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INTRODUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 

A. INTRODUCCIÓ GENÈRICA 

 
El PLC de l’escola BERNAT DE MOGODA és un document que forma part del PEC. És un recull 

organitzat dels acords que ha elaborat la comunitat educativa de l’escola Bernat de Mogoda sobre 

les propostes educatives per l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. 

Aquest PLC vol ser un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats 

educatives del nostre centre, a la vegada que vol ser garantia dels drets de tots els seus alumnes de 

poder fer servir el català, el castellà i l’anglès per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, amb 

l’ús dels diferents mitjans de comunicació amb els llenguatges que vehiculen, especialment 

l’audiovisual i el digital. 

Vol ser una eina que ajudi en el desenvolupament de la competència plurilingüe que permeti fer 

servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i cultural de forma eficaç. 

 

Per assolir totes aquestes fites, el PLC de l’escola BERNAT DE MOGODA ha considerat de forma 

adient tots els àmbits d’influència del centre: l’entorn social, el centre com a espai comunicatiu i les 

classes en concret. 

 

 

 

 

 

B. DIAGNOSI DE L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Una de les consideracions prèvies del PLC de l’escola Bernat de Mogoda ha estat la voluntat de ser 

una eina que ajudi el centre a convertir-se en el nucli d’una proposta d’educació lingüística d’entorn, 

que inclogui altres institucions i organitzacions de base, coordinant-les i que, molt especialment, 

tregui l’ensenyament-aprenentatge de les llengües al carrer i que porti les pràctiques lingüístiques 

del carrer a l’escola. 

 

Atesa la multiculturalitat i el multilingüisme del centre, el PLC de l’escola Bernat de Mogoda vol ser 

el pont entre el centre educatiu i l’entorn social, obrint el centre a les produccions socials i exportant 

les produccions escolars a l’entorn. 

 

Per aconseguir un ensenyament més comprensiu i per potenciar, alhora , la valoració de la diversitat 

lingüística i cultural, respectant totes les llengües i cultures, el centre articularà les activitats escolars 

amb les activitats culturals que s’esdevinguin en el seu entorn social. 

Per això: 

 Potenciarà projectes per al plurilingüisme (com pot ser el projecte GEP) 

 Implantarà activitats de teatre, dansa i altres arts ( el projecte Corda’t) 

 Crearà espais per a les sortides escolars en les diferents àrees 

 Impulsarà la participació del centre en activitats socials de l’entorn (visites a la ràdio) 
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Aquest PLC prioritzarà i posarà en funcionament aquests aspectes globals  en cadascun dels nivells 

educatius i els farà incidir en les activitats pròpiament acadèmiques necessàries per a la participació 

en la societat i per potenciar els aprenentatges de l’alumnat en totes les seves dimensions.  

 

L’escola Bernat de Mogoda s’ha de convertir en un espai comunicatiu que faci que la comunicació 

esdevingui el nucli a partir del qual les activitats lingüístiques verbals i no verbals siguin efectivament 

significatives. 

 

L’escola Bernat de Mogoda, conscient que una de les finalitats bàsiques de l’ensenyament és la 

inclusió, i conscient de la realitat multicultural i multilingüe que dia a dia anirà conformant el centre, 

amb l’arribada d’alumnes de diversos països i continents, procurarà adaptar la metodologia de 

l’ensenyament i de les estructures de l’aula per tal de fer possibles les interaccions entre iguals i amb 

el professorat, tot reestructurant els espais i els temps per aprendre, tenint present l’afavoriment de 

la comunicació entre el qui educa i el qui aprèn i l’atenció diferencial del que és diferent.  

 

L’escola Bernat de Mogoda coordinarà els aprenentatges lingüístics que es produeixin en totes les 

àrees curriculars. Per això: 

 Coordinarà totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües del 

centre 

 Coordinarà les activitats lingüístiques i les dels llenguatges específics de les àrees 

d’expressió.  

 

Tot això és el que conformarà el present PLC de  la nostra escola, “Bernat de Mogoda”. 

 

 

 

C. MARC LEGAL 

Segons el Decret 142/2007, estableix que tots els centres educatius han d’elaborar, com a part del 

projecte educatiu, un projecte lingüístic propi, en el qual s’adaptaran els principis generals derivats 

del Decret, a la realitat sociolingüística de l’entorn. 

No hem, però, de tancar-nos en la visió del Decret 142/2007 sinó que hem de tenir present tot el que 

normativament ha permès aquest Decret, des de l’ESTATUT D’AUTONOMIA, passant per la Llei 

1/1998 i pel Decret 142/2007, pel Decret 142/2007 així com l’Ordre EDU/221/2007. 

De tots ells n’hem de tenir present aquests paràgrafs configuradors del Projecte Lingüístic de 

cadascun dels centres de Catalunya. 

Per entendre bé el PLC DE L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA ens remetem a l’article 6 de l’Estatut 

d’Autonomia que diu: 

 

“El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...) Totes les persones tenen el 

dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de 

conèixer-les...” 

 

I la Llei de 1998 ho ampliava i precisava quan deia, textualment, al seu article 20: 
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“- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les 

modalitats educatius. 

 

- Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió normal en 

llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.” 

 

Per continuar dient, també de forma textual: 

 

“Sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria.” 

 

El Decret 142/2007 en el seu article 4 ens diu respecte de la llengua en el Projecte Lingüístic de 

Centre: 

 

“- El projecte lingüístic establirà pautes d’us de la llengua catalana per a totes les persones membres 

de la comunitat educativa... 

 

- ...les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text 

i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en llengua catalana...” 

 

I concreta les pautes i directrius en dir, en diferents apartats del mateix Decret: 

 

- L'alumnat té dret a rebre l'ensenyament en català en l'educació primària. També tenen el dret i el 

deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament 

obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. 

 

- Tot l'alumnat (...) pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 

comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre. 

 

- El projecte lingüístic (...) garantirà que les comunicacions del centre siguin en català. Tanmateix, 

quan sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, s'arbitraran mesures de traducció en 

una de les llengües d'ús familiar per al període d'acollida de les famílies procedents d'altres països. 

 

- El projecte educatiu dels centres preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat nouvingut. En el 

projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar o iniciar, si s'escau, el 

procés d'aprenentatge de la llengua. 

 

- L'alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua 

habitual. 
 

 

Per tot això, considerem que el nostre Projecte Lingüístic de Centre ha de ser aquell instrument per 

al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats de l’Escola Bernat de Mogoda. Recollirà  de 

forma organitzada els acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües i per al seu ús va elaborant el centre. 
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El nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu fan necessària la revisió i 

l’actualització del nostre Projecte Lingüístic per tal d’adaptar-lo, com més aviat millor a la nova 

realitat sociolingüística en la que es trobi, perquè aquest document tracta de recollir tots aquells 

principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola. Ha estat elaborat per una comissió 

representativa de tots els cicles de l’escola, i ha estat consensuat pel professorat de l’escola i aprovat 

pel Consell Escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal 

del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre. 

La revisió que se’n faci (periòdica) es recollirà en la programació anual de centre per tal d’avaluar-la 

en la memòria anual, procurant (la Direcció) de donar-ne coneixement i informació a tota la 

comunitat educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Lingüístic 
                                                                                          

7 
 

TÍTOL SEGON. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

C LEGAL 

A. ALUMNAT 

 

A l’escola Bernat de Mogoda aproximadament un 50% dels alumnes que arriben per al primer curs 

d’Educació Infantil (P3) provenen de llar d’infants. Aquest grup que prové de la Llar d’Infants 

coneixen el català perquè han pogut sentir i interaccionar amb aquesta llengua en diferents llocs 

(ambulatori, biblioteca, ajuntament, centres cívics ... i a la mateixa llar d’infants). L’altre 50% són 

nens i nenes que tenen força dificultat per entendre la llengua catalana ja que no és una llengua 

habitual en el seu entorn. 

 

Quan parlem de la llengua habitual de les famílies a casa hem de remarcar que els percentatges 

d’utilització  de la  llengua catalana en l’entorn familiar és molt més baix que el nivell de 

familiarització.  Així podem destacar que en l’Educació Infantil tenim un 7% aproximadament de 

famílies que utilitzen el català com a llengua vehicular i en l’Educació Primària aquest percentatge 

augmenta fins a un 15%.  

D’acord amb les dades recollides durant el curs 2017-18  tenim un 60% dels nostres alumnes que la 

seva llengua familiar és el castellà; un 22% utilitzen el català en l’entorn familiar i el percentatge 

restant són alumnes que a casa seva parlen llengües diferents al català i al castellà. 

 

 

 

 

B. ENTORN 

 

L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA està ubicada a la població de Santa Perpètua de Mogoda, prop del 

Barri Can Folguera. 

El municipi de Santa Perpètua està situat a la comarca del Vallès Occidental. 

Antigament era un poble petit. En canvi ara compta amb uns 25.000 habitants (segons dades de l’any 

2010). Per la seva situació geogràfica Sta. Perpètua es troba a la zona d’influència econòmica directa 

de Barcelona, i per tant, té un creixement econòmic condicionat per les transformacions que ha 

viscut Catalunya durant la dècada dels seixanta que coincideixen amb l’etapa de configuració 

avançada de l’àrea metropolitana. 

El municipi de Santa perpètua ofereix unes condicions favorables a la nova dinàmica industrial que 

s’inicia. Té unes bones comunicacions, tant per carretera com per ferrocarril. Això permet la 

mobilitat de la mà d’obra necessària pels centres de producció i per la comercialització dels 

productes. Això ja comportat un important creixement de població. 

Per altra banda el barri ha vist incrementat el nombre d’habitants d’altres cultures, majoritàriament 

magrebins, llatinoamericans, països de l’est d’Europa i ètnia gitana. Gairebé tots els pares dels 

nostres alumnes són nascuts aquí o han vingut de molt joves a Catalunya; la generació anterior es 

reparteix l’origen entre Andalusia, Extremadura i Múrcia.  

El municipi compta amb diferents Centres cívics on es fan diverses activitats i és la seu veïnal on es 

canalitzen i organitzen les activitats ciutadanes. Des d’aquests centres es fomenta l’ús i 

l’aprenentatge del català. 
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També ofereix una agenda cultural, que amb el patrocini de l’Ajuntament, ofereix serveis educatius i 

lúdics adreçats tant al públic com a les escoles. 

La majoria de la població utilitza com a llengua de relació el castellà. Tot i així,  s’observa un augment 

d’interès per part de els famílies en que els alumnes dominin el català i l’anglès. 
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TÍTOL TERCER. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un 

instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la 

realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la 

sensibilitat literària i artística. Però sobretot, la llengua és un dels principals vehicles de socialització i 

d’interacció entre les persones, un elements de mediació fonamental entre els éssers humans, un 

mitjà de comunicació que es troba al servei del nostre creixement com a persones. 

 

El present document adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix del principi 

psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció 

significativa amb altres parlants. Les investigacions en el camp de l’aprenentatge de les llengües als 

darrers decennis reforcen la importància d’aquesta dimensió comunicativa de la llengua. En 

conseqüència, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals d’ús de les diferents llengües que 

l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització obligatòria (català, castellà i anglès). 

 

El nou currículum escolar adopta una estructura de competències que destaca la necessitat de que 

totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixen al desenvolupament de les competències 

bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització. Així, per exemple, totes les àrees 

curriculars són responsables del desenvolupament de la competència comunicativa lingüística i 

audiovisual, independentment de què en l’àmbit de llengües es treballi de manera singular també 

aquesta competència. El present document recull aquesta concepció per competències del 

currículum en funció de la qual la llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera 

sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 

 

Les investigacions psicolingüístiques destaquen que una llengua es pot dominar amb diferents graus 

de competència. Totes les persones naixem amb una capacitat innata per aprendre qualsevol llengua 

del nostre context vital. Tanmateix, hi ha un grau de domini de la llengua, conegut com a llenguatge 

acadèmic, íntimament relacionat amb la llengua escrita, que requereix de múltiples situacions d’ús 

de la llengua en aquests contextos. El desenvolupament d’aquest llenguatge acadèmic és també 

responsabilitat de totes les àrees curriculars, i queda explicitat al nou currículum en moltes de les 

competències bàsiques, en concret, la competència comunicativa lingüística i audiovisual, la 

competència de tractament de la informació i competència digital, i la competència d’aprendre a 

aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de les estratègies de la comprensió lectora i de la 

composició escrita ha de ser contemplat en tot moment al centre educatiu. 

 

Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les estructures 

lingüístiques comunes a totes les llengües es presentin en una sola llengua però comptin amb els 

contextos de pràctica i d’ús en totes les llengües per tal que es puguin donar els processos de 

transferència d’aquestes estructures d’una llengua a una altra. 

 

Però a l’actual Societat de la informació resulta també imprescindible tenir una competència 

suficient de més d’una llengua. La immersió d’una llengua (català, anglès...) esta demostrat que és 

l’opció organitzativa que millor garanteix que l’alumnat, en acabar l’escolarització obligatòria, domini 

no només les dues llengües oficials de Catalunya, sinó l’estrangera. Tots els estudis comparatius 
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realitzats fins ara ho confirmen així. Però en la Societat del segle XXI resulta imprescindible també ser 

capaç de comunicar-se eficaçment en altres llengües. Es fa necessari dominar amb profunditat 

alguna llengua estrangera, però també cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti 

comunicar-nos, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics. 

 

Per acabar aquesta declaració de principis que guien tot aquest document, volem destacar que, tal i 

com apunten les investigacions educatives, una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte 

envers la pròpia cultura i identitat, i a partir d’un lligam emocional amb els parlants de la nova 

llengua. 

 

 

 

B. ENTORN 

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

 

1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA 

Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot és un vehicle 

de comunicació de mediació entre les persones. Igualment, la llengua esdevé un vehicle fonamental 

per a la cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa i amb l’entorn. 

 

El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge de 

l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats organitzades per aquest. 

 

En aquest sentit cal fer esment al fet que el procés d’immersió al nostre centre va començar el curs 

1979. Durant aquells primers cursos la llengua habitual era exclusivament el castellà. Més endavant, 

l’any 1983, es va introduir el català com assignatura i a més a més una altra matèria (Ciències Socials) 

en català. Al 1985 hi havia doble línia (una castellana i una altra catalana). Aquesta situació va durar 

fins que a principis dels anys 90, mitjançant el DCB, es va implantar el català com a llengua 

d’immersió. D’aleshores ençà  el català és la llengua d’aprenentatge per a les dues etapes 

d’ensenyament que s’imparteixen: Educació Infantil i Educació Primària. La llengua catalana també és 

la llengua vehicular i d’expressió quotidiana i tenim l’aspiració de convertir-la en la llengua usual de 

la nostra comunitat escolar. 

 

Els llibres de text i els materials que hi estan relacionats, així com les explicacions dels professors, les 

seves exposicions, els exercicis de desenvolupament de cadascuna de les àrees, així com les activitats 

curriculars i la mateixa avaluació de l’alumnat en cada matèria són en català, llevat de totes les 

relacionades amb la llengua catalana i la llengua estrangera. El català és la llengua vehicular de les 

activitats dels eixos transversals, els tallers, les sortides, els actes de els festes populars que celebrem 

a l’escola, així com la llengua vehicular de totes les activitats complementàries del currículum que es 

fan dintre i/o fora de l’escola, com pot ser el Cross Escolar, la participació al Consell Infantil 

Municipal, la participació a ràdio Santa Perpètua... 

 

A l’escola s’ensenya el castellà com a segona llengua a partir de primer i la llengua estrangera, que és 

anglès, s’introdueix a partir de P3. A més a més, des del curs 17-18 s’amplien les hores de llengua 

estrangera durant les classes de Medi treballant projectes. 
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2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

Atès que una llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i significatius, 

l’ensenyament de totes els llengües del centre tindrà un enfocament comunicatiu. Més que una àrea 

d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per fer coses amb els altres. En conseqüència, es 

vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües, i en concret del Català, tinguin un enfocament 

significatiu i funcional, a través de la creació de situacions comunicatives que incentivin l’ús de la 

llengua. 

 

 

A. EL PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. Per tal de fer efectiu l’objectiu que el nostre alumnat 

en acabar l’escolarització sigui competent en les dues llengües oficials a Catalunya i també la 

llengua estrangera, el centre continuarà aplicant des de l’entrada de l’alumnat el programa 

d’immersió lingüística. En funció d’aquest, totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a 

excepció de les àrees de llengua castellana i llengües estrangeres. Igualment, el català s’empra en 

totes les activitats orals i escrites: les explicacions del professorat, el material didàctic i els llibres de 

text, els exercicis de l’alumnat i els d’avaluació, etc. 

 

 

B. LLENGUA ORAL. L’adquisició d’una llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. 

Per tal, cal que el professorat vetlli per la creació d’ambient i de situacions reals que requereixen l’ús 

del català o la llengua a treballar (com podria ser l’anglès), per comunicar-se amb altres parlants. La 

interacció i participació a nivell oral és doncs imprescindible. En conseqüència, l’ESCOLA BERNAT DE 

MOGODA, sempre que sigui possible, intentarà crear contextos d’ús de la llengua oral en petits 

grups. 

 

 

C. LLENGUA ESCRITA. L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, 

amb una diversitat de mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació a cada moment. 

 

 

Per arribar a sistematitzar la descoberta del codi i el funcionament de la llengua escrita, el procés que 

seguim és el següent: 

 

A Educació Infantil a partir del nom mitjançant el treball globalitzat. 

 

A Cicle Inicial es fa mitjançant el treball de la frase que resumeixi la idea central d’un text, el cap de 

setmana, petits dictats de paraules i frases, felicitacions, posar títol a un dibuix, llistats, receptes de 

cuina, rètols, cartes, poemes, endevinalles, dites, embarbussaments, murals i projectes. 

 

A Cicle Mitjà com a mètode general partim d’un text model. Tractant d’aconseguir el punt d’equilibri 

entre la creativitat i la utilització correcta de les estructures lingüístiques. En aquest cicle es 

presenten les formes següents d’expressió escrita: cartes, murals, resums, noticies. 

 

A Cicle Superior com a mètode general també partim d’un text model. Pretenem crear a l’alumne un 

clima adient per escriure per la qual cosa els oferim diferents tipus textuals: argumentatius, 

expositius, explicatius, instructius, informatius, predictius i narratius. Si el text és narratiu es 
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treballarà la seva estructura: personatges, temps, lloc, esdeveniments. En textos descriptius 

analitzarà els elements descrits i les principals tècniques descriptives utilitzades per l’autor. En textos 

dialogats, reconèixer els personatges que intervenen i l’adequació entre aquests i el llenguatge 

utilitzat. Si el text és expositiu, localitzar les idees principals i l’encadenament entre elles. Si es tracta 

d’un poema, en primer lloc s’ha de descobrir la seva estructura, la rima i el ritme i tot seguit l’alumne 

crearà el seu propi poema a partir de l’estructura del primer. 

 

Invenció de contes i poemes, jocs d’estructuració mental mitjançant activitats morfològiques i 

ortogràfiques. Confecció de diferents tipus d’escrits (suggeriments, reclamacions i peticions). 

Construcció de murals i cartes. Realització de resums, esquemes, quadres sinòptics i mapes 

conceptuals. Aquest conjunt d’activitats es realitza a través del treball transversal i interdisciplinari.  

 

 

D. RELACIÓ LLENGUA ORAL – LLENGUA ESCRITA. Atesa la importància de les competències de 

tractament de la informació i d’aprendre com a requisit de l’èxit acadèmic, l’ensenyament de les 

llengües es concentrarà en el desenvolupament de les estratègies de la llengua oral i la llengua 

escrita. 

 

 

D. LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES. La llengua, com a àrea instrumental que és, està present en 

totes les matèries i es contempla en l’avaluació de els diferents assignatures. 

 

 

E. CONTINUÏTAT ENTRE CICLES I NIVELLS. La concepció constructivista i comunicativa en el 

tractament de les llengües serà compartida per tots els cicles i nivells. Les coordinacions 

pedagògiques vetllaran perquè aquests principis psicopedagògics formin part dels processos 

habituals d’ensenyament. 

 

 

F. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA VEHICULAR. Atès 

que la competència en llengua catalana és un mitjà important d’accés als aprenentatges, l’ESCOLA 

BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua pugui 

comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que els permeti accelerar el seu procés 

d’aprenentatge de la llengua. En aquest sentit, i amb tot el que comporta de mesures excepcionals i 

adients per a l’alumnat nouvingut, l’ESCOLA “BERNAT DE MOGODA” disposa d’un PLA D’ACOLLIDA on 

es contemplen i desenvolupen les accions a prendre amb tot l’alumnat nouvingut, i – encara més – 

l’existència de l’AULA D’ACOLLIDA contempla totes les mesures adients en aquest sentit. Dintre 

d’aquestes trobarem les mesures a prendre amb: 

 

L’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i l’alumnat sud-americà de parla hispana. 

Es fa una avaluació inicial de l’alumne en la seva llengua familiar i s’elabora la informació i valoració 

inicial per adscriure al curs, preferentment en nivell corresponent en la seva edat cronològica. 

Els alumnes estan al seu grup classe les hores que es corresponen amb les especialitats (música, 

educació física, anglès, castellà, educació visual i plàstica). La resta d’hores són atesos a l’aula 

d’acollida i paulatinament a mida que els nens assoleixen un nivell adequat van incorporant-se més 

hores al seu grup classe. 
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L’aula d’acollida permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu 

de la llengua catalana sense perdre contacte amb la resta del grup classe al qual està adscrit/a, 

prioritzant en el procés inicial, els continguts de la llengua en situació comunicativa i assegurar el 

coneixement i adquisició progressiva dels hàbits i normes escolars. 

 

 

 

G. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. És un dels principals reptes del sistema educatiu. En conseqüència, 

l’organització horària i l’organització del professorat comptarà amb mecanismes d’atenció de la 

diversitat a nivell del centre: reforços, grups flexibles, desdoblaments, etc. Igualment, per tal de 

poder atendre la diversitat a l’aula ordinària, el professorat farà servir un seguit de recursos 

organitzatius a l’aula: grups cooperatius, treball diversificat, racons amb materials diversos, treball en 

parelles, etc. 

 

 

H. ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA. Amb la intenció de potenciar l’ús de la 

llengua catalana o estrangera des de l’aula, per cicles, es proposen concursos literaris, elaboració de 

murals, dramatitzacions teatrals, espectacles, concert de Nadal i fi de curs, sortides, treball per 

projectes... 

 

 

I. AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. A tota l’educació primària es fa una avaluació 

continua. Abans d’introduir un tema es fa una avaluació inicial per tal de diagnosticar els 

coneixements previs dels alumnes.  

Durant el procés didàctic l’avaluació té una funció formativa i s’utilitza l’avaluació continua 

mitjançant la recollida de dades.  

Aquesta avaluació formativa permet als docents anar adaptant la seva programació a les necessitats 

del grup.  

El nivell d’exigència de la llengua escrita augmenta de manera progressiva, començant per 

l’ortografia natural a cicle inicial per acabar a cicle superior amb un domini mínim de l’ortografia 

arbitrària. 

 

 

J. MATERIALS DIDÀCTICS. Els materials didàctics que fem servir a l’escola canvia segons el cicle. A 

Cicle Inicial els alumnes utilitzen el llibre de lectura de llengua catalana de l’editorial Santillana, un 

dossier d’elaboració pròpia de l’escola a més d’una col·lecció de quaderns xino-xano. I la utilització 

de la biblioteca de l’aula. A Cicle Mitjà i a Cicle Superior s’utilitzen dossiers elaborats per l’escola de 

per treballar les diferents Dimensions establertes en el Currículum. 
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3. EL CATALÀ LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE MULTILINGÜE 

Com a part del programa d’immersió, l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura es farà en 

llengua catalana. 

 

L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és fonamental per tal que 

l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre continuarà elaborant i adaptant material 

per tal de poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària. El llibre de text i els 

dossiers són una eina més, però en cap cas ha de ser l’única ni ha d’establir de manera inflexible el 

currículum educatiu. Per tant, es prioritzarà l’aprofundiment en el tractament de les estratègies de la 

llengua oral i escrita per davant del nombre de temes tractats. 

 

Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les modificacions 

adequades. L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA establirà un seguit de proves de la competència 

lingüística de l’alumnat. Igualment, l’avaluació serà un procés continu, amb una diversitat d’eines 

subjectives i objectives. 

 

L’avaluació no pot ser mai un element d’exclusió, una tabula rasa independent de la situació inicial 

de l’alumne. En conseqüència, l’avaluació de l’alumnat serà sempre en funció del punt de partida de 

l’alumne/a, del seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que 

no compta amb una competència lingüística bàsica assistirà a l’aula d’acollida el temps necessari. 

 

 

 

A. Informació multimèdia. L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús 

funcional de la llengua. Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una 

competència bàsica, totes les àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. Les competències 

audiovisual i de tractament de la informació digital són competències bàsiques molt lligades amb la 

competència comunicativa. Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització de 

mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la utilització d’aquestes eines contribueixin al 

desenvolupament de la llengua catalana en concret i de la competència comunicativa en general. 

 

 

 

B. Usos lingüístics. En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques 

bàsiques es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un 

tractament integrat i no aïllat. Igualment, es vetllarà perquè l’alumnat participi en una diversitat de 

dinàmiques grupals (gran grup, petit grup, parelles, treball individual) que faciliti el procés 

d’aprenentatge de les llengües. 

 

 

 

C. Diversitat lingüística de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA  i de la societat en el currículum. Malgrat 

que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de llengües, tota l’ESCOLA 

BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè el seu alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la 

diversitat lingüística i cultural. 
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D. Català i llengües d’origen. El fet que la llengua regular de les activitats de l’ESCOLA BERNAT DE 

MOGODA sigui el Català es compaginarà amb una actitud d’incentivació del coneixement d’altres 

llengües i altres realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees 

curriculars. El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents contextos. Per tant, el 

currículum de les diferents àrees de coneixement adoptarà una perspectiva intercultural  sempre 

que sigui possible. 
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B. LA LLENGUA CASTELLANA 

 

1. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de 

l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui competent tant a nivell 

oral com a nivell escrit. 

 

A. Introducció de llengua castellana. La llengua castellana s’introduirà primerament a nivell oral, 

mentre que l’ensenyament de la llengua escrita es farà de manera sistemàtica en el moment en què 

l’alumnat ja tingui un cert nivell d’alfabetització en Català, sempre a cicle inicial. 

 

 

B. Llengua oral. Com ja hem dit, s’introduirà a partir de primer de primària i el seu tractament 

seguirà el mateix enfocament comunicatiu, funcional i constructivista que el presentat abans per la 

llengua catalana. 

 

 

C. Llengua escrita. Assolit un cert nivell d’alfabetització en llengua Catalana, s’introduirà el castellà 

escrit i el seu tractament també seguirà el mateix enfocament comunicatiu, funcional i 

constructivista que el presentat per la llengua catalana. 

 

 

D. Activitats d’ús. Com hem dit als punts anteriors, el tractament de la llengua castellana seguirà el 

mateix enfocament comunicatiu, funcional i constructivista que el presentat abans per la llengua 

catalana. Així, el professorat vetllarà per la creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua 

castellana. 

 

 

E. Castellà a les àrees no lingüístiques. La creació de contextos i situacions de comunicació reals serà 

d’especial importància per tal que les estructures lingüístiques comunes presentades en català 

puguin ser transferides a la llengua castellana. 

 

 

F. Alumnat nouvingut. Atès que el Castellà és la llengua dominant als mitjans de comunicació i en 

molts contextos socials, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en 

especial de procedència hispana, pugui desenvolupar també competències lingüístiques en Català. 

Així, cal que les comunicacions regulars amb aquets alumnat es facin en llengua catalana, sense 

oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional amb els parlants d’aquesta llengua. 

 

 Atès que els nens petits s’identifiquen molt amb el/la mestra, en la mesura de les 

possibilitats, s’intentarà que els/les mestres es dirigeixen a ells sempre en la mateixa llengua, 

sobretot en l’educació infantil i el cicle inicial. 
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C. LES ALTRES LLENGÜES 

 

1. LES LLENGÜES ESTRANGERES  

 

L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera. 

 

A. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa. 

- Desplegament del currículum. Aquesta llengua s’introdueix a P-3 des del curs 07-08. 

 

- Metodologia. La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera seguirà 

també els mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament comunicatiu – 

funcional, la concepció constructivista, el tractament integrat de la llengua oral i la llengua escrita, 

etc. 

 

- Material didàctic. Tal i com hem dit en parlar de la llengua catalana, l’adequació del material 

didàctic al nivell de competència d l’alumnat és fonamental per tal que l’aprenentatge sigui possible. 

En conseqüència, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA continuarà facilitant i elaborant material per tal de 

poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària. El llibre de text és una eina més a 

primària, però en cap cas ha de ser la única ni ha d’establir de manera inflexible el currículum 

educatiu. Per tant, es prioritzarà l’aprofundiment en el tractament de les estratègies de la llengua 

oral i escrita per davant del nombre de temes tractats. 

 

- Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. En aquest punt hem de dir que 

la presencia cada cop més forta i intensa de les TIC a l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA han de 

permetre una utilització àmplia i variada de recursos tecnològics afavoridors de l’aprenentatge de les 

llengües, fonamentats en una estreta coordinació per al seu ús i graduació en cicles i cursos. 

 

- L’ús de la llengua estrangera a l’aula. Conscients de que per a les llengües estrangeres no 

existeixen els mateixos contextos d’ús real, caldrà vetllar especialment per a la creació de situacions 

funcionals d’ús d’aquestes llengües. La metodologia de tasques comunicatives i projectes és un 

enfocament que permet compensar la mancança de contextos d’ús reals. Amb les primeres edats 

resulta especialment important que el tractament de  la llengua estrangera sigui molt vivencial, ja 

que l’alumnat no és capaç de reflexionar de manera sistemàtica sobre els seus usos lingüístics.  

D’aquí la implantació d’ampliació horària en uns altres àmbits (Medi) de la llengua anglesa o posada 

en marxa del projecte GEP. 

 

 

 

 

B. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

- Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera. En el marc del projecte lingüístic, el 

centre quan opta per l’inici de la llengua estrangera a l’educació infantil, preferentment a partir de 

P4, ha de preveure una dedicació mínima d’una hora setmanal i haurà d’especificar l’organització de 

les sessions i la seva poca freqüència. La metodologia a emprar ha de ser la pròpia d’aquesta etapa. 

En cas que sigui impartit pel mestre especialista en la llengua estrangera, aquest haurà de treballar 
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en estreta col·laboració amb l’equip de parvulari. En cas que sigui impartit pel mestre especialista 

d’educació infantil, aquest haurà d’acreditar el seu coneixement d la llengua estrangera. Així mateix, 

el centre que opti per impartir blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera, 

preferentment al cicle superior, haurà de justificar la selecció de blocs de continguts i preveure una 

dedicació mínima d’una hora setmanal. La metodologia a emprar ha de ser la pròpia de l’àrea no 

lingüística. En cas que sigui impartit pel mestre especialista de llengua estrangera, aquest haurà de 

treballar en estreta col·laboració amb el mestre que imparteixi la resta de continguts de l’àrea no 

lingüística. En cas que sigui impartit pel mestre no especialista, aquest haurà d’acreditar el seu 

coneixement de la llengua estrangera. 

 

- Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA 

imparteix una part d’horari de l’àrea de Medi en llengua estrangera. 

 

 

C. Projectes i programes plurilingües.  

L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA  té com a finalitat ensenyar les llengües i la comunicació amb un 

enfocament comunicatiu, que es centra en la construcció dels significats. Per donar sentit a tots els 

aprenentatges del currículum, s’organitzarà el centre educatiu com un espai comunicatiu on la 

mediateca,  blocs de l’escola i la pàgina web, (a banda d’altres elements que amb el temps s’hi 

puguin anar afegint) facilitaran l’intercanvi dins de l’escola i l’obertura del Centre al seu entorn.

  

Amb aquesta intenció, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà per tal que el professorat del centre 

implicat en el projecte d’innovació educativa:  

- Col·labori en el desplegament o actualització del projecte lingüístic, conjuntament amb el 

coordinador/a de llengua de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA.  

- Promogui acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la docència i el treball conjunt 

amb la resta del professorat, relatius a les metodologies integrades de les llengües (en especial del 

GEP).  

- Faci difusió a l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA dels materials elaborats en el marc del projecte, així 

com promoure’n el bon ús.  

- Promogui conjuntament amb el coordinador de llengua de l’ESCOLA BERNATDE MOGODA, les 

activitats de recerca, de mobilitat, d’associació escolar, d’aprofundiment en la reflexió pedagògica i 

de coordinació amb la resta de projectes. 

  

Totes aquestes accions tindran com a finalitat última la millora d’èxit educatiu de l’alumnat, el 

desenvolupament professional del professorat i la promoció de les accions de sensibilitat plurilingüe i 

intercultural de tota la comunitat educativa. 
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D. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

A. Llengua de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA.  

Com ha estat recollit abans, el català, tal i com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió 

normal en totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció 

externes de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA. Així, serà la llengua de comunicació habitual amb 

l’alumnat i amb les famílies, la llengua en què es redactaran els documents de l’ESCOLA BERNAT DE 

MOGODA, i la llengua de relació habitual amb tota la comunitat educativa i els serveis de suport del 

centre. 

 

 

B. Documentació de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA.  

Tal i com hem vist en el punt anterior, en ser el català el vehicle d’expressió normal en totes les 

activitats administratives, tota la documentació generada per l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA, tant la 

interna com la de relacions exterior es farà en català, tal i com es fa des de temps ençà. 

 

 

C. Ús no sexista del llenguatge.  

L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA tindrà cura de fer un ús no sexista de la llengua tant a nivell escrit 

com oral. 

 

 

D. Comunicació externa. Tota la documentació que sorgeixi de l’ESCOLA BRNAT DE MOGODA, sigui 

quina sigui la seva causa i el seu destí, serà en llengua catalana, que es veurà ajudada per traduccions 

puntuals quan s’adreci a l’administració espanyola – ja sigui directament, ja sigui per mitjà d’altres 

institucions, també de caràcter estatal espanyol, o bé quan per necessitats imperioses la comunicació 

amb les famílies nouvingudes així ho exigeixi. 

 

 

E. Llengua de relació amb les famílies. Com acabem de dir, la llengua vehicular de l’escola – en la 

seva relació amb les famílies – serà el català, llevat dels casos d’imperiosa necessitat comunicativa 

amb la família “nouvinguda”. 

 

 

F. Educació no formal. L’Educació no formal abasta tots aquells aspectes que, fora de l’àmbit 

estrictament escolar, tenen un clara incidència formativa de les persones. En aquest sentit, l’ESCOLA 

BERNAT DE MOGODA procurarà: 

 

- ServeI d’educació no formal. Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural 

immediat i, en especial, de la llengua, de la història, la geografia, la cultura i la realitat social 

catalanes, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA participarà i col·laborarà en activitats internes i externes 

que fomentin l’ús de la llengua i la cultura catalana. Igualment, el centre tindrà una participació 

activa en les activitats culturals que organitzen les diferents entitats culturals de la ciutat per tal 

d’incentivar l’ús de la llengua (cantates, teatre, conta contes, visita a la biblioteca municipal, etc.) En 
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aquesta mateixa línia, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè les activitats culturals que 

s’organitzen des de les diferents entitats de la localitat en el centre es facin sempre en llengua 

catalana (esport municipals, activitats del pla educatiu municipal, extraescolars, etc.). 

 

- Activitats extraescolars. La direcció de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè les activitats 

extraescolars i el servei de menjador es desenvolupin en la llengua catalana. 

 

- Contractació d’activitats extraescolars a les empreses. L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA procurarà 

que les empreses amb les quals estableixi relacions d’activitats extraescolars presentin un personal 

que empri el català amb correcció i que l’utilitzi en totes i cadascuna de els activitats organitzades, 

llevat de les que, per motius fonamentals, emprin d’altres llengües. 

 

 

 

2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

L’habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents llengües sobretot a 

nivell escrit, és a dir, la competència plurilingüe, és també un objectiu de l’àmbit de llengües. En 

conseqüència, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà en la seva programació per l’organització de 

situacions comunicatives amb parlants d’altres llengües estrangeres, sobretot de les llengües més 

properes, que possibilitin el desenvolupament d’aquestes competències. 

 

 

A. Activitats lingüístiques. Igualment, com hem recollit abans, la nostra ESCOLA pensa que la 

diversitat lingüística és una riquesa immensa de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà que 

l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen en una clara actitud de 

respecte. 

 

 

B. Mediació lingüística (traducció i facilitació). Si bé la comunicació amb les famílies en general es 

farà en Català, en els casos necessaris l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA comptarà amb els serveis de 

mediació i de traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el 

vincle amb les famílies. 

 

 

 

 

3. ALUMNAT NOUVINGUT 

Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als aprenentatges i 

per la integració social i cultural, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA facilitarà els mecanismes de reforç 

necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta llengua. 

 

Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és 

responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària, el professorat 

tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: grups 

cooperatius, parelles lingüístiques, treballs en equip, materials adaptats, etc. 
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4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

La distribució dels recursos humans de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA tindrà com a criteri bàsic el 

desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això pot comportar mesures com 

grups flexibles, grups de reforç, desdoblament de grups en algunes àrees, etc. 

 

Un dels principals recursos humans de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA és el propi alumant. Per tant, 

el centre organitzarà situacions de cooperació o d’interacció entre l’alumnat: Parelles lingüístiques, 

treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc. 

 

El Pla de formació de centre en temes lingüístics: L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA tindrà un eix 

transversal en tots els possibles cursos: el desenvolupament de mesures organitzatives i d’estratègies 

didàctiques que permetin una millor a la diversitat de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

Coordinació cicles i nivells. Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en 

concret d’aquets projecte lingüístic, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA disposa de reunions regulars 

d’equips docents (de cicle, de nivell, d’àrea, etc.). A través d’aquestes reunions de coordinació, el 

centre programarà una adequada distribució de les competències bàsiques i de les estratègies de la 

llengua oral i escrita que cal treballar en les diferents àrees i cursos. Les coordinacions de l’equip de 

docents han de possibilitar també el seguiment acurat del progrés de l’alumnat. A través d’aquest 

seguiment regular, el centre adoptarà els mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat més 

adequats. 

 

Estructures lingüístiques comunes. Igualment,  les estructures lingüístiques comunes s’han de 

poder practicar en cadascuna de les llengües d’aprenentatge. Això és un requisit necessari per a la 

seva transferència i desenvolupament. Tanmateix, no cal repetir a la presentació sistemàtica 

d’aquestes estructures a cada llengua. Per tant, a través dels mecanismes regulars de coordinació 

pedagògica l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà perquè aquesta distribució i aquesta 

transferència de les estructures comunes sigui una realitat a les aules. 

 

Projectes d’innovació. A partir del curs 06-07 es va introduir el treball per Projectes a Cicle Inicial, 

que fins llavors es feia només a Educació Infantil, i després es va anar ampliant, primer a Cicle Mitjà i 

després a Cicle Superior. En aquests Projectes es treballa de manera transversal totes les àrees del 

currículum, donant prioritat a les llengües. 

A partir del curs 17-18 s’implanta l’ampliació horària de la llengua estrangera a Medi per augmentar 

la Competència Lingüística en llengua estrangera. 

Des del curs 05-06 que vam iniciar el treball  les llengües amb el suport de les TIC. Actualment ho 

continuem treballant en tots els cicles, des d?Educació Infantil fins a Cicle Superior, treballant en 

petit grup la llengua oral i escrita i també la lectura. 

 

 



Projecte Lingüístic 
                                                                                          

22 
 

6. BIBLIOTECA ESCOLAR 

Accés i ús de la informació. L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats 

que queden recollides en el nou currículum sobretot en les competències de tractament de la 

informació i d’aprendre a aprendre. Per desenvolupar aquestes competències l’alumnat ha de 

comptar amb els recursos bibliogràfics, audiovisuals i digitals adequats. La biblioteca digital, la 

pissarra digital o els portàtils possibiliten l’assoliment d’aquestes competències. 

 

Pla de lectura de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA. Com a part del currículum, cada alumne/a ha de 

dedicar un mínim de mitja hora diària a la lectura, acostuma a fer-se a la biblioteca d’aula facilitant 

així la lectura, ja sigui a través d’activitats específiques o bé a través del treball curricular de les 

diferents àrees. En aquesta línia, la lectura, com a part de la competència comunicativa, és una 

responsabilitat de totes les àrees curriculars. 

Per altra banda els alumnes també tenen la possibilitat de llegir llibres de la biblioteca d’aula i si 

volen se’ls poden endur a casa per continuar la lectura allà. 

 

 

 

 

 

7. PROJECCIÓ DE L’ESCOLA BERNAT DE MOGODA 

Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera regular en llengua 

catalana per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos significatius i 

funcionals. l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA vetllarà per què els projectes de treball i les tasques 

d’aprenentatge tinguin un lligam amb la realitat exterior i els interessos dels alumnes. 

 

Eines de comunicació externa i les exposicions: Com a part d’una comunitat social, l’ESCOLA BERNAT 

DE MOGODA realitzarà també activitats de projecció externa que permetin conèixer amb major 

detall el nostre projecte educatiu. Per fer això, es podrà fer servir diferents eines de comunicació: 

webs, blocs, presentacions, portes obertes, reunions generals, etc. 

 

 

 

 

8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 

Les tecnologies de la comunicació i la informació i els mitjans audiovisuals permeten la comunicació 

virtual amb moltes persones. Atès que l’aprenentatge de les llengües ha de partir de situacions 

comunicatives reals, aquestes eines representen un ajut profund per a la creació de contextos d’ús 

funcionals. En conseqüència, i tal com recull el nou currículum, les competències audiovisuals i de 

tractament de la informació seran dos eixos de treball transversals a través de totes les àrees 

curriculars. 

 

Igualment, les xarxes virtuals representen un  canal d’interacció i de formació del professorat i de 

l’alumnat molt important. Per això, l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA participarà en activitats virtuals 

proposades des del departament. 
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TÍTOL QUART. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

 

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una declaració dels 

criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel que fa referència al tractament de les 

llengües de l’ESCOLA DE MOGODA. 

Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d’altres documents 

de l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA, en concret el projecte curricular, les programacions d’aula i les 

programacions anuals del centre. 

Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en actuacions concretes a 

l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA i representen per tant una realitat del nostre centre. Tanmateix, any 

rere any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les competències 

bàsiques de tot l’alumnat. 

La programació de cada any concretarà les actuacions que l’ESCOLA BERNAT DE MOGODA prioritza 

en relació als criteris recollits en aquesta document. Aquestes programacions anuals especificaran les 

actuacions que es preveuen dur a terme, amb una proposta de temporització i amb indicacions que 

han de permetre fer-ne el seguiment. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


