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1. Anàlisi del context 

L’escola Camps Elisis es troba situada al barri de Cappont de Lleida. El barri té una 

població diversa que es reflecteix en l’alumnat i famílies usuàries de l’escola, que 

utilitzen de manera majoritària el castellà com a llengua de relació, tot i tenir 

altres llengües com a pròpies. 

Els resultats en llengua catalana, castellana i anglesa a les proves de CB de 6è són 

molt bons, cosa que ens permet valorar com encertat el plantejament lingüístic 

de l’escola. 

Totes les i els mestres de l’escola tenen l’acreditació de competència lingüística 

necessària per l’exercici de la docència que exigeix el seu lloc de treball, tant en 

llengua catalana com castellana. 

S’han definits perfils de competència lingüística en llengua anglesa, per Infantil i 

Primària, que en permetenun aprenentatge més globalitzat. 

 

2. Oferta de llengües estrangeres 

A l’escola s’ofereix l’aprenentatge de la llengua anglesa coma primera llengua 

estrangera i no s’ofereix cap segona llengua estrangera a nivell curricular.  

L’anglès s’aprèn en sessions d’àmbit lingüístic i utilitzant-lo en àrees no 

lingüístiques (Science i Arts). 

A Infantil s’introdueix la llengua anglesa a partir dels 4 anys.  

Com activitat extraescolar s’ofereix també l’aprenentatge de la llengua àrab i la 

llengua romanesa a l’alumnat que té alguna d’aquestes com a llengua pròpia.  

L’AMPA també contempla dins la seva oferta d’activitats extraescolars una sessió 

setmanal d’anglès. 

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües. 

El model d’educació plurilingüe i intercultural es concreta en els següents 
objectius:  

• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que 
garanteixi un domini de les llengües oficials, català i castellà, i un grau de 
competència suficient en llengua anglesa, així com la capacitat de conviure en una 
societat multilingüe i multicultural.  
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• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema 
educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual 
per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través del 
llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància 
local o global.  

• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència 
plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües amb 
l’objectiu de construir coneixement nou.  

• Fer presents a l’escola les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger, 
afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i 
promoure’n la integració educativa.  

• Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, 

proporcionar-los coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva 

autonomia per aprendre-les al llarg de tota la vida. 

 

Per aconseguir-los, dins del nostre marc de l’educació Infantil i primària, ens 

centrarem en l’assoliment de les competències lingüístiques següents: 

 

(En relació a les llengües catalana i castellana) 

Dimensió comunicació oral. 

• Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars.  

• Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 

comunicativa.  

• Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Dimensió comprensió lectora. 

• Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.  

• Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i 

el propòsit de la lectura.  
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• Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de 

cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures 

morfosintàctiques més habituals.  

• Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Dimensió expressió escrita. 

• Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari.  

• Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura 

que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.  

• Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal en funció de la situació comunicativa. 

Dimensió literària. 

• Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores 

significatius de la literatura catalana, castellana i universal.  

• Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, 

realitats i ficcions. 

Dimensió plurilingüe i intercultural. 

• Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i 

cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.  

• Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de 

Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

 

(En relació a la llengua anglesa) 

Dimensió comunicació oral. 

• Competència 1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o 

adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  

• Competència 2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la 

situació comunicativa.  

• Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa 

utilitzant estratègies conversacionals bàsiques. 
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Dimensió comprensió lectora. 

• Competència 4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre 

textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i de l’àmbit escolar.  

• Competència 5. Utilitzar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text 

d’estructura clara per comprendre’l.  

• Competència 6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de 

textos. 

Dimensió expressió escrita. 

• Competència 7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels 

elements més rellevants de la situació comunicativa.  

• Competència 8. Produir textos senzills amb adequació a la situació 

comunicativa i amb ajut de suports.  

• Competència 9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació 

comunicativa amb l’ajut de suports específics. 

Dimensió literària. 

• Competència 10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o 

autèntics, adequats a l’edat.  

• Competència 11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per 

gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres. 

Dimensió plurilingüe i intercultural. 

• Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 
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4. Criteris metodològics i organitzatius  en relació a l’aprenentatge de les 

llengües. 

La llengua catalana és la llengua vehicular de referència en l’aprenentatge i la 

llengua d’ús habitual a l’escola. 

El sistema lingüístic (conceptes i estructures) es desenvolupa a partir de la llengua 

catalana alhora que es treballa la transferència del coneixement comunicatiu i 

acadèmic cap a altres llengües. 

L’aprenentatge de la llengua castellana s’inicia a Primària a nivell formal. Als 

alumnes que tenen la llengua castellana com a pròpia, se’ls acompanya en l’ús de 

la seva llengua i se’ls introdueix en l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Per dur a terme aquest aprenentatge fem ús d’aquests plantejaments 

metodològics: 

Foment de l’expressió oral: 

A Infantil: 

 organitzem molts espais diaris que promouen la comunicació entre alumnes, 

en racons i tallers on es barregen alumnes dels diferents grups i edats. 

 També s’organitzen activitats on alumnes d’infantil i primària gaudeixen 

d’estones de joc dirigit, preparades pels mateixos alumnes de primària, que 

afavoreixen la comunicació oral. 

A Primària,  

 Jo recomano!, activitat inclosa en els 30 minuts de lectura, on els alumnes 

presenten un llibre que els ha agradat i volen recomanar als seus companys. La 

presentació queda enregistrada en vídeo. 

 Taller Els Mitjans de Comunicació (Cicles Mitjà i Superior): És un projecte 

intercicles on els alumnes treballen un cop per setmana en grups reduïts la 

ràdio (CM) i la televisió (CS), dues sessions seguides durant el matí.  

La ràdio a Cicle Mitjà: Disposem d’emissora de ràdio amb possibilitat de 

megafonia interna i/o externa. En l’emissió de cada matí, els nostres petits 

locutors radiofònics ens posen al dia sobre la climatologia, els aniversaris, els 
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esdeveniments diaris de l’escola, entrevistes i/o recomanacions literàries, a 

més d’acabar cada dia amb bona música.  

TVElisis a Cicle Superior:En aquest cicle creem el nostre propi canal de televisió 

“TVELISIS” que s’emet cada trimestre a través de la web. Els diferents grups 

preparen notícies, reportatges, concursos i articles d’opinió… 

 Exposició artística: A finals de maig, alguns alumnes, representants de tots els 

grups de l’escola, fan de guies de l’exposició artística per a la resta de 

companys. S’han de preparar el guió i explicar totes les activitats que han fet al 

llarg del curs en els tallers d’educació artística. 

 Exposicions de temes: Al cicle mitjà i superior els alumnes es preparen, per 

grups, l’exposició d’un tema de medi, i el presenten davant dels seus 

companys. Per preparar la presentació poden utilitzar els llibres i recursos 

digitals que tenen a l’abast. La presentació queda enregistrada en vídeo. 

 Congrès de Ciència Anna Gené: Cada any els alumnes del Cicle Superior 

elaboren un projecte relacionat amb la ciència i el medi ambient, que 

presenten al Congrés Anna Gené. La presentació, davant la resta de 

participants d’altres escoles, és un repte que comporta un bon treball de la 

competència comunicativa. 

Aprenentatge de l’expressió escrita: 

 Les sessions destinades a la pràctica de l’expressió escrita, on s’hi treballen les 

diferents tipologies textuals, es realitzen en grup partit. Una sessió es destina a 

llengua catalana i una altra a llengua castellana.   

 Taller Els Mitjans de Comunicació (Cicle Inicial): És un projecte intercicles on 

els alumnes treballen un cop per setmana en grups reduïts la premsa escrita. 

Durant les sessions observen com és un diari, quines seccions té, com és 

l’estructura de cada secció i finalment creen un diari en grup. Fan de redactors, 

il·lustradors, fotografs… 

 Per l’aprenentatge de les estructures gramaticals i ortografia es destinen dues 

sessions setmanals a cada grup. També es realitzen racons de llengua al cicle 

inicial i mitjà per reforçar alguns d’aquests aspectes. 

Foment de la lectura: 

 Disposem d’una biblioteca amb un fons bibliogràfic abundant i atractiu. Cada 

grup té una sessió setmanal reservada per fer activitats d’animació lectora. A 
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més a l’hora del pati està oberta, el que anomenem “bibliopati”, per als 

alumnes de Primària amb la finalitat de poder accedir al préstec de llibres, a la 

lectura i a la recerca d’informació, disposant també d’alguns ordinadors. 

 30 minuts de lectura diàriade 11:10 a 11:40 h. Les lectures són en llengua 

catalana, castellana i anglesa (ang. només de 4t a 6è). Cada dia es treballa un 

d’aquests àmbits segons horari establert:  

 EL LECTOR PROTAGONISTA ! En aquesta sessió, es llegeix un llibre 

comunitari que els nens s’aniran passant i cada setmana n’hi haurà un que 

se l’endurà a casa per preparar bé la lectura. El dia que li toca llegir només 

ho fa aquest alumne i en acabar haurà de fer unes preguntes de 

comprensió lectora que s’haurà preparat a casa  

 EL LLIBRE QUE M’AGRADA ! En aquesta sessió cada alumne llegeix el llibre 

que ha triat i que ha portat de casa o ha agafat a la biblioteca. Es fa lectura 

silenciosa. En aquesta sessió tots els nens disposaran d’una llibreta petita 

on hi reflectiran el que més els ha agradat de la lectura, el que més els ha 

sorprès, resums de la idea principal, dibuixos, ....  

 LLEGIM ENTRE TOTS ! En aquesta sessió s’aprofita per treballar amb els 

llibres del Pla Lector. Tots els nens tenen el mateix llibre per llegir i ho van 

fent per torns en veu alta. Prèviament es fa una lectura silenciosa per tal de 

preparar bé la lectura. En acabar la lectura en veu alta es fa 5 o 10 min de 

tertúlia literària.  

 JO RECOMANO ! En aquesta sessió, els alumnes porten llibres de casa o de 

la biblioteca per poder comentar amb els seus companys i fer-ne una 

recomanació elaborada i que es grava en vídeo.  

 ESCOLTEM ! En aquesta sessió el mestre és el model lector. És el qui llegeix 

als seus alumnes.  

 READING ! En aquesta sessió, els alumnes de 4t a 6è utilitzenlectures en 

llengua anglesa. 

 Apadrinament lector, en sessions quinzenals dins dels 30 minuts de lectura:  

6è/2n a partir del 1r trimestre, 5è/1r a partir del 2n trimestre. 

 Maletes viatgeres: Cada setmana un alumne de cada classe s’emporta cap a 

casa una maleta plena de llibres seleccionats per llegir a casa amb la família. 
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Aquesta maleta inclou, també, alguns articles especialitzats destinats a les 

famílies, i una llibreta per fer anotacions sobre l’experiència. 

 

En l’aprenentatge de les llengües és molt habitual utilitzar els ordinadors i 

tauletes de què disposem a l’escola, amb els petits per reforçar els aprenentatges 

i amb els grans, a més, per donar suport a la recerca i la creació. 

 

Aprenentatge de la llengua anglesa: 

 Es realitzen sessions, en grup-classe, destinades a l’aprenentatge de les 

estructures gramaticals, vocabulari. 

 S’utilitza una sessió en grup partit per treballar les diferents tipologies textuals 

en anglès, de 2n a 6è. 

 Es destina una sessió en grup partit per treballar l’expressió oral en anglès, a 

1r. 

 De 4t a 6è, una de les sessions dels 30 minuts de lectura és en llengua anglesa. 

 S’usa la llengua anglesa en un dels tallers d’expressió artística ( INF: tècniques, 

CI: autors, CM i CS: dramatització). 

 Science. Una de les sessions de medi, al CM i CS,  es fa en llengua anglesa.  

 A Infantil les sessions d’anglès es realitzen amb mig grup. 

 

5. Recursos i accions complementaris. 

Recursos complementaris: 

 Aula d’acollida: Aquest és un suport temporal del qual es disposa quan el 

nombre d’alumnes nouvingutss’ajusta als criteris de dotació.Les sessions estan 

destinades a proporcionar als alumnes nouvinguts el nivell de competència 

lingüística que els permeti interactuar amb l'entorn escolar i social, a més d’un 

llenguatge específic de les àrees curriculars. Els agrupaments d’alumnes es 

faran tenint en compte la seva edat, els seus coneixements i les possibilitats de 

progrés. 

 Suport lingüístic i social: Sessions de reforç destinades als alumnes de 

procedència estrangera que, incorporats plenament a l'aula ordinària, encara 

necessiten suports específics per seguir el currículum. 

 Suport Escolar Personalitzat: A partir de 2n fins a 6è de Primària, una de les 

dues sessions de SEP fora d’horari es dedica a llengua.  
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Accions complementàries: 

L’escola participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat. Una de les activitats 

que s’organitza és l’aprenentatge de lallengua catalana per a les famílies 

d’origen estranger. 

 

6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn. 

La legislació educativa estableix que la llengua catalana ha de ser el 

vehicled'expressió i comunicació normalment emprat, tant en les activitats 

internes del centrecom en les de projecció externa. Per tant es garantirà el 

següent: 

 Les activitats internes dels centres, tant orals com escrites (reunions, 

actes,informes i comunicacions); les intervencions demestres, les activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació, la interacció entre docents i alumnes i les 

activitats deformació del professorat es duen a terme en llengua catalana, a 

excepció de lesactivitats que tinguin com a objectiu explícit promoure el 

coneixement i l'ús d'altresllengües. 

 Les activitats administratives, les comunicacions entre el centre i l'entorn i 

ladocumentació que expedeixen els centres es duen a terme normalment en 

llenguacatalana, sens perjudici del que determinen els articles 16.4 i16.5de la 

Llei d'educació.(16.4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del 

que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de 

l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser bilingüe, 

en català i en castellà. 16.5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de 

persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà 

sempre la versió preferent.) 

 En les manifestacions culturals i públiques i en les activitats de projecció 

externadel centre s'utilitza la llengua catalana com a vehicle normal 

d'expressió. 

 En les actuacions del centre en què intervenen institucions i entitats de 

l'entorn,s'utilitza normalment la llengua catalana, amb l'objectiu de garantir-

ne la continuïtat ila coherència educativa, tant pel que fa a l'aprenentatge com 

a l'ús, i amb lafinalitat de contribuir a la cohesió social. 

 Es trasllada als encarregats de la gestió de les activitats no docents(menjador 

escolar, activitats extraescolars, etc.) informació sobre els usoslingüístics de 
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l'escola acordats en el projecte lingüístic, a través dels coordinadors 

d’aquestes activitats. 

 La retolació dels espais del centre és en llengua catalana, llengua de referència 

delsistema educatiu.  

 Els equips docents són conscients de l'ús professional que fan de la llengua i 

del fet que són un model lingüístic de referència per als alumnes. 

 La visibilitat i el reconeixement de les llengües vinculades als orígens familiars 

de l'alumnat estranger, la promoció del seu aprenentatge amb les activitats 

extraescolars de llengua àrab i llengua romanesa, i, si escau, l'adaptació de les 

comunicacions del centre a les llengües familiars, especialment en el període 

d'acollida d'aquestes famílies al sistema educatiu, amb el suport de famílies 

col·laboradores i de les mestres de llengua àrab i romanesa. 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat. 

 Biblioteca escolar. Punt edu. La majoria del professorat de l’escola té aquest 

perfil acreditat. 

 Pla d’impuls a la lectura. La majoria del claustre ha rebut aquesta formació. 

 Aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE): Actualment 

disposem de 3 mestres amb l’acreditació en llengua anglesa, la qual cosa ens 

permet poder utilitzar aquesta llengua també fora de les sessions pròpiament 

lingüístiques (Science, Arts &Craft). 

Des del Pla de Formació del centre es promou la formació en centre relacionada 

amb l’assoliment de les competències bàsiques, entre elles la competència 

comunicativa lingüística, i la formació fora del centre fent difusió de les propostes 

formatives i animant a la participació al professorat. 

 

 


