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0. Introducció 

  

0.1. Presentació del document 

 

L’escola El Cucurull parteix del Projecte Lingüístic de l ‘Escola Salvador Espriu, de 

la mateixa població i del que, el Curs 07/08 es va desglossar amb una línia completa d’Ed. 

Infantil i el primer curs de Cicle Inicial. 

 

El nostre Centre ocupa les antigues dependències de l’ Escola Salvador Espriu com a 

centre de nova creació tot i que en l’edifici antic. Així el centre amb 2 línies es  traslladà  a 

l’edifici de nova construcció.  

Aquest fet comporta que comencem de cap i de nou el propi projecte per tal d’ajustar-lo al 

màxim a la realitat del nostre Centre. 

 

1. Context sociolingüístic 

  

1.1. Alumnat 

 

La llengua familiar entre la majoria del nostre alumnat és el castellà. Hem de tenir 

present que la nostra població és majoritàriament turística i també, per una part, el treball 

que es genera durant tot l’any, amb la corresponent afluència d’immigració, i la darrera 

onada de famílies que han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona per establir-se a 

poblacions properes a la mateixa però amb preus més assequibles. El context 

sociocultural de la nostra població està composat  per per  fills d’immigrants que vivien a 

l’àrea metropolitana de Barcelona, immigrants sud-americans, xinesos, ucraïnesos i 

immigrants magribins. La llengua de comunicació espontània de l’alumnat és el castellà 

majoritàriament ja que és la seva llengua materna. 

 

Els percentatges són: 

• Catalano-parlants:  13% 

• Castellano-parlants 83% 

• Altres 4% 
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 1.2. Entorn 

 

L'escola té com a llengua vehicular i de comunicació tant interna com externa i 

docent la llengua catalana. Tot i això a la primària es realitzen les hores que prescriu la llei 

de l’aprenentatge de la llengua castellana així com la llengua estrangera, que en el nostre 

centre s'implementa des de l'Ed. Infantil. Tot i l'ús generalitzat del català en l'àmbit de 

gestió la finalitat comunicativa entre escola i família ens porta a fer ús d'altres recursos 

com l'ús del servei de traducció i interpretació de la nostra zona per les famílies que no 

s’expressen encara en una de les dues llengües (català o castellà)2. Tractament de les 

llengües  

 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

  

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 

 

L’escola té com a llengua vehicular el català: personal docent i no docent així com 

alumnat. L’alumnat però, entre ell tendeix a comunicar-se en castellà i fins i tot l’alumnat 

catalanoparlant sol passar-se a parlar en castellà amb els companys. Amb el professorat 

s’intenta i es treballa per a que l’alumnat es dirigeixi als mestres en català a les àrees que 

es treballa en aquesta llengua així com en castellà i anglès en les àrees corresponents. 

 

2.1.1.2. El català, eina de convivència 

 

El català com a llengua pròpia de Catalunya també ho és de l’educació i és en 

aquest àmbit que en el centre, i en totes les seves vessants, ensenyament formal i 

informal, activitats reglades i no reglades se n’impulsa el seu ús. Treballem per a que el 

català sigui la llengua de cohesió i integració de totes els agents educatius que conformen 

el nostre centre i garantim que sigui el vehicle d’expressió de les diferents activitats 

acadèmiques. 

És voluntat del centre la generalització d’aquest ús a d’altres àmbits que, tot i ser 

utilitzada, no es fa en el grau que seria desitjable. Vetllem perquè la llengua catalana no 

quedi relegada a un ús simplement acadèmic i sigui vehicle de comunicació en els altres 
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àmbits educatius que tenen lloc en el nostre centre, (menjador, acollida matinal, escola 

d’estiu i activitats extraescolars). 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística  

 

El Cucurull és un centre de nova creació per desglossament. L’alumnat que hi 

acudeix, tot i no utilitzar-lo habitualment, com a llengua vehicular, coneix i s’expressa 

correctament en català. Davant d’aquesta situació i donat que la llengua vehicular i de 

comunicació, tant formal com informal en l’àmbit del centre és el català, l’alumnat 

nouvingut, que s’expressa  en altres llengües segueix un procés d’adaptació progressiu a 

les tres llengües utilitzades al centre, en les diferents àrees d’ús (català, castellà i anglès).  

 

2.1.2.2. Llengua oral1 

 

El Centre prioritza el treball de la llengua oral a tots els nivells i àrees així com la 

millora en l’expressió escrita i a través de diferents registres comunicatius. Això es veu 

reflectit en els horaris anuals de l’alumnat i mestres, en la metodologia de centre i en les 

diferents programacions d’aula. Per aquest motiu forma part dels objectius generals 

anuals el fet de donar un paper al llenguatge oral i a la potenciació de l’ús del vocabulari 

específic per a cada tipus de comunicació per tal d’arribar a una millora qualitativa a l’hora  

d’expressar-se i tot el que suposa: parlar, escoltar, raonar, exposar, dialogar... El domini 

de la llengua a nivell oral és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats 

per expressar i alhora respectar les opinions pròpies i d’altri.  

 

2.1.2.3. Llengua escrita2 

 

La competència escrita la potenciem en totes les seves dimensions, receptives 

(lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i la relacionem amb les 

interaccions orals que afavoreixen un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Els 

processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus de 

                                                           
1 Document metodologia: “Tractament de l’anglès com primera llengua estrangera a l’escola” 
2Document metodologia: “Tractament de l’anglès com primera llengua estrangera a l’escola” 
 



  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE  

  5 

text, el suport i el contingut que s’hi vehicula.  Són processos que potenciem en la lectura i 

escriptura de textos a qualsevol àrea o activitat escolar i en les tres llengües que utilitza 

l’escola. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina 

d’entendre’s a sí mateix o a sí mateixa i les altres persones, els fenòmens del món i la 

ciència i també que és una font de descoberta i de plaer personal.  

 

En aquest sentit té molta importància la potenciació de la biblioteca i les TAC, com 

a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor. A més, cal aplicar-la 

progressivament a textos de nivells de complexitat cada vegada més gran i de tipologia i 

funcionalitat diversa, en diferents suports (paper, digital) i formats (verbals, gràfics i 

imatge). 

 

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita3 

 

Tenint present que l’aprenentatge de les diferents vessants de llengua escrita i oral 

van estretament lligades i no es poden desvincular les unes de les altres, la línia 

d’actuació en el nostre Centre està basada en la interacció d’aprenentatges de cadascuna 

de les diferents vessants de la competència lectora i escriptora. El treball de dramatització 

(teatre, representacions de petits contes, exposicions de treballs...) és una eina utilitzada 

que dóna bons resultats. És, en l’àmbit de la lectura, com a eix transversal, que obtenim 

uns bons resultats expressius a més d’interrelacionar les matèries pròpiament 

lingüístiques amb la resta d’àrees (Ed. Física, Ed. Artística...) 

 

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

ILEC 

En el nostre PL queda palès i és una línia d’actuació consensuada pel Claustre de 

professors que l’aprenentatge de la llengua, tant a nivell oral com escrit, no és 

responsabilitat exclusiva del professorat de l’àrea de llengua. L’aprenentatge de la llengua 

sobrepassa aquest llindar i és, en tots els àmbits de l’aprenentatge formal i informal on, 

mitjançant el contacte constant amb la llengua, l’alumnat es posarà en disposició de 

realitzar un bon aprenentatge de la mateixa. És per això que l’equip docent aplica a les 

aules metodologies que estimulen l’expressió oral i escrita amb els suports didàctics 

corresponents, en català, castellà i anglès tot seguint les directrius del Departament 

                                                           
3 Document: Memòria anual 17-18 i documents ILEC  
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d’Educació concretades en els diferents documents, bibliografia teòrica i pràctica de la 

formació de l’Impuls de la lectura en el centre 

 

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 4 

 

Per millorar la funció docent i per evitar el trencament d’aprenentatges intercicles 

disposem al centre d’un seguit de documentació per tal de que el professorat que rep 

l’alumnat al primer nivell del cicle posterior pugui fer el seguiment adequat a cada 

alumne/a. Les actes d’avaluació, els informes individuals dels alumnes, els qüestionaris 

d’informació bàsica de la família,  els informes de l’EAP, (si és el cas) resten a disposició 

del professorat per fer una actuació continuada envers al grup i/o a un alumne/a en 

concret. Durant el període que un alumne/a resta al mateix cicle és, en les coordinacions 

de Cicle setmanals i les reunions amb els mestres de suport, que es garanteix la 

continuïtat dels aprenentatges de l’alumnat.  

En el cas de professorat nouvingut queda establerta la combinació de la 

documentació i l’entrevista amb els coordinador de Cicle i l’equip directiu com a fórmula 

de traspàs d’informació per a garantir la continuïtat de l’aprenentatge de l’alumnat. Durant 

les avaluacions es valoren els resultats assolits i es prenen les mesures correctores 

necessàries per tal de garantir els usos lingüístics adequats i l’assoliment dels objectius 

plantejats. 

 

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

 

 Com a escola que atén l’alumnat provinent de diferents països disposem d’un pla 

d’acollida5 que té en compte els sistema inclusiu dissenyat pel Departament d’Educació 

amb els materials i suports propis de les aules d’acollida. 

Duem a terme una estructura horària que permet  fer front a les necessitats dels 

alumnes nouvinguts d’altres països amb els quals es fa treball coordinat (tutories-suports) 

i adaptat per tal d’ajudar-los i motivar-los en l’aprenentatge de la segona llengua. 

 Aquest procés segueix  un protocol totalment respectuós i coherent que contempla 

l’adaptació gradual de l’alumnat i la família nouvinguda al nostre sistema educatiu. 

                                                           
4 PEC (Queda concretat en aquest document de centre i les reunions CAD) 
5 Pla d’acollida del centre 
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2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

 

Si hi ha prou alumnes per a crear una dotació  d’aula d’acollida es fa un treball més 

intensiu en petit grup, si no és així, dintre de l'horari establim unes franges horàries per a 

l'aprenentatge de les llengües que ens permeti, també reflectint-ho en l'horari mitjançant 

suports, el treball més individualitzat de l'aprenentatge de la llengua vehicular del centre. 

El treball d'immersió lingüística que realitzem a la resta de classes i el fet que la majoria 

de l’alumnat del Centre està en les primeres fases de l'aprenentatge (Ed. Infantil i Cicle 

Inicial) ens permet, que en un espai relativament curt i amb no moltes més despeses de 

recursos humans i materials els resultats siguin satisfactoris. És un procés 

d’acompanyament tant per l’alumnat com per les famílies que el porta sentir-se integrats 

en el nou sistema educatiu i a participar de manera activa en les activitats de la Comunitat 

Educativa. 

 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat6 

 

En l’aspecte lingüístic l’atenció a la diversitat en el nostre centre es basa 

principalment en el reforç de l’expressió oral i en l’assoliment de la lectura i l’escriptura a 

seguint una línia metodològica coordinada que queda reflectida en les diferents 

actuacions de P3 a 6è. El Centre disposa i aplica una programació de lecto-escriptura des 

d’un vessant constructivista que segueix la metodologia basada en els preceptes i 

objectius de l’ILEC .  S’ aplica a través de les activitats seqüenciades seguint una 

organització d’agrupaments flexibles i el SEP, a l’alumnat amb les necessitats i els ritmes 

d’aprenentatge diferents a la majoria del grup-classe, per tal que tots els alumnes 

assoleixin  un nivell de competència comunicativa (oral i escrita) necessària per 

l’adquisició de les competències bàsiques del cicle o nivell. 

El tractament dels suports i mesures segueix la normativa del Departament 

d’Educació en quant a diversitat i inclusió; per tant es tenen en compte els suports 

/mesures universals, addicionals i/o intensius per a cada alumne/a un cop valorades les 

seves necessitats educatives a través de l’observació i les avaluacions internes i externes 

que es realitzen a l centre. 

 

                                                           
6 PEC (Apartat diversitat) 
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2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 

El centre fa diverses actuacions per tal d’incentivar l’ús de la llengua: la maleta 

viatgera, la biblioteca d’aula, la biblioteca del centre, la  mitja hora lectura de la setmana 

amb activitats diàries diferenciades, la redacció de les activitats complementàries 

realitzades (sortides i colònies), l’elaboració de la revista escolar  i notícies a la pàgina 

web,  les assemblees d’aula, el Certamen de lectura en veu alta, etc.7 També es treballa 

el refranyer i el cançoner tradicional català, jocs de falda i de rotllana entre altres activitats 

que van encaminades a l’aprenentatge d’uns continguts alhora que faciliten l’adquisició de 

la llengua tant oral com escrita. 

 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

 

L’avaluació com a part implícita en els processos d’Ensenyament-Aprenentatge tant 

en la vessant formativa com sumativa forma part important de l’aprenentatge de la 

llengua. L’avaluació que realitzem està basada en un treball paral·lel entre les tres 

llengües curriculars de l’escola (català, castellà i anglès) però, aquest coneixement també 

es treballa a través d’uns objectius comuns que prioritza el treball de la llengua des de les 

àrees (competència informacional o CINFO). Se segueix la normativa i bases teorico-

pràctiques del Departament d’Educació explicitades en el currículum, l’última ordre 

d’avaluació, el decret d’inclusió i el rigor dels diferents documents de desplegament del 

Currículum així com l’extens ventall de materials curriculars que té a l’abast de les escoles 

el mateix Departament en els diferents apartats de la xarxa telemàtica (xtec).  

 

2.1.2.11. Materials didàctics 

 

Els materials didàctics i els llibres de text que utilitzem respecten els principis, 

valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris i s’adeqüen al que estableix la 

normativa del Departament . Es té present la facilitat d’ús, la coherència intercicles per 

seguir una línia metodològica comuna i seqüenciada i la possibilitat de reutilització  dels 

materials curriculars a través del projecte “Cuidar és compartir”. Les adaptacions de 

materials també tenen present aquestes premisses en la seva elaboració. 

 

                                                           
7 Programacions d’aula, metodología de cicles i objectius de centre. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

 

2.1.3.1. Informació multimèdia8 

 

La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del sistema 

educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement de l’àmbit formatiu. 

Des d’aquest punt de vista, hi ha una relació entre les TAC i la llengua catalana com a 

vehicle de comunicació i convivència. Hem d’emprar els recursos tecnològics com a 

recurs per assegurar-nos l’aprenentatge de determinats sabers donat que la societat 

actual i l’alumnat en particular tenen una motivació especial per aquesta mena de 

continguts. Tots els alumnes del centre ús de les noves tecnologies en les diferents àrees 

del currículum. 

Utilitzem recursos l’Espai LIC, l’Edu 365, etc i potenciem a partir de CM l’ús del 

moodle de l’escola. 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics 

 

El centre potencia l’ús social de la llengua catalana com a vehicular, així com la 

castellana i l’anglesa per tal de formar alumnes plurilingües que sàpiguen desenvolupar 

les seves aptituds i competències en la societat d’avui dia. Això els facilita un ventall de 

possibilitats per comunicar-se oralment i per escrit en qualsevol de les llengües 

treballades per tal de poder-se introduir en el món social i laboral durant la seva vida com 

a ciutadans. 

 

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

 

La pluralitat lingüística del centre i la dominància de l’ús del castellà com a llengua 

materna és el punt de partida en el qual està basat aquest projecte per arribar al 

coneixement de les tres llengües bàsiques, tot potenciant l’ús del català oral i escrit com a 

llengua vehicular, amb l’anglès com a primera llengua estrangera.  

A l’àmbit escolar l’alumnat s’adapta fàcilment a l’ús d’aquesta diversitat lingüística 

la qual enriqueix els diferents usos lingüístics tant de l’alumnat com del professorat.  

 

                                                           
8 Pla TAC de centre 
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2.1.3.4. Català i llengües d’origen 

 

 El centre potencia l’ús institucional d’altres llengües amb cartells plurilingües, i 

d’altres actuacions que sorgeixen del Pla d’acollida de centre.9 

 

2.2. La llengua castellana 

 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

 

El Centre assegura la coherència i una progressió en la distribució de l’horari de 

llengua castellana durant l’etapa, alhora que estableix els criteris necessaris per treballar 

la llengua castellana i catalana com a estructures comunes, així com l’anglès en aquest 

procés. La nostra organització escolar facilita que l’alumnat rebi a l’alumnat de les 

atencions individualitzades necessàries (Suports i mesures necessaris) i es té present la 

realitat sociolingüística de les famílies que és majoritàriament castellanoparlant, per la 

qual cosa, l’alumnat no presenta problemes en aquesta llengua. 

 

2.2.1.2. Llengua oral 

 

L’ensenyament de la llengua castellana, en els primers cursos (de P3 a 2n), es fa 

bàsicament oral tal com ho reflecteix el currículum de primària, tot i que es fa una iniciació 

a l’escrit quan alguna activitat així ho requereix . Es fa un treball de la llengua oral partint 

de les tipologies textuals a treballar per a cada cicle, es a dir, promovem diferents 

tipologies de llenguatge oral per tal de dotar l’alumnat de la diversitat lingüística que es 

requereix (conversa, exposició, entrevista, dramatització, recitació de poemes i 

rodolins...). A partir de 2n de Cicle Inicial es fa un treball sistemàtic per a arribar assolir les 

competències bàsiques que permetin a l’alumnat expressar-se correctament en ambdues 

llengües. 

 

 

                                                           
9 Pla d’acollida del centre 
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2.2.1.3. Llengua escrita 

 

Cercant la finalitat primera de l’educació de les llengües, “aconseguir al finalitzar 

l’etapa lectors i escriptors competents” i entenent que una major competència seria 

aquella que passa per ser-ho en ambdues llengües oficials a Catalunya el treball de la 

competència escrita s’aborda des de tota l’àrea de llengua en global. El treball de tot 

l’equip docent en l’assoliment d’aquesta competència, tenint present el diferent grau 

d’assoliment segons l’etapa en que es trobi l’alumnat, fa que se’n garanteixi la seva 

consecució. Es segueix efectivament la metodologia i activitats comunes a la resta de 

llengües escolars per a adquirir un bon ús escrit i oral de la llengua castellana. 

 

2.2.1.4. Activitats d’ús 

 

Tal com es fa palès en tot el projecte lingüístic el castellà té un ús àmpliament 

social i alhora acadèmic, per ser la llengua materna o paterna de la majoria dels nostres 

alumnes, els quals alhora coneixen el català i fan ús de les dues llengües de manera 

totalment paral·lela i normalitzada. El tipus d’activitats que realitzem són les mateixes que 

per a les altres dues llengües d’aprenentatge del centre, a través d’una metodologia 

comuna que facilita un bon domini oral i escrit d’aquesta. 

 

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

 

No es planteja la necessitat de fer una altra matèria curricular en llengua castellana 

ja que és la llengua materna de la majoria de l’alumnat del Centre, però lògicament es fa 

ús de qualsevol recurs didàctic en el qual la llengua original  sigui la llengua castellana, si 

és útil, en d’altra àrea no lingüística. 

 

2.2.1.6. Alumnat nouvingut 

 

La realitat del nostre centre fa que puguem realitzar una adaptació i acollida 

progressiva de l’alumnat nouvingut ja que és un centre d’una línia molt estable i amb 

poques places vacants que depenen bastant del primer centre creat al municipi i que 

consta de dues línies, cosa que fa que pugui assumir la major part de famílies amb 

alumnes nouvinguts. 
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Des d’uns inicis l’Escola El Cucurull que va iniciar la seva creació amb un grup de 

P3 fins a 1r de cicle inicial i que ha anat creixent amb el pas dels cursos amb la línia que 

ha anat pujant o bé per algun desdoblament o nova dotació de grup per creixement i 

ampliació de les dues línies de l’escola Salvador Espriu, va mantenint un creixement 

progressiu de nouvinguts.  

Sobretot hi ha noves matrícules de famílies provinents del Marroc, Sud d’Amèrica, 

Ucraïna, Rússia i d’altres comunitats autònomes. El fet de ser escola d’una línia en 

creixement i grups molt complets (amb poques places vacants) ha propiciat que no hi hagi 

una gran quantitat d’alumnes nouvinguts matriculats.  

El pla d’acollida recull tot un seguit d’actuacions a fer quan una família arriba de 

fora del nostre país per tal de treballar i d’oferir mecanismes per a arribar a conèixer les 

dues llengües (català i castellà) amb correcció i domini lingüístic adequat. 

 

2.3. Altres llengües 

 

 2.3.1. Llengües estrangeres 

 

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

 

Donat la necessitat de que l’alumnat en acabar l'etapa educativa sigui competent 

en el coneixement d'una llengua estrangera per tal d'esdevenir usuaris i aprenents 

capaços de comunicar-se en un entorn plurilingüe i pluricultural, hem inclòs en els horaris 

de cada curs franges que permetin treballar la llengua anglesa en grups flexibles per tal 

d’incidir en la millora de l’expressió oral i iniciar-se progressivament en l’expressió escrita 

fins arribar a 6è a tenir un bon domini de la comunicació tant oral com escrita adequat a la 

seva edat.10 

 

  2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

 

El centre disposa de l’especialista d'anglès que fa tota la docència de la llengua 

estrangera cosa que facilita la coordinació, en aquest cas, entre les diverses etapes 

                                                           
10 Horaris alumnat de les dades anuals 
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(Infantil i Primària)  i que segueix les directrius del Departament d’Educació, així com els 

objectius i actuacions concretats en aquest PL i documents annexos.11 

   

2.3.1.1.2. Metodologia 

 

El Centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües 

estrangeres inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb 

especial èmfasi en la competència oral. Els jocs, les dramatitzacions, els contes, les 

cançons, les situacions de converses aplicades a la realitat social... són el pilar sobre el 

que es construeix l'aprenentatge de la llengua estrangera a tots els cicles, sempre seguint 

una metodologia comuna a l’hora de seguir pautes per a avaluar a l’alumnat en els 

diferents apartats del tractament de les llengües (Lèxic, ortografia, gramàtica....). 

 

  2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la ll.  estrangera 

 

El material didàctic (CD de cançons, suports visuals, llibre de text, materials TIC-

TAC...) es caracteritza per ser un material facilitador de l’aprenentatge de la llengua. Igual 

que per al català i castellà es fa ús de materials diversos que siguin un bon suport per a 

l’adquisició de la llengua i a banda s’hi treballarà a través d’agrupament diferents i 

d’estratègies que ho permetin (grups reduïts, grups de SEP, amb tallers i /o racons de 

treball,...).  

Els materials per atendre a la diversitat i a les actuacions més individualitzades 

queden a criteri del/a mestre/a especialista que en aquest cas imparteix tota la llengua 

estrangera del centre cosa que ens garanteix la progressió i continuïtat en els 

aprenentatges tant a nivell general com específic. Aquesta continuïtat es veu reforçada 

pel fet de que tota l'escola empra una metodologia per a l’ús de les llengües 

consensuada, coherent i que respecta l’evolució de cada etapa.  

 

  2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la ll. estrangera 

 

Com en la resta d'àrees el recurs TAC és un mitjà afavoridor del procés 

d'ensenyança-aprenentatge i de l'atenció individualitzada envers l'alumnat. En 

                                                           
11 La llengua anglesa a l’escola : metodología i usos  
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l’aprenentatge de la llengua estrangera també es fa ús d'aquest recurs perquè l'entenem 

com a recurs facilitador de la llengua oral així com també l'escrita. 

 

  2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

 

Com a escola es fa un ús inicial de la llengua estrangera a nivell informal, així el 

mestre/a d’anglès es dirigeix a l’alumnat en aquesta llengua en altres àmbits i espais del 

centre per tal de facilitar l’expressió i comprensió oral d’aquesta.  De manera totalment 

sistemàtica es fa un ús a nivell formal en cada sessió de l’àrea a l’aula.  

Entenem que el treball de la llengua estrangera fora de l'àmbit propi de les hores 

lectives assignades (esbarjo, passadissos, suports de la mestra especialista) són 

afavoridors d'aquest bagatge que han adquirir l’alumnat en l’àrea de llengua estrangera.  

 

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

 

  2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

S'ha aplicat des de l’inici de la creació del centre l'ús de la llengua estrangera des 

de P3 i hem pogut comprovar que ha estat un bon indicador de progrés ja que ha quedat 

reflectit en els resultats i evolució com a totalment satisfactori.  

Pel que fa a l’oferta educativa d’altres llengües estrangeres, valorem de moment no 

introduir una segona llengua estrangera ja que veiem més important consolidar l’ús formal 

i informal de la primera llengua estrangera. Per aquest motiu hem elaborat una proposta 

de  “Projecte municipal de millora en la llengua anglesa”12 que afavoreixi l’ús de l’anglès 

en tots els àmbits socials (escolar, laboral...) que formi part de l’evolució cultural del 

municipi com a poble costaner que rep una gran afluència de visitants que es comuniquen 

en diferents llengües. Aquest projecte sí que podria ser ampliable a altres llengües fora de 

l’àmbit estrictament escolar. 

 

  2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

 

El fet de ser un centre d’una línia, inicialment incompleta, ha comportat que ens 

hàgim centrat en crear una metodologia i base sòlida de l’aprenentatge de la llengua i 

                                                           
12 Proposta de Projecte municipal d’anglès: “ENGLISH, THE KEY TO SUCCESS”!! 
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anar-ho desplegant progressivament fins a conformar una línia completa de manera 

coordinada, consensuada i coherent, cosa que no ens ha portat a  promoure, de moment,  

el treball d'alguna àrea no lingüística en llengua estrangera. Si així fos, l’artística  o el medi 

natural i social són les opcions que prenen més força en aquest sentit. 

 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

El centre, sempre d’acord amb les necessitats observades i propostes de millora 

anuals reflectides en la memòria de centre, tot i que hem sol·licitat entrar en el programa 

auxiliars de conversa en alguna ocasió, no s’ha plantejat encara l’entrada o la participació 

en programes o projectes plurilingües com poden ser : GEP o generació plurilingüe, 

Avancem, programa d’internacionalització o Comènius. 

 

2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

En l'àmbit de les altres llengües presents a l'escola, tot i no fer-ne un ús sistemàtic 

sí que, per potenciar el respecte entre llengües (que podem trobar a l'espai LIC i en el 

marc del Pla d’acollida i integració del Departament d’Educació així com en el nostre Pla 

d’Acollida adaptat al Centre) els facilitem a les famílies en la seva llengua d'origen i la 

catalana la informació necessària preparada pel servei del traducció i interpretació del 

Departament, en el cas que hi hagi total desconeixença de les llengües oficials. En cas de 

famílies nouvingudes amb desconeixement de les llengües pròpies de Catalunya recorrem 

al servei de traducció que ofereix el Consell Comarcal i/o l'ajut d'altres famílies o el 

professorat amb coneixement de la llengua en qüestió. 

 

2.4. Organització i gestió 

 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics  

 

2.4.1.1. Llengua del centre 

 

El Centre com a referent de l’ús de la llengua catalana fa tota la retolació, murals, 

cartells d’ambientació així com també tots els documents informatius i documents formals 

i institucionals en llengua catalana. En el cas de trasllat de documentació fora de 

Catalunya, on la llengua d’ús és el castellà  traspassa en aquesta llengua. 
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2.4.1.2. Documents de centre 

 

Els documents de centre formen part d’un arxiu documental que es troba a l’abast 

del Departament d’Educació i de la Comunitat Educativa tant a l’apartat de “Fitxa de 

centre”  de la intranet del Departament com de la web del centre. El projecte lingüístic 

forma part de documents de centre com són el Projecte de direcció (PdD), Projecte 

educatiu (PE) i estretament relacionant amb les programacions anuals de les àrees 

lingüístiques i no lingüístiques. 

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

 

El Centre Educatiu empra un llenguatge no sexista en tots els àmbits comunicatius 

que utilitza. El treball amb l’alumnat segueix les mateixes directrius, per aquest motiu es 

fomenta l’actitud crítica de l’alumnat envers els continguts  i situacions que puguin reflectir 

una manca de respecte envers la coeducació. Aquest treball és transversal a totes les 

àrees i etapes educatives. 

Des del Departament d’educació, cada curs és nomenat/da el membre representant 

de la coeducació al centre en el sí del Consell escolar i que alhora forma part de la 

Comissió de convivència d’aquest. 

 

2.4.1.4. Comunicació externa 

 

La documentació que genera el Centre Educatiu es fa íntegrament en català ja que 

n’és la llengua vehicular. En el cas de documentació que va destinada a fora de l’àmbit 

dels països catalans, les comunicacions són bilingües en l’àmbit estatal i també en els 

altres àmbits, sempre i quan les possibilitats ho permetin. Per a situacions més concretes 

relacionades amb els informes de trasllat de l’alumnat, si es fa necessari, es sol·licita el 

servei de traducció i interpretació del Departament d’Educació a través dels coordinadors 

lingüístics (LIC) i de Consell Comarcal del Tarragonès.  
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2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

 

Tots els professionals del Centre (consergeria, menjador, monitoratge...) s’adrecen 

a les famílies, en general, en llengua catalana, només en els casos que s’expressa per 

part de l’interlocutor la impossibilitat de seguir la conversa per desconeixement de la 

llengua, es recorre a l’ús de la llengua castellana i en cas de llengües de les quals els 

professionals del centre en tinguin desconeixent, es recorre al recurs del Servei de 

Traducció i interpretació que ofereix el Consell Comarcal de la zona, útil tant per donar-los 

la informació necessària per a l’adaptació al nou sistema educatiu com per les entrevistes 

amb la família per a tractar temes relacionats amb l’evolució acadèmica del fill/a. 

 

2.4.1.6. Educació no formal 

 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

 

El Centre destina espais i temps per tal de coordinar les actuacions amb la resta 

d’activitats que es desenvolupen dintre del Centre Educatiu. El fet que són les 

associacions o bé d’altres administracions les que promouen i contracten el personal fa 

difícil mantenir l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en l’àmbit educatiu no 

formal (servei d’acollida matinal, menjador..) Tot i això el Centre en fa una incidència 

permanent per tal que es vegi una millora en aquest aspecte.  

 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars  

 

El Centre destina espais i temps per tal de coordinar les actuacions amb l’AMPA 

com a impulsora de les activitats extraescolars. Seguint les directrius del PL  la llengua de 

comunicació en aquest àmbit és el català, menys en les activitats que tenen com a finalitat 

el treball d’una altra llengua (per ex. plàstica en anglès).  
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2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 

L’Acord del Govern de la Generalitat (30 de Novembre de 2004) estableix: “Per 

fomentar l’ús del català, el govern exigirà la presència de la llengua en la contractació 

pública(...) En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el 

català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan 

l’idioma formi part del producte o del servei contractat, aquests hauran de ser en català.”   

El Centre té cura en les contractacions que realitza per tal que l’atenció amb 

l’alumnat i els professionals del centre sigui en la llengua vehicular dels centres de 

Catalunya (colònies i sortides cultural i lúdiques).  

Està clar que es respecta totalment qualsevol llengua d’ús administratiu de 

comunicació entre les empreses contractades per part del centre, si fos el cas. 

 

2.4.1.7. Llengua i entorn 

 

La població de Roda de Berà no disposa de Pla Educatiu d’Entorn, tot i això, sí que 

existeixen reunions de coordinació trimestrals amb altres centres de la població (Llar 

d’Infants, centre de Primària i Institut) , així com d’altres entitats culturals i la Corporació 

Municipal. Les comunicacions són en llengua catalana, cosa que no ha fet necessari un 

plantejament específic d’ús de la llengua. 

  

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 

 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser 

reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una 

altra, té el dret de mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre té en 

compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita, tant per afavorir l’autoestima com 

per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

 

El centre disposa del “Programa de la gestió d’aula a les conductes contràries” on 

hi queda reflectit d’acord amb els preceptes bàsics del PE el tractament de les actituds i el 

respecte en general i per a tots els àmbits escolars. 
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2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

 

Al centre hi ha establertes unes pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per 

a tots els membres de la comunitat educativa que garanteixen que totes les activitats 

administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, 

sense perjudici que s’utilitzin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies 

de l’alumnat nouvingut o s’atengui oralment en castellà a aquelles persones que ho 

necessitin per manca de comprensió oral de la llengua vehicular. 

.  

 

2.4.3. Alumnat nouvingut  

 

Tots els professionals del centre tant els docents com no docents s’adrecen en 

català a tot l’alumnat i en totes les situacions comunicatives, tant les formals com les 

informals.  

L’alumnat nouvingut del centre, tot i que no compta amb una aula d’acollida, rep 

una atenció individualitzada en petit grup a l’aula de Ed. Especial i seguint pautes 

utilitzades per a aquest fet. A més, comptem amb una mestra que ha estat tutora d’aula 

d’acollida i una altra mestra que havia estat CLIC, la qual cosa fa que en tinguem un 

coneixement més clar de la situació i de quines mesures aplicar per a aconseguir els 

propòsits i les accions necessàries per a treballar amb aquestes famílies nouvingudes. 

 

2.4.4. Organització dels recursos humans 

 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

 

Com a centre de nova creació no hem fet cap autodiagnosi sobre l’ús de la llengua i 

la formació pertinent en aquest àmbit. No obstant, es contempla la necessitat de fer-la per 

a propers cursos, si s’escau, per autoavaluar la nostra situació de partida per tal de poder 

establir el full de ruta a seguir en la concreció i autonomia del Centre. 

En l’actualitat la formació del centre va encaminada cap a la incorporació de 

manera gradual i com a línia d’escola de noves metodologies i formes de treballar amb 
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l’alumnat donant prioritat a la iniciació en el  treball per projectes, l’enfocament 

constructivista en els diferents àmbits seguint els preceptes, actuacions i objectius de 

l’ILEC. 

 

2.4.5. Organització de la programació curricular 

 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

 

Al centre tenim la coordinació d’Infantil i de Primària organitzada en cicles, aquests 

cicles tenen un referent o secretari/a. Aquesta coordinació es reuneix setmanalment i es 

treballen tots els àmbit educatius i formals i informals. El treball de la llengua en conjunt 

també es treballa en aquest àmbit i el/la mestre/a de llengua estrangera també hi participa 

formant part d’un cicle. 

 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva de la llengua castellana al 

llarg de l’etapa i estableix criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts que es 

treballen en el currículum de llengua catalana, utilitzant les estructures lingüístiques 

comunes. Per tal d’evitar les repeticions innecessàries de continguts i competències a 

assolir seguim un treball equilibrat i paral·lel dels diferents apartats de la llengua per tal 

d’assolir un bon nivell en l’ús de les estructures lingüístiques comunes, establint 

comparacions i diferències en quant a normes ortogràfiques, de cohesió, coherència, 

lèxic... que els ajudin a conèixer i utilitzar les diferents llengües emprades amb la màxima 

qualitat lingüística.  

 

2.4.5.3. Projectes d’innovació 

 

El centre participa i ha elaborat diferents projectes (Hort escolar, Punt EDU, 

socialització de llibres de text) els quals han estat validats i avaluats pel Departament 

d’Educació. 

 

2.4.6. Biblioteca escolar 
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El centre disposa d’una Biblioteca que es va posar en marxa gràcies a l’aportació 

econòmica del Departament i l’aportació de llibres de les famílies i mestres.  

El Projecte Puntedu es troba en aquests moment consolidat i la comissió de 

biblioteca escolar organitza diferents activitats per tal de potenciar l’ús de la biblioteca com 

a recurs educatiu. Les aules també disposen d’un espai físic (racó de biblioteca) que 

propicia tot un seguit d’activitats encaminades a la millora de la lectura, la comprensió i 

l’expressió així com l’assoliment d’un vocabulari cada cop més extens i concret en totes 

les àrees. 

 

2.4.6.1. Accés i ús de la informació 

 

La Biblioteca és un espai dinamitzador del treball d’informació i recerca. Tant 

l’alumnat i les seves famílies, com el professorat tenen accés a la informació a través de 

la cerca al Programa Epèrgam on la comissió de biblioteca introdueixen i actualitzen els 

nous exemplars adquirits que poden ser consultats per tota la Comunitat virtual d’usuaris 

interns i externs.  

 

2.4.6.2. Pla de lectura de centre13 

 

El centre disposa d’un Pla de lectura que es vertebra a partir de les  activitats i 

objectius del programa de l’Impuls de la lectura de centre (ILEC), el qual en aquest 

moment es troba en una etapa de consolidació. Aquest pla inclou totes les activitats que 

realitzem per impulsar la lectura i aconseguir la millora de l’expressió i comprensió tant 

oral com escrita de l’alumnat.  

 

2.4.7. Projecció del centre 

 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 

 

La pàgina web del centre és un espai de difusió del centre. Està estructurada i 

creada d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament i el model Nodes. És 

un espai on s’exposen a través dels diferents apartats els documents de centre, trets 

característics d’aquest,  enllaços interessants i importants com el Departament 

                                                           
13 Document: Pla de lectura de centre. 
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d’Ensenyament, l’AMPA, les escoles del municipi, l’Ajuntament... que reflecteixen la 

imatge exterior que volem projectar com a centre. 

 

2.4.7.2. Revista 

 

Donat que som un centre de nova creació vam encetar la creació de la revista 

escolar i per tant s’ha treballat l’ús del llenguatge periodístic (hem triat el títol de la revista 

entre totes les famílies, hi ha diferents articles periodístics, des de notícies, a novetats, 

hem fet, AMPA...).  Aquesta es troba en un dels apartats de la pàgina web del centre, 

encara que  actualment, després de la valoració de l’activitat a través de la memòria anual 

de centre, l’espai revista quedarà integrat formant part de tot el seguit de notícies que 

l’alumnat i mestres publicaran en els diferents apartats del web. 

 

2.4.7.3. Exposicions 

 

Les exposicions que es munten al centre són les pròpies dels treballs de l’alumnat 

de plàstica, diada de la Pau o DENIP, tria del nom del centre i logo, festes... i també es 

col·labora exposant treballs, si s’escau, a la Setmana Cultural del Municipi. Aquestes 

exposicions tant físiques com a nivell oral de treballs realitzats ho són amb les diferents 

llengües treballades d’acord amb l’àrea que n’ha motivat el treball. 

 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  

 

No s’ha plantejat per cap de les parts implicades en el procés d’implantació de 

xarxes virtuals, no obstant, no es descarta la possibilitat de treballar-hi per tal d’implantar-

ho si fos el cas. 

 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat 

 

Donada la curta edat de l’alumnat que teníem en uns inicis al centre no vam 

considerar oportú el treball a dur a terme en aquest sentit.  

Actualment que ja formem una línia completa i consolidada no descartem fer 

intercanvis amb alumnat i escoles de llengua anglesa ja que seria una part important per a 
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afavorir l’assoliment de l’expressió i comprensió oral en aquesta llengua, tant com una 

oportunitat de convivència i coneixement d’altres cultures. 

 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

 

En ésser un centre de nova creació encara no hem arrencat projectes en aquest 

àmbit però creiem interessant la  realització de projectes com el Comenius per la 

interrelació a nivell Europeu amb d’altres centres pel conèixer i compartir diferents 

metodologies i recursos que impulsin el  treball de la llengua. 

 

3. Concreció operativa del projecte (Pla anual)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Documents: pla anual de centre, protocols ILEC i Projecte Puntedu 


