats per sobre de la mitja de Catalunya inclús en la franja de 
l’excel·lència del castellà a les CB.  
 
Partim per tant, d’uns resultats excel·lents per sobre de la mitja de Catalunya en les tres llengües. El 
nostre objectiu és ara mantenir aquests resultats i millorar la franja de l’excel·lència. 
 
No tenim en aquests moments places docents amb perfil professional de l’àmbit lingüístic, però 
deixem la porta oberta segons les necessitats que es puguin produir a demanar personal amb perfil 
en anglès per tal de poder fer altres àrees en anglès (AICLE). 
 
 
 
 
 

2-OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
 
S'introdueix  la llengua anglesa a I3 d’Educació Infantil de forma oral i desdoblant amb mig grup. De 
fet, sempre que l’horari ho permet fem desdoblaments d’anglès a EI, CI i 6è sobretot.  
 
 
 
A partir de 3r es fa part de la matèria de Coneixement del Medi Natural en anglès (SCIENCE). 
Estableix una bona coordinació entre el professorat especialista i els tutors/tutores, per tal de 
organitzar i portar a terme una correcta programació vertical. 
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A primària, fem tallers de plàstica intercicle. Es proposen sis tallers diferents, un és dut a terme  per 
una de les mestres d’anglès i es realitza en aquesta llengua estrangera. Als diferents Ambients 
d’aprenentatge d’EI també hi ha propostes en anglès. 
 
Periòdicament es revisen els llibres de text i el material didàctic que s'utilitzen, adaptant-se a les 
necessitats, però sempre respectant la línia per a tota l'escola. A partir d'aquí és el propi professorat 
el que prepara el material necessari per a l'atenció a la diversitat. Tenim els llibres d’anglès 
socialitzats. 
 
Es fan activitats per tal de fomentar l'ús de la llengua anglesa: cançons per a la festa de Nadal, el racó 
d'anglès a la revista de l'escola, exposicions, publicacions a la web de l’escola... 
Els alumnes de 6è de primària participen en el “English Day” conjuntament amb alumnes d’altres 
escoles de la localitat. Comparteixen activitats en anglès, d’una forma lúdica. 
 
Tenim un projecte d’Innovació reconegut pel Departament d’Educació, el SHARING TO LEARN.  
 
Enguany portem a terme una experiència conjunta de Primària-Secundària amb l’institut Olímpia i 
l’escola Mediterrània fent ús de la plataforma ETWINNING, a la qual li volem donar continuïtat. 
 
Cal dir que en horari extraescolar de migdia i a la tarda , la nostra AMPA oferta grups d’Anglès. 
Prèviament, a l’inici de curs, els mestres encarregats de l’extraescolar es coordinen amb la cap 
d’estudis (especialista d’anglès) per garantir que es treballa dins el currículum. 
 
 
 

 

3-OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 
 
L’escola Amat Targa parteix d’una revisió del nou currículum i dels materials i acords que ja teníem 

establerts de cursos anteriors per fer una adaptació i prendre les decisions necessàries pel que fa a la 

metodologia de les tres llengües ( català, castellà i anglès). Tenim un desplegament del currículum de 

llengües fet per les tres llengües per cada cicle i amb els seus criteris d’avaluació. 

Els objectius de cada llengua (CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS) estan repartits per àmbits tal i com es pot 
veure en el nostre currículum de llengües (veure annex 1). Aquest currículum consensuat a Claustre 
garanteix la continuïtat metodològica entre els diferents cicles. 
 
El nostre gran objectiu és tenir alumnes competents en les tres llengües tant de forma oral, en 
lectura i escriptura. Volem educar en el plurilingüisme per educar la ciutadania global i especialment 
volem donar un gran impuls a la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. Per aquesta raó 
fomentem el gust per la lectura i tenim llibres en els tres idiomes a la Biblioteca del centre. 
 
A principi i final de curs es passaran  proves de lectoescriptura a Ed. Infantil. A Educació Primària es 
passen a final de curs i a principi de curs quan es necessari o són alumnes nous.  
A cada trimestre es farà una avaluació de les llengües. Aquesta avaluació ha d'incloure tant la part 
oral com la part escrita. 
Amb l'avaluació inicial, continua i final, es faran les propostes de millora  de cada nivell, i els diferents 
suports. 
 
A continuació donem algunes concrecions generals de les tres llengües que estan més 
desenvolupades en el document del Currículum de llengües. 
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3.1. LA LLENGUA CATALANA 
 
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l'escola, tant a Educació Infantil com a Educació 
Primària. 
 
El català és el vehicle d'expressió normal en les activitats docents i administratives, tant les internes 
com les externes (excepte quan s’envia documentació d’un alumne a altres ciutats fora de Catalunya 
que s’utilitza el castellà). 
 
El català és el vehicle d'expressió normal en totes les reunions i actes de la comunitat educativa 
(respectant si hi ha famílies que encara no tenen una bona comprensió en aquesta llengua i així ho 
manifesten se’ls explica en castellà). 
 
El català és també la llengua que utilitzem en les activitats pedagògiques que es realitzin fora del 
centre. 

 
Es potenciaran activitats lúdiques en català : ballar, teatre, jocs,... per a que no relacionin el català 
només amb la llengua d'aprenentatge d'aula sinó també com a llengua de diversió i esbarjo. 
 
El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora d’espais 
curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa. 

A l’escola, donat que estem en un ambient castellanoparlant, es segueix el programa d’immersió 
lingüística i es potencia el català en qualsevol situació comunicativa de l’alumne i a totes les àrees 
curriculars excepte a Castellà, Anglès, Science, algun Ambient i tallers de plàstica en anglès. 
Respectem l’idioma del nen/nena, quan encara no té prou elements per fer-ho en català . Així en 
ocasions si cal busquem algun alumne que li pugui traduir al seu idioma si és necessari (xinés, àrab...) 
ja que donem importància al fet de la comunicació en si. 

 

3.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

 
La llengua castellana la imparteix sempre que es pot per horari el tutor/a de l’altre nivell. 
Intercanviant els tutors d’un mateix nivell es dóna el mateix pes a les dues llengües i la metodologia 
és la mateixa en les dues àrees. 
Quan són diferents mestres que imparteixen el castellà se’ls facilitarà espais de coordinació sobretot 
a l’inici de curs. 
 
El castellà és la llengua de relació majoritària entre els alumnes.  
 
El nombre d’hores setmanals de castellà que es fa per cicles a la Primària és : 
CI: 2h  
CM: 2.5h 

CS: 2.5h 

 
El tractament del castellà des de 1r es fa a nivell escrit i oral com el català. Es treballa les estructures 
comuns de les dues llengües oficials (gramaticals) i aquells elements diferenciadors entre elles 
(ortogràfics) així com les dimensions pròpies de les dues llengües: comprensió lectora, expressió 
escrita, comunicació oral, dimensió literària i Plurilingüe. 
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Els infants de parvulari i 1r (segons Instruccions curs 11-12) de l'educació primària, els pares, mares o 
tutors dels quals sol·licitin que els seus fills o filles rebin l'ensenyament en llengua castellana, seran 
escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció individualitzada.  
Els mestres del cicle s'organitzaran per a donar aquesta atenció de manera que es faci compatible la 
pertinença al grup classe amb l'especificitat dels seus aprenentatges. 
Si no és possible donar resposta s’ha de fer saber als Serveis Territorials del Baix Llobregat. 

 

 

3.3. LA LLENGUA ANGLESA 
 
Els principis a seguir pel que fa a llengua oral són: 

- Mesures per a facilitar-la, com el desdoblament de grups, sobretot en els moments inicials 
de l’escolarització, ja que molts alumnes només tenen contacte amb aquesta llengua a 
l’escola. 
Si les mestres d’anglès fan algun taller de plàstica el fan en anglès  i al cicle superior es fa un 
desdoblament en el segon nivell per a treballar les competències bàsiques  de comprensió 
oral i escrita.  (Sharing to learn) 

- Cal propiciar situacions (jocs, repetició oral de models donats, diàlegs ... ) en les que 
l’alumnat hagi de verbalitzar el que ha après. 

 
 Pel que fa a la llengua escrita, volem formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 
objectiu utilitzem les activitats proposades en el Pupil’s i Activity Book i en el Cicle Superior en el es 
treballa la comprensió lectora i l’expressió escrita a partir de porfolis de treball sistemàtic amb 
propostes i materials realitzats pels mestres especialistes que garanteixin un bon assoliment 
d’aquestes dues dimensions de la llengua anglesa, treballant diferents tipologies de text , material 
d’internet , pel·lícules  amb subtítols i llibres adients al nivell.  
 
 
La llengua oral és el primer pas per l’aprenentatge de la llengua escrita i no es pot desvincular una 
sense l’altra. 
 
S’han de fer activitats de relació de les dues habilitats com: la lectura expressiva, escenificar diàlegs 
breus, historietes, cançons, endevinalles, embarbussaments,.. 
 
 
És important que aquesta llengua no només es treballi en l’àrea d’anglès sinó que estigui vinculada a 
altres àrees del currículum. S’ha decidit utilitzar aquesta llengua com a llengua vehicular en els tallers 
i ambients sempre que hi hagi la presència d’un/a especialista o mestre/a amb competència en 
anglès. A més des del curs passat estem fent una part de l’àrea natural a CM i CS en anglès ( Science).  
 
Els aspectes metodològics i didàctics seran tractats pels especialistes d’anglès. Les conclusions finals 
seran preses en el claustre. 
El traspàs dels alumnes entre els diferents especialistes al canvi de cicle o de nivell es farà al 
començament de curs. 
 
Amb les notes del curs anterior, la memòria del curs, el traspàs d’informació dels mestres 
especialistes, la revisió dels PIs  ... es veuran les necessitats específiques dels alumnes que en el cas 
dels alumnes nouvinguts es prepararà, si cal, un dossier adaptat. ,A més a més es prepararan 
activitats de reforç i/o ampliació pels alumnes que ho necessitin.  
 
Els aspectes lingüístics que es prioritzaran són: 
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- Educació Infantil: expressió oral a I3-I4-I5  

- Educació Primària:  
    Cicle Inicial : Es prioritza l’expressió oral i s’inicia el     procés de lectura i escriptura. 
    Cicle Mitjà i Superior: Comprensió i expressió oral i escrita. 

 
 
A l’escola es faran activitats per fomentar l’ús de la llengua anglesa. Exemple d’algunes d’aquestes 
activitats són teatre com a espectadors, cantada de Nadales en anglès, tallers, English Day per a 6è, 
activitats interactives proposades per l’ editorial que es poden fer, a través d’internet, des de casa , 
Projecte Etwinning... 

 

 

HORES SETMANALS DEDICADES A LES LLENGÜES 

 

CICLE 

 

NIVELL CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

 

E.INFANTIL I3 

23.30h 

 1.30h 

 I4  1.30h 

I5  1.30h 

INICIAL 

Primer 5  hores 2 hores 1.30 hora 

 
Segon 4.30 hores 2 hores 1, 30 hores 

 

MITJÀ 

Tercer 4 hores 2.30 hores 2 hores 

 

Quart 4 hores 2.30 hores 2 hores 

 

SUPERIOR 

Cinquè 4 hores 2.45 hores 2,45 hores 

 

Sisè 4 hores 3 hores 3 hores 
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4-CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 
 
Concretem a continuació les actuacions que es duran a terme per assolir els objectius fixats: 
 

 

4.1. MATERIALS DIDÀCTICS 
 
Es tindran criteris compartits a l'hora de seleccionar els llibres de text, els llibres de lectura i els 
diccionaris (ús no sexista de la imatge o el text, no discriminació, com treballar els textos,...). La 
majoria d’aquests llibres són socialitzats.  
Les dues llengües oficials es treballen amb dossiers elaborats pels mestres de cada cicle que 
garantitzen un assoliment de les CB. 
Compartim els materials al drive del GSuite. 

 

 
4.2. 30 minuts DE LECTURA DIÀRIA 
Tenim una programació vertical d’aquest temps dedicat a la lectura a la Primària. Majoritàriament es 
fa en la primera mitja hora del dia i es va variant el tipus de lectura al llarg de la setmana. Beneficia 
no només a la competència lectora sinó a l’estat de benestar amb el que es comença el dia d’una 
forma més relaxada. Si algun alumne de Primària arriba tard al matí per alguna raó justificada o 
injustificada no pot interrompre la classe i es queda al vestíbul del despatx llegint on tenim una petita 
biblioteca. (Veure annex 2) 
 

4.3. TREBALL PER PROJECTES 
 
Els aprenentatge competencials que han de fer els nostres alumnes han de ser transferibles, 
significatius i permanents, productius i funcionals. El treball per projectes ajuda molt per fer realitat 
això. El mestre/ la mestra no pot oblidar què diu el currículum per no oblidar res i fer de forma 
sistemàtica allò que no hi càpiga al projecte. És una manera a més de potenciar l’expressió oral. Els 
projectes es poden fer en les tres llengües. 
 

4.4. EXPRESSIÓ ESCRITA 

Pel que fa a la tipologia de textos tenim una programació vertical aprovada en el curs 16-17 per tota 

la Primària i tant de català com de castellà (annex 3). La tipologia de text de les tres llengües es 

treballa amb un porfoli que tenen els alumnes i que va pujant amb ells fins a 6è. D’aquesta manera 

garantim que es treballen totes les tipologies i que dotem l’alumnat de les eines necessàries per 

desenvolupar qualsevol tipus de text. Educació Infantil també té feta la seva distribució de tipologia 

de text al llarg dels tres cursos. 

Els alumnes aprenen a fer un esborrany, a rellegir el que han escrit, a fer reescriptura de textos 

coneguts. Sempre s’ha d’escriure amb una finalitat aprofitant les situacions que proporcionen altres 

àrees i el propi centre. 

El docent és el model dels seus alumnes i ha de fer moltes verbalitzacions (modelatge) per llegir, 

escriure... 
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Tot el material que es penja al passadís ha estat revisat i no té errades d’ortografia.  

En aquest porfoli l’alumne també compta amb unes pautes d’autocorreccions (annex 4) de 

l’expressió escrita que garantitza la seva autonomia de treball. Aquestes pautes estan en un referent 

gran a la classe perquè els alumnes han de tenir clar què els corregim a la classe. L’alumne té com a 

referents d’ortografia a la classe i/o a la seva llibreta els mínims d’ortografia acordats pels mestres 

segons el currículum (annex 4).  

S’han consensuat també els símbols de correcció a Primària per tal d’unificar criteris. Tenim uns per 

CI i uns altres per CM i CS. Amb tot s’ha de corregir sempre al costat del nen ni que sigui 5 minuts per 

nen cada setmana. Està demostrat que és una manera eficaç de modificar les errades (annex 5). 

Tenim referents sobre el vocabulari i els connectors que ajuden a millorar les produccions escrites a 

Primària que els alumnes tenen al seu porfoli personal. 

Una part de l’expressió escrita és el treball dedicat al DICTAT: (a Català i Castellà) 

CI: a 1r durant el 1r trimestre fan dictats de paraules i al 2n i 3r trimestre és dictat de frases. 

Preparen el dictat a casa copiant-lo. Es fa de forma quinzenal i s’autocorregeix. A 2n es combina el 

dictat amb la tècnica de roda d’escriptura.  

CM: es fan diferents models de dictats. Es fa roda d’escriptura, dictat per parelles, dictat amb espais 

en blanc, dictat preparat, dictat sorpresa, dictat creuat. S’autocorregeix mirant la pissarra. 

CS: a 5è és una part sistemàtica del dossier que tenen. S’ho preparen a casa setmanalment. Es fa 

correcció per parelles. Hi ha l’acord de fer roda de correcció i dictat creuat. A 5è i 6è es fa sistema 

Gabarró. A 6è la part d’ortografia es treballa dins de la dimensió d’expressió escrita i de la 

comprensió lectora. 

 

4.5. LECTURA I COMPRENSIÓ LECTORA 

Per treballar la fluïdesa lectora ( un element és la velocitat lectora) tenim molts materials al drive. 

Pel que fa a la lectura s’ha fet un repartiment d’autors a treballar per cicle. Aquests són els autors: 

EI: Poemes de Bofill, Puig i Serrat 

CI: Desclot i Joana Raspall en català i Glòria Fuertes en castellà. 

CM: 3r: Eduard Márquez (català) i Dav Pilkey (castellà) 

       4t: Lola Casas ( català) i Santiago Garcia-Clairac ( castellà) 

CS: 5è: Martí i Pol (català) i Juan Ramon Jiménez “ Platero y yo” ( castellà)  

      6è: Joan Brossa (català) i Miguel de Cervantes, el Quijote per nens (castellà) 
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 Utilitzem tant la biblioteca d’aula com la biblioteca de centre. En horari escolar es fa préstec de 

biblioteca d’aula i de biblioteca de centre organitzat per les tutores i una mestre de l’escola de la 

comissió de biblioteca. 

Es poden utilitzar rúbriques d’avaluació de lectura per parelles: es poden gravar amb les tauletes. 

A EI i CI es treballen els bits de manera que garantim una sèrie de paraules del vocabulari bàsic que 

les saben escriure correctament. S’utilitzen molt els àlbums il·lustrats que a més formen part del 

nostre projecte d’Educació emocional. 

Des de fa anys fem un programa d’innovació del Departament d’Ensenyament sobre ILEC (Impuls a la 

lectura). Als annexos hi ha un document amb els acords de centre i la distribució de les estratègies de 

lectura per cicles de Primària (annex 6). 

La comprensió lectora es treballa a Primària amb uns dossiers elaborats pels propis mestres orientats 

de forma competencial segons el currículum. A EI es treballa molt a nivell fonològic per tenir una 

correcta discriminació auditiva. Igual que a Primària es treballen les tècniques ILEC a Educació Infantil 

es treballen les tècniques AIL (annex 7). La comprensió lectora de les ordres als enunciats es treballen 

des de Educació Infantil i es consolida a Cicle Inicial. 

Utilitzem els Padrins de lectura de manera motivadora pels petits i pels grans com una manera de 

fixar els aprenentatges (veure annex 8). Fem els alumnes de 6è amb els de I5 i els de 5è amb els de 

1r. 

 

4.6. COMUNICACIÓ ORAL 

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint 

present la situació comunicativa. Escoltar i parlar, en la major part dels casos, s’associen perquè es 

produeixen en un context d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament emissors i 

receptors. I actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o conversar.  

La comprensió de textos orals és un dels procediments que l’alumnat practica més sovint en 

situacions habituals, formals i no formals, i que també s’utilitza per aconseguir aprenentatges. 

La competència oral constitueix un factor d’integració social de les persones saber escoltar i saber 

parlar bé són qualitats imprescindibles per poder desenvolupar unes bones relacions personals i 

socials en els nostres alumnes i també els facilitarà un millor aprenentatge i un bon 

desenvolupament professional al llarg de la vida. 

Aquesta competència facilita, a través dels intercanvis amb els altres, l’elaboració i l’expressió 

d’idees, opinions i sentiments, i la construcció del propi pensament. 

A la nostra escola, per fomentar la comunicació oral tant en llengua catalana com castellana i anglès 

fem activitats com: gravació de vídeos amb tablets, exposicions orals dels projectes interdisciplinars 

treballats, exposicions orals dels experiments a la setmana de la ciència, joc simbòlic a l’etapa 

d’infantil, dinàmiques d’educació emocional en les que han de reflexionar sobre la frase de la 
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setmana o la imatge de l’emocionari, assemblea setmanal a EI, tècnica del Bon debat a primària, jocs 

de rol playing en anglès... 

 

4.7. ALTRES EINES PER TREBALLAR 

Hi ha moltes activitats de les tres llengües de lectura o d’expressió escrita que les podem treballar 

amb estratègies de treball cooperatiu. Tenim una graella amb la distribució d’aquestes estratègies 

per cicles al llarg de tota l’escolaritat (annex 9). 

 Les eines TAC s’integren totalment en les tasques de lectura i expressió escrita utilitzant tablets, 

portàtils o Chrome books. Les activitats estan detallades al Pla TAC. El treball d’excel·lència a CS 

permet als nostres alumnes fer unes exposicions orals totalment competencials. 

És important que els alumnes aprenguin a llegir, fer i interpretar mapes conceptuals i mapes mentals. 

 

4.8. SCIENCE / SHARING TO LEARN 

Per tal d’incrementar el temps d’exposició  a la llengua anglesa fem science a CM i 5è. Els alumnes de 

6è potencien l’expressió oral amb el Projecte Sharing to Learn.  

Sharing to Learn: 

 Destinem els language assistants a afavorir la competència oral dels nostres alumnes de 6è. Fins ara 

ho fem amb els alumnes de l’Institut Torre Roja, ja que es fan amb alumnes de 4t ESO o Batxillerat 

amb una competència excel·lent oral i escrita ( la majoria d’aquests alumnes són ex alumnes de la 

nostra escola ). En un futur, quan l’institut al qual estem adscrits ( Institut Olímpia) tingui aquestes 

línies ho farem amb ells, de moment al ser de nova creació van per 2nESO. 

Science: 

Partim el grup un cop a la setmana i fem una part del Coneixement del medi Natural en anglès: 

3r: Les plantes, animals, Nutrició i els sentits 

4t: animals vertebrats, invertebrats i hàbitat i nutrició 

5è: aparell circulatori, respiratori, digestiu i excretor 

El curs 19-20 6è també farà science. 
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5-RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

5.1. ACOLLIDA D'ALUMNAT NOUVINGUT  
 

A l'escola tenim el Pla d'Acollida de l'alumnat nouvingut elaborat (veure annex 10). 
En el nostre Pla estan recollides les funcions dels membres que intervenen, les activitats, la 
temporalització i altres aspectes organitzatius i metodològics. 
A grans trets primer serà l'equip directiu el que fa la matrícula i la primera coneixença de l'alumne i la 
família. S'informarà als tutors, als alumnes i a la persona de l'EE i la coordinadora lingüística. Elles 
seran les que es fan càrrec de l'alumne en el primer moment. Li passaran les proves de nivell 
preparades i traspassaran la informació al tutor. Sobretot la mestra d'EE serà la persona que guia el 
procés d'aprenentatge de l'alumnat. 
Se li farà un PI, en el model ja elaborat pel centre, que s'anirà modificant cada trimestre o segons les 
necessitats. (veure annex 11) 
En aquest pla individual es tindrà en compte si l'alumne és de llengua castellana o no.  
 
Vam tenir Aula d’ Acollida durant els cursos 09-10 i 10-11 , en els quals la tutora de l’aula és la que ha 
tingut la responsabilitat màxima. En el curs  16-17 vam tenir Suport Lingüístic amb una mestra 
encarregada però només el vam tenir durant un curs. Mentre l'escola no disposi d'aula d'acollida o 
suport lingüístic es faran els reforços segons la disponibilitat horària del professorat. En aquest curs 
18-19 s’està portant a terme entre una de les mestres d’EE i una mestra de perfil d’Atenció a la 
Diversitat. Aquestes mestres elaboren els materials que necessiten per l’AO a més dels tutors/es i 
col·laboren en la elaboració del PI d’aquests alumnes. 
 
Per tal de fomentar el plurilingüisme i la integració positiva dels nouvinguts es faran activitats com 
per exemple escriure benvinguts en diferents llengües, aprendre cançons en les llengües dels 
alumnes nouvinguts, aprendre  alguna paraula en la llengua de l’alumne nouvingut,... 
 

5.2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Amb les notes de final del curs anterior, les proves inicials, la memòria del curs, el traspàs 
d'informació dels mestres,... es veuran les necessitats globals de cada aula i en funció d'això, es 
disposaran els suports i on han d'incidir més les mestres d'EE. A l'escola prioritzarem la llengua en 
l'EE i els suports.  
L'assignatura de català coincidirà en el mateix nivell, així la mestra d'EE podrà agafar els nens amb 
més dificultats i fer totes les hores. 
 
Els aspectes lingüístics que es prioritzaran són: 

– Educació Infantil: iniciació de la lectoescriptura 

– Educació Primària : 
- Cicle Inicial : Assoliment de la lectura i escriptura. 
- Cicle Mitjà i Superior : Comprensió i expressió oral i escrita 

 
En les reunions de cicle, en les reunions d'avaluació i en les reunions del CAD (Comissió d’Atenció a la 
Diversitat), es farà el seguiment del grup-classe, en general, i dels alumnes amb dificultat, en 
particular. També es faran, si és necessari, equips docents (amb el tutor i tot el professorat que 
imparteixi classes a aquell alumne que ens preocupa) amb la finalitat de conèixer-lo millor i oferir-li 
el suport necessari. 
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5.3. VOLUNTARIAT FAMÍLIES 

Tenim famílies al nostre centre de parla anglesa que aprofitem en algunes activitats més lúdiques a 

l’AO juntament amb la mestra especialista d’anglès. En la mida de les possibilitats horàries 

d’aquestes famílies podem augmentar el nombre d’activitats. 

 

5.4. PROJECTE ETWINNING 

Al llarg d’aquest curs iniciem un projecte de cooperació ETWINNING en llengua anglesa amb l’escola 

Mediterrània i l’institut Olímpia. Som les dues escoles que tenim adscrit aquest institut i amb els que 

treballem tots els aspectes de continuïtat Primària-Secundària. 

 

5.5- ENGLISH DAY 

Des de fa casi deu anys es celebra a nivell municipal un English day organitzat pels mestres d’anglès 

de 6è. Durant un matí es fan diferents activitats lúdiques en anglès i participen la majoria de les 

escoles de Viladecans. Tots els alumnes participen de les activitats compartint la llengua anglesa amb 

alumnes d’altres escoles. 

 

5.6-PLA EDUCATIU D’ENTORN 

Les activitats en les que participem que tenen relació amb el PL són: 

-Mostra de teatre de 6è: durant tot el curs els alumnes preparen una obra de teatre en català i 

l’estrenen en el teatre ATRIUM per les famílies i els alumnes de l’escola. 

-Biblioteca oberta a les tardes: de dilluns a dijous de 16:30h a 17:15h està oberta la biblioteca del 

centre per tal que els alumnes puguin fer deures, buscar informació a internet, i fer préstec de llibres. 

Les famílies de I3 a 2n de Primària poden utilitzar-la amb els seus fills/es i la resta d’alumnes poden 

anar sols amb una autorització de la família. 

-Lliga de Llibres: potenciar el gust per la lectura. A nivell de Viladecans es fa una lliga de lectura on 

participen els alumnes de 4t de la nostra escola. Al llarg del curs es van llegint una sèrie de llibres per 

tal de fer preguntes/ contestar-les a les fases eliminatòries del concurs. 

-Mediadora magrebina: l’Ajuntament disposa d’una mediadora per poder acompanyar a aquelles 

famílies que necessiten el seu ajut tant a nivell escolar com a nivell mèdic. 
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6-LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 Tots els rètols, cartells, murals, plans d'emergència,...  estan en llengua catalana. 
 

 Des del curs 10-11 s’han retolat en anglès els espais comuns de l’escola. 
 

 Tota la documentació del centre estarà en llengua catalana: NOFC, Pla de Convivència, PEC,PAC, 
Memòria. 

 
 S'ha de tenir en compte l'ús no sexista del llenguatge. Fins i tot també s'ha de tenir en compte les 

imatges a l'hora de triar el material didàctic. 
 

 Tot el personal del centre hauria de dirigir-se als alumnes i a les famílies en català (sempre i quan 
ens entenguin aquestes famílies, a vegades s’ha de fer excepcions per prioritzar la comunicació). 

 
 

 S'ha de fomentar l'ús de la llengua catalana a l'AMPA tant a les activitats internes (informacions 
escrites, correus...) com les externes d’acord amb el PL. 
 

 Quan es contracta un servei (acollida i menjador) es farà incidència en que s'haurien de dirigir als 
alumnes en català.  

 
 Ha d'existir al centre  un ambient de tolerància envers les altres cultures. En el cas d'existir 

problemes es prendran les mesures oportunes, com treball de tutoria, parlar amb les famílies,... 
seguint el nostre Pla de Convivència. 
 

 El centre disposa d'una revista que s’elabora al llarg del curs i es reparteix a les famílies a final de 
curs. En aquest revista participa l’AMPA i el menjador.  
 

 El centre disposa d'una pàgina web. La llengua vehicular de la pàgina és el català, tot i que es 
poden penjar treballs en altres llengües. 

 
 

7-LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 
Seguim un projecte d’Innovació ILEC a tota la Primària. Durant tres cursos es va fer la formació a 
partir d’uns grups impulsors que van fer arribar les bones pràctiques a la totalitat de la Primària. 
També s’ha fet modelatge entre els i les mestres per tal de portar a terme aquest projecte. Tenim 
repartides una sèrie d’estratègies al llarg dels cicles de Primària. 
 
Durant un curs les mestres d’Educació Infantil i CI van rebre formació sobre AIL (l’equivalent a l’ILEC) i 
s’aplica les estratègies a tot Infantil. Per exemple s’utilitzen els bits, els àlbums il·lustrats... 
 
Durant dos cursos hem rebut formació Ara Escric, cada any anaven dues persones de cada cicle per 
traslladar a la resta allò susceptible de millora. 
 
Des del curs passat  participem en la xarxa de CB: projectes i proves competencials que es fan servir 
en les tres llengües. 
 
Dos mestres del centre tenen formació en Biblioteques escolars. Són les mestres de la comissió de 
Biblioteca. 
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8-NORMATIVA 

 
 Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació ( articles 10, 11,12,14 i 16) 

 
 Decret 102/2010, de 3 d’Agost d’autonomia dels centres educatius 8 article 5.1.e) 

 
 

 DECRET 119/2015, DE 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària  
 

 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 

 
 

 LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 defineix la llengua catalana com 
a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius 
 

 La Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, a l’article 5, estableix que, en 
l’àmbit escolar, se’n garanteix l’aprenentatge en la modalitat educativa bilingüe, en què és 
llengua vehicular d’ensenyament juntament amb el català, i les altres llengües orals i escrites 
oficials a Catalunya. 
 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de mesures i suports destinats a tots els 
alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en 
l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 
 Decret 362/1983,de 30 d'agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril 

(DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a Catalunya a l'àmbit de l'ensenyament no 
universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de desembre (DOGC 415, de 9 de març de 1984) 
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC PEL CONSELL ESCOLAR 
 
Aquest projecte lingüístic de centre va ser aprovat pel consell escolar de l’escola Germans 
Amat i Targa el dia 10 de gener del 2019. 
 


