
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Can Besora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última revisió: Gener de 2019 
 

 

 



 
 
 

ÍNDEX 
 
 

1. Introducció……………………………………………………..……………………………..2 
 

2. Context sociolingüístic………………………………………………………………...…….3 
2.1. Entorn 
2.2. Alumnat 

 
3. Tractament de les llengües curriculars: català, castellà i anglès 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència…………………………...5 
3.2. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana i castellana……………..6 

3.2.1. Dimensió comunicació oral 
3.2.2. Dimensió comprensió lectora 
3.2.3. Dimensió expressió escrita 
3.2.4. Dimensió literària 
3.2.5. Dimensió plurilingüe i intercultural 

3.3. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa…………………………..11 
3.3.1. Dimensió comunicació oral 
3.3.2. Dimensió comprensió lectora 
3.3.3. Dimensió expressió escrita 
3.3.4. Dimensió literària 
3.3.5. Dimensió plurilingüe i intercultural 
3.3.6. Activitats i dinàmiques que es porten a terme 

  
4.       Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular…………..14 
 
5.       Competència digital………………………………………………………………………….14 
 
6.       Organització i gestió………………………………………………………………………....15 
 
7.       Avaluació i seguiment del Projecte ………………………………………………………..16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESCOLA CAN BESORA Carrer Sabadell, 45 08100 Mollet del Vallès www.canbesora.com  

1 



 
 
 
 
 
 
1. Introducció 
 
El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE defineix el paper de la llengua vehicular,            
el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i gestió que             
tenen repercussions lingüístiques tenint en compte tant el marc legal com la realitat             
del centre. 
 
El PLC és l’instrument que vetlla per l’assoliment dels objectius generals referents a             
la competència lingüística que defineix la normativa vigent. 
 
La nostra actuació pel que fa a la comunicació oral i escrita i de l’aprenentatge serà                
la d’aconseguir en el nostre alumnat un domini oral i escrit de les dues llengües               
oficials de Catalunya (llengua catalana i llengua castellana), així com una           
competència lingüística bàsica de l’anglès com a llengua estrangera. 
 
Els principis expressats en aquest document serveixen com a referent a l’hora de             
prendre decisions organitzatives, pedagògiques i de contractació de serveis i          
activitats que es concreten cada curs en el Pla Anual de Centre. 
 
Les bases generals que recolzen el desplegament de l'aprenentatge de la llengua al             
centre es fonamenten en les idees de l'informe Delors: 
 
● Ensenyar llengua és ensenyar a conviure perquè la llengua s'aprèn perquè           

s'utilitza per fer coses amb els altres, perquè es construeix amb les interaccions             
amb els altres, tot regulant les accions en la comunitat de parlants. 

 
● Ensenyar llengua és ensenyar a ser perquè les actituds davant de la llengua             

estructuren les competències per aprendre-la i les paraules s'actualitzen en les           
activitats socials que es construeixen, únic camí per valorar la pròpia realitat. 

 
● Ensenyar llengua és ensenyar a fer, ja que a l'escola es fan "coses" ( aprenem               

continguts ) amb la llengua: es capta informació que s'elabora i organitza i es              
comunica als altres, tot realitzant activitats lingüístiques de control sobre          
l'aprenentatge, la qual cosa potencia la consciència (lingüística) de         
l'aprenentatge. 

 
● Ensenyar llengua és ensenyar a conèixer. "Saber de llengua" per millorar-ne el            

seu ús, tot creant un espai plurilingüe que faciliti la consciència sobre la diversitat              
que els facilitarà la utilització d'eines per a la reflexió sobre el llenguatge i els               
seus usos. 
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Podem fer una síntesi dient que: Aprendre llengua per aprendre a conèixer, a fer, a               
ser i a conviure, i així esdevenir persones conscients i crítiques en el marc de la                
cultura catalana. 
 
 
 
2. Context sociolingüístic  
 
2.1. Entorn 
 
Considerem important descriure, abans que l'entorn immediat, les característiques         
generals del municipi de Mollet del Vallès, ja que el nostre entorn està influït i               
d'alguna manera és fruit d'aquest context. 
 
Mollet del Vallès és un municipi de caràcter industrial, ja que al llarg de la seva                
història ha rebut la corrent migratòria del sud de l'Estat Espanyol i a l'actualitat rep               
immigració estrangera degut a la seva àmplia xarxa de comunicacions que faciliten            
l'accés a l'àrea metropolitana de Barcelona. 
 
L'escola de Can Besora està ubicada al barri de Can Borrell, situat al nord de la                
ciutat. Es tracta d'un barri de nova creació (15 anys) que acull majoritàriament             
parelles joves amb fills petits que molts provenen de l'àrea metropolitana i que fa              
uns 15 anys es van desplaçar a Mollet per poder adquirir una vivenda a uns preus                
encara assequibles. 
 
Per tant, ens trobem amb una escola que es va crear el curs 2004-05 i un barri que                  
ha creat la seva pròpia identitat, amb un nombre elevat de famílies nouvingudes a la               
població. 
 
La llengua habitual al barri i de relació és la castellana. Per a la majoria de famílies                 
és la llengua vehicular que utilitzen, tot i que coneixen i entenen, en general, la               
llengua catalana. En els últims anys, s’han incorporat a l’escola famílies d’origen            
magrebí i sud-àfrica. 
 
A nivell municipal s'ofereixen cursos de català dins del Pla de Normalització            
lingüística coordinats amb el Pla d'Entorn Educatiu i també funciona el projecte de             
les parelles lingüístiques. 
 
Per tant, ens trobem amb un entorn amb molta riquesa lingüística, on la llengua de               
relació majoritàriament és la castellana. 
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2.2. Alumnat 
 
Els nens i les nenes que venen a l'escola utilitzen majoritàriament la llengua             
castellana com a llengua familiar i de relació a l'esbarjo, al menjador i encara al cicle                
inicial de primària sovint és amb la que parlen i responen espontàniament. Per un              
80% de nens i nenes, l'escola és l'espai on tenen contacte i poden fer ús de la                 
llengua catalana. 
 
Coherents amb la nostra realitat i tenint en compte l'article 4 del DECRET 119/2015,              
de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació            
primària i que diu: 
 
1. El règim lingüístic de l’educació primària es regeix pels principis establerts al títol              
II de la Llei d’educació, i per les disposicions reglamentàries de desplegament. 
 
2. Els centres estableixen en el projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de               
la realitat sociolingüística de l’entorn, els criteris per a l’ensenyament i aprenentatge            
de les llengües i per al seu tractament i ús, els criteris per a la implementació                
d’estratègies orientades a l’adquisició de la competència plurilingüe dels alumnes,          
les mesures per fomentar l’estudi de llengües no curriculars i d’altres cultures            
presents en la comunitat educativa i els criteris per a l’acollida personalitzada de             
l’alumnat nouvingut. 
 
3. En acabar l’ensenyament obligatori, el sistema educatiu a Catalunya ha de            
garantir que tots els alumnes, independentment del seu origen lingüístic familiar,           
tinguin un ple domini de les dues llengües oficials i el coneixement de, com a mínim,                
una llengua estrangera amb l’objectiu que assoleixin les competències bàsiques que           
s’estableixen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els centres              
podran oferir opcionalment, la introducció d’una segona llengua estrangera. 

 
4. La implantació d’estratègies educatives d’immersió lingüística s’ha d’ajustar al que           
estableix la Llei d’educació. 
 
Tenint en compte el context sociolingüístic dels nens i nenes de l’escola i el Decret               
que acabem d’esmentar, a l’escola treballarem per l’assoliment d’un ple domini de            
les dues llengües oficials i el coneixement d’una llengua estrangera.  
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3. Tractament de les llengües curriculars: català, castellà i anglès 
 
3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 
El català és la llengua vehicular de l’escola, respectant en tot moment els drets              
lingüístics de totes les persones que integren la comunitat educativa. El català com             
a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i per tant, és la               
llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. 
 
La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del              
centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques i activitats             
de dinamització cultural i en tots els àmbits de convivència i de comunicació             
quotidiana del centre educatiu. 
 
L’escola vetlla per garantir el desenvolupament de les competències lingüístiques          
bàsiques, tant en llengua catalana, com en llengua castellana, per poder-se           
comunicar de manera eficaç oralment i per escrit. 
 
A més, té en compte adquirir la competència comunicativa bàsica en llengua            
anglesa, que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb           
els altres en situacions quotidianes. 
 
 

Quant a l’ús de la llengua a l’activitat docent al nostre centre, actualment es              
reparteix de la següent manera: 
 

Llengües Ed. Infantil Ed. primària 

Català Totes les àrees* Totes les àrees** 

Castellà  Comença a 1r de manera oral i de 2n a 6è oral i 
escrita. 
⅓ de l’àrea de coneixement del medi natural i social. 

Anglès Des de P3** 
Joc simbòlic 

De 1r a 6è** 
⅓ de l’àrea de coneixement del medi natural i social. 
Tallers intercicles  

* Es fan totes les àrees en llengua catalana a excepció de la llengua castellana i la llengua anglesa. 
**Es prioritza, sempre que sigui possible, el desdoblament en ½ grup 
 
L’anglès també s’ofereix com a activitat extraescolar a l’educació primària. 
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3.2. L’ensenyament-aprenentatge de la  llengua catalana i castellana a l’escola. 
 
El desenvolupament del currículum de l’àmbit lingüístic a l’escola té present el            
desplegament de les Competències Bàsiques de l’etapa de primària del          
Departament d’Educació (gener, 2013) organitzat en 5 dimensions; comprensió         
lectora, expressió escrita, comunicació oral, literària i plurilingüe i intercultural.          
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/
primaria/prim-linguistic-ca-es.pdf 
 
 
Durant els cursos 14/15 i 15/16, el claustre va dur a terme una formació interna de                
centre sobre el treball de les llengües a l’escola, per tal de revisar, seqüenciar els               
continguts i adaptar les programacions al Nou Decret (Decret 119/2015). 
 
Les competències de l’àmbit lingüístic fan referència a la utilització del llenguatge            
com a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i               
escrits, per comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el              
pensament, les emocions i la conducta. Aquestes competències permeten expressar          
pensaments, emocions, vivències i opinions; emetre judicis crítics i ètics; generar           
idees i estructurar el coneixement. Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar,            
analitzar, admetre opinions diferents i expressar-se adequadament. 
 
Al final de l’educació primària l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències           
comunicatives i lingüístiques que facin possible que, tant personalment com          
socialment, sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments              
de la ciutadania i del coneixement, i així poder afrontar els reptes de la societat               
plural, multilingüe i multicultural. 
L’alumnat, en acabar aquesta etapa, ha de ser capaç d’exercir les habilitats de             
comunicació que li permetin expressar la seva comprensió de la realitat;           
relacionar-se amb persones de la seva edat i adults de tot arreu, integrar,             
comprendre, valorar i comunicar els continguts i valors propis de la seva cultura. 
 
Per formar parlants plurilingües i respectuosos envers la interculturalitat, calen          
l’assoliment de la competència plena en català i en castellà, una actitud positiva vers              
la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües. El professorat ha de             
considerar la diferent presència social que aquestes llengües poden tenir, per fer-ne            
un tractament diferenciat. Com a escola inclusiva que som, hem de respondre a les              
demandes diferenciadores, això comporta tenir en compte els ritmes i temps de            
cadascú, els diferents materials i activitats diverses.  
 
El desenvolupament d’aquestes competències no ha de ser un afer exclusiu de            
l’àrea de llengua, sinó que és responsabilitat de totes les àrees. Una part important              
de l’èxit en aquest treball vindrà, a més, donat per la manera de tractar la llengua                
vehicular i d’aprenentatge. Cal tenir molt en compte, en la pràctica educativa, la             
llengua familiar de l’alumne/a, en especial la de l’alumne/a d’origen immigrant, cosa            
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que, a més, afavorirà que el català esdevingui llengua comuna i eina de cohesió              
social. 
 
La llengua és vehicle d'aprenentatge i com a tal ha de ser apresa en totes les àrees                 
curriculars. L'escola, tot el seu equip docent i personal no docent, té la             
responsabilitat de ser un model d'ús. En l'ús de la llengua els/les mestres de l'escola               
han de ser un referent i expressar-nos amb correcció absoluta en el marc de la               
normativa i de la llengua estàndard. A l'escola tot/a mestre/a és mestre/a de llengua.  
 
L’enfocament metodològic de les tres llengües ha de ser funcional, constructivista,           
global i lúdic.  
 
 
 
3.2.1. Dimensió comunicació oral 
 
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. El paper de                 
la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per              
aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que              
estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves            
opinions. 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

❏ Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i            
escolars. 

❏ Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
❏ Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant        

estratègies conversacionals. 
 
Per assolir aquests objectius, a l’escola plantegem activitats de forma recurrent i            
variada: conferència, debats, presentació de temes, espai de biblioteca, recitar          
poemes, realització del taller periodístic, taller de teatre, espai de joc simbòlic… 
 
A l’educació infantil l’expressió oral és present en tot moment, algunes de les             
activitats que duen a terme són: 
 

● Rutines d’entrada a la rotllana. 
● Activitats de projecte en petit grup 
● Activitats de consciència fonològica 
● Racons de llengua 
● Espai de joc simbòlic. (veure annex 1) 
● Assemblea a P5 

 
A l’educació primària, pel que fa a l’expressió oral, algunes de les activitats que es               
duen a terme són: 
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● La conferència (veure annex 2) 
● Tertúlies literàries (veure annex 3) 
● Presentacions de projecte. 
● Grups interactius   (veure annex 4) 
● Tallers 
● Assemblea: llenguatge dialògic 
● Rutines d’entrada a la rotllana amb cicle inicial 

 
3.2.2. Dimensió comprensió lectora 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  

❏ Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans            
de comunicació i escolars en diferents formats i suports.  

❏ 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.  

❏ Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual             
i el component semàntic de les paraules i les estructures morfosintàctiques           
més habituals.  

❏ Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement            
propi.  

Per assolir aquest objectius realitzem, a part de fer les activitats de projecte o llengua               
on han de llegir i comprendre diferents tipologies textuals, fem: 

- Llibre família escola 
- Tertúlies literàries 
- Rutines de lectura individual, col.lectiva 
- Lectura per part del mestre. El mestre com a model. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura de textos de tipologia diversa. 
- Grups interactius. 
- Lectura com a cerca d’informació per adquirir coneixement propi. 
- La motxilla viatgera 
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3.2.3. Dimensió expressió escrita 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  

❏ Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari . 
❏ Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al             

tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
❏ Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en              

funció de la situació comunicativa. 

Cal educar a l’alumnat a planificar, establint objectius de què volem aconseguir amb             
el text i una estratègia per recollir, seleccionar i ordenar la informació que volem              
transmetre. A l’escola utilitzem les bases d’orientació, que faran de full guia en tot el               
procés. És important la situació comunicativa: l’objectiu, per a què s’escriu,           
l’interlocutor, a qui s’adreça el text. També cal pensar el contingut: generant idees,             
organitzant-les i buscant informació. Els/les alumnes aprendran a planificar el text           
interactuant entre ells. Cal que reconeguin els processos que intervenen i afavorir            
situacions d’escriptura. 

- Les agrupacions a l’hora de treballar també són variades, poden          
individualment, en parelles o en petit grup.  

- Les activitats que realitzem estan centrades en situacions que permeten          
generar diferents tipologies textuals: notícies, vivencials, científics, contes,        
narracions,... Cal partir de models: Se’ls dóna models de les tipologies que            
s’han de treballar. L’objectiu seria que els alumnes poguessin descobrir          
quines són les característiques principals d’aquells textos (petit grup). Posada          
en comú en gran grup. 

- Produir textos que segueixin l’estructura donada entenent que aquestes         
produccions aniran de menys a més guanyant riquesa (pràctica). 

○ Planificar: Cal ensenyar als alumnes a planificar l’escrit d’acord amb la           
situació comunicativa i el destinatari; responent les preguntes que         
donen formes a l’escrit, apuntant idees, fent un esquema… 

○ Es produeix el text: Fent un esborrany utilitzant la planificació prèvia. 
○ Revisar el text tenint en compte el que es demana inicialment. Per tal             

d’ajudar-los els alumnes han de ser conscients del què se’ls avaluarà,           
acompanyat d’una rúbrica.  

- Avaluació a partir de rúbriques (Pot ser avaluació per part del mestre/a,            
coavaluació i autoavaluació). 
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- El professorat ha de ser un bon model i ha de donar suport, orientar,              
facilitar la informació i fer preguntes per a que els alumnes generin idees a              
més d’incorporar recursos lèxics i morfosintàctics adequats al tipus de text,           
respectant la creativitat de l’alumne, d’aquí que l’expressió escrita en català           
sempre es fa en mig grup.  

 
Per a la millora de l’ortografia seguim un model de Programació Neurolingüística            
(Mètode Gabarró), des de primer, les i els alumnes treballen la memòria visual i              
practiquen en diferents activitats per tal de disminuir les errades ortogràfiques.  
 
3.2.4. Dimensió literària 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

❏ Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la             
literatura catalana, castellana i universal. 

❏ Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 
ficcions. 

 
Les actuacions que realitzem a l’escola són: 
 

- Tertúlies literàries. 
- Rutina de lectura individual segons els seus interessos i nivell lector. 
- Visita d’autors a les aules. 
- Memoritzar diferents textos literaris. 
- Biblioteca d’aula. 
- Biblioteca de Centre amb un gran fons literari. Oberta dins i fora de l’horari              

lectiu. Es fa préstec, Motxilla viatgera, Conta-contes, ... 
- Hora del conte a infantil i fins a 2n de primària. 
- Setmana Literària. 
- Llibres Voladors. 
- Atrapallibres: crítics literaris 
- Apadrinament lector amb alumnes de l’institut 

 
 
3.2.5. Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

❏ Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i             
mostrar interès per l’ús de la llengua catalana 

❏ Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat           
espanyol, d’Europa i del món. 
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Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència           
plena en català, la llengua vehicular de Catalunya, i en castellà com a garantia que               
l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes             
oportunitats.  
El respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i             
d’aprendre de totes les llengües i cultures. La diversitat lingüística present a les aules              
del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el              
currículum. A l’escola es treballa explícitament la diversitat lingüística i s’aprofita           
clarament per formar parlants plurilingües i interculturals. Es tracta d’activitats i           
projectes consensuats per l’equip docent.  

3.3. L’ensenyament-aprenentatge de la  llengua anglesa 
 
L’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, l’anglès, s'introdueix des de         
P3. Totes les activitats es realitzen en anglès, si bé els alumnes poden expressar-se              
en la seva llengua familiar (sobretot a infantil), amb la finalitat d’aconseguir que             
acabin la primària comunicant-se en aquesta llengua. Els i les mestres d’anglès han             
d’utilitzar exclusivament aquesta llengua. 
 
El nostre principal paper com a mestres és fer que els alumnes siguin competents.              
Creiem que la clau de l’aprenentatge d’una segona llengua està en com ho fem. Les               
llengües no s’aprenen primer i s’usen després. S’usen i és llavors quan s’aprenen.             
És a dir, s’aprèn a parlar parlant.  
 
Per tant, a infantil utilitzem uns contes dialogats que formen part del mètode Artigal,              
un mètode basat en els story-tellings, és a dir, contes que són escenificats de              
manera col·lectiva i conten amb un suport visual, amb la finalitat que els nens i nenes                
siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera             
autònoma. 

  
A l’educació primària la coherència, així com la seqüenciació d'objectius, continguts i            
criteris d'avaluació estan reflectits en el desplegament curricular de l'escola. Es           
potencia la interacció entre iguals mitjançant jocs i activitats vivencials. A més a             
més, es treballen continguts del projecte que s’està realitzant, sempre i quan sigui             
possible i sigui significatiu pels infants. Es realitzen dues sessions d’anglès, una            
d’elles amb tot el grup i l’altre en mig grup per facilitar la conversa.  
 
Durant el curs 16-17 s’inicien tallers a tota la primària una tarda a la setmana, un                
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dels quals és en llengua anglesa. Són tallers intercicle i el d’anglès pretén potenciar              
la competència comunicativa oral. En el curs 2018-2019, s’incorpora l’anglès com a            
llengua vehicular del taller d’experimentació de cicle superior. 
 
Aquest curs, també, s’ha demanat un auxiliar de conversa en llengua anglesa per tal              
d’oferir a l’alumnat del tram de grans més hores d’anglès i poder millorar la              
competència comunicativa d’aquesta llengua.  
 
La llengua, tal i com hem expressat anteriorment, ha de ser un vehicle de              
comunicació, un instrument viu per entendre allò que ens envolta. Partint d'aquí els             
tallers en llengua anglesa es portaran a terme com a projectes de treball sorgits de               
les necessitats i inquietuds del grup classe. 

 
Seguint les recomanacions del document "Foreign Languages in Primary and          
Pre-School Education" encarregat per la Comissió Europea, considerem que         
l'afectivitat en l'aprenentatge de la llengua depèn directament del temps de contacte            
i de la qualitat de l'ensenyament. Per tant, sempre que ens sigui possible, les              
sessions seran curtes però freqüents per tal d'afavorir un contacte continuat amb la             
llengua d'aprenentatge, ja sigui dins del projecte i/o de l'àrea pròpiament lingüística. 
 
3.3.1. Dimensió comunicació oral 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

❏ Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats de la            
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

❏ Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació            
comunicativa. 

❏ Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant        
estratègies conversacionals bàsiques. 

 
 
3.3.2. Dimensió comprensió lectora 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  

❏ Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació bàsica i comprendre          
textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de            
comunicació i de l’àmbit escolar. 

❏ Utilitzar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura           
clara per comprendre’l. 

❏ Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos. 
 
 

 
 
 

ESCOLA CAN BESORA Carrer Sabadell, 45 08100 Mollet del Vallès www.canbesora.com  

12 



 
 
 
 
 
 
3.3.3. Dimensió expressió escrita 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  

❏ Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més           
rellevants de la situació comunicativa. 

❏ Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb ajut de             
suports. 

❏ Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb ajut de              
suports específics. 

 
3.3.4. Dimensió literària 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

❏ Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a           
l’edat. 

❏ Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i          
fomentar el gaudir dels altres. 

 
3.3.5. Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
En acabar l’educació primària, l’alumnat ha de:  
 

● Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 
 

3.3.6. Activitats i dinàmiques que es porten a terme. 

L’anglès a l’escola comença a P3. Durant tota l’etapa d’educació infantil es            
realitzen les sessions en mig grup. A Primària, els grups es desdoblen a tots              
els cursos, com a mínim una vegada a la setmana, i la segona sessió es fa en                 
grup sencer. 

● En la sessió de mig grup es potencia la comunicació oral i es treballen els               
continguts d’una manera més lúdica. En la sessió de grup sencer es            
realitzen les activitats de treball sistemàtic. 

● A segon s’introdueix la llengua escrita. Tot i que seguim donant prioritat a             
la llengua oral durant tota la primària. 

● Al tram de petits, una tarda a la setmana, es realitza un espai de joc               
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simbòlic en anglès 
● A tota la primària, una tarda a la setmana, es fa un dels tallers en anglès                

enfocat a Speaking. A cicle superior, el taller d’experimentació també es fa            
en anglès. 

● En el treball per projectes, també es té en compte l’anglès i s’hi fan alguns               
continguts. 

● Gaudir d’una obra de teatre en anglès per part d’una companyia externa 
● Jocs lingüístics 

● The Conference → A 5è es realitza l’activitat de la conferència en anglès  

● True or false → Activitat d’expressió oral realitzada a sisè 

● Realització d’activitats puntuals en anglès 

Pel curs vinent es realitzaran les primeres colònies de sisè en anglès i es sol·licita               
un/a auxiliar de conversa en parla anglesa, així com realitzar un projecte            
d’eTwinning. 

 

4. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL       
DE LA LLENGUA VEHICULAR.  
Per ajudar a l’alumnat nouvingut a adquirir millor la nostra llengua preparem les              

activitats per a que els nens i nenes puguin anticipar molt bé el que s’està fent i el                  
que tocarà fer. Als nens i nenes nouvinguts se’ls ha de permetre que al començar               
barregin les dues llengües. Se’ls dóna valor a les ganes de comunicar-se i a que               
emprin tots els recursos al seu abast.  
L’activitat que es porta a terme ha de tenir sentit, ha de ser un mitjà per                
aconseguir reptes o per resoldre preguntes que ens hem fet com a grup. L’alumne              
ha de saber què està fent: el llenguatge embolcalla les accions o les imatges, és               
un complement però no és l’objecte mediador. Generem pensaments, hipòtesis i           
és molt important que això es desplegui de forma oral o gestual. 
 
5. COMPETÈNCIA DIGITAL  

La competència digital vinculada a les llengües de l’escola està intrínsecament           
lligada amb les activitats diàries tant de docència (acompanyament d’explicacions          
amb imatges i/o textos, correcció de treballs, etc.) com de treball per part de              
l’alumnat (ús del programari per processar textos, ús de l’expressió escrita i la             
comprensió tant escrita, quan llegeixen articles, com oral, quan escolten audios           
i/o vídeos, jocs que impliquen llegir, comprendre i redactar…) 
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La recerca d’informació també és molt comú dins les nostres aules i va lligada a               
l’ús de la llengua a l’escola ja que els nens i nenes no només han de llegir i                  
comprendre el què troben sinó que també han de ser capaços de seleccionar i              
sintetitzar allò que han trobat.  
 
6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ  
 
Tenint en compte el context sociolingüístic del centre així com la normativa vigent, a              
l'escola seguim un criteri lingüístic favorable a l'ús del català en els rètols, els cartells               
i la decoració generals del centre. Aquest criteri, no exclou que hi hagi treballs,              
murals, exposicions expressats en la llengua en què s'han elaborat ja sigui la             
llengua castellana o l'anglesa. 
Els documents del centre, com el Pla Lector i també aquest Projecte Lingüístic són              
per a nosaltres instruments que doten a la comunitat educativa de coherència en             
l'acció, reflexió i presa de decisions. Com a instruments que guien i impregnen el dia               
a dia de l'escola, són objecte de revisió i actualització. Formen part del material que               
entreguem als mestres que s'incorporen al centre o vénen a fer una substitució ja              
que els han de tenir en compte en totes les actuacions. 
 
Seguint l'article 4 del Decret 142/2007 del 26 de juny, l'escola ha de fer del català la                 
seva llengua de treball i de projecció interna i externa. La documentació que             
elaborem a l'escola, tant interna com externa, via web, comunicat per correu            
electrònic o format paper, es realitza en català, sens perjudici d'atendre-les en            
format bilingüe si ho sol·licita la família. Així mateix, el desconeixement del català             
per part d’algunes famílies no comporta que quedin excloses de les activitats del             
centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l'ús de la llengua, entesa               
com una oportunitat per a la integració de les famílies dels nens i les nenes i per a la                   
normalització i extensió del seu ús. A l'escola tots els mestres, personal no docent,              
monitoratge (de menjador, fora de l'horari lectiu…) s'adrecen habitualment en català           
a les famílies de tots els nens i nenes .  
L’escola, com a Comunitat d’Aprenentatge, forma a tot el claustre en relació a les              
diferents actuacions d’èxit de les CdA; tertúlies dialògiques, grups interactius i           
assemblees. A nivell organitzatiu, com a Comunitat d’Aprenentatge, treballem en          
comissions mixtes de famílies i mestres, per afavorir i garantir la participació de tota              
la comunitat. Cal l’acció de tot el voluntariat per dur a terme els grups interactius i                
altres activitats proposades a l’escola. 
L'escola participa en el Pla Educatiu d'Entorn de Mollet del Vallès. Considerem el             
treball en xarxa imprescindible per la coherència de les propostes educatives,           
l'optimització de recursos, l'impuls de l'ús de la llengua catalana i la cohesió social              
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dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Una de les activitats que s’impulsen des del              
Pla Educatiu de l’Entorn són els TEA, Tallers d’Estudi Assistit, un reforç educatiu             
d’una tarda a la setmana. 
 
7. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 
  
Aquest Projecte lingüístic es concretarà cada curs a la Programació General           
Anual i s’hi valoraran les actuacions realitzades.  
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