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1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

El projecte linguístic és un document marc que es troba en revisió i actualització durant el curs 

2018-2019. 

El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), i s'elabora tenint en 

compte el marc legal, la diagnosi de la realitat del centre, així com els trets d’identitat de 

l’escola. Recull els acords presos en relació a l’ensenyament aprenentatge de les llengües i la 

comunicació al centre, acords que han de conèixer i respectar els membres i estaments de la 

comunitat educativa. 

Tot considerant el plantejament institucional i el fet que és un escola pública, aquesta ha 

d’estar oberta a tothom i ser respectuosa amb les diferents formes de pensar que respectin els 

drets recollits a les diferents lleis que regulen la nostra societat. 

 

Quins són els objectius del PLC? 

 

L’objectiu d’aquest projecte és fer palès quina és la situació lingüística de la nostra escola i fer 

conèixer que la llengua vehicular del centre és el català, tant en les activitats d’aprenentatge 

com en les relacions amb la resta dels agents de la comunitat educativa. 

Un altre objectiu és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, un cop acabada l’etapa d’educació 

primària, un bon assoliment de la competència lingüística en català i castellà, així com una 

competencia comunicativa bàsica que permeti als alumnes expressar-se i comprendre 

missatges senzills així com desenvolupar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa. 

Per aconseguir aquests objectius, optimitzarem tots els mitjans audiovisuals i TIC que es tenen 

a l’abast per la cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de 

mitjans, convencionals o digitals. 
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2. CONTEXT 

2.1 ALUMNAT  

La major part de l’alumnat de centre és castellanoparlant, nascut a Catalunya, fills o nets de 

famílies procedents d’altres llocs d’Espanya, que en general fa anys que viuen a Catalunya i 

que entenen i saben parlar el català, però que no fan un ús familiar ni social d’aquesta llengua.  

En els últims anys hi ha hagut un augment d’alumnat amb famílies d’origen estranger. En 

aquests casos la llengua materna no és ni el català ni el castellà, que resulten la segona i 

tercera llengües de l'alumnat. És un repte com a centre educatiu entomar aquesta oportunitat 

i adaptar les nostres metodologies i recursos a una atenció molt focalitzada en l'adquisició de 

la llengua oral en els cursos d'educació infantil.  

Actualment tenim a educació primària un 10'5% d'alumnat d’origen estranger, mentre que 

trobem incrementat fins al 29'3% aquest valor a l’etapa d’educació infantil. 

2.2 ENTORN  

L'escola és imminentment una escola urbana i de barri, ja que la immensa majoria de l'alumnat 

té el seu domicili al voltant del centre. El barri és una de les zones més densament poblades de 

la localitat, amb edificis construïts en les dècades dels anys 60 al 80 del sXX. 

La llengua utitilitzada majoritàriament en l’entorn de l’escola és el castellà, tant a les botigues 

com en els centres de salut i altres serveis. 

L'Escola està fortament arrelada al territori i intenta fomentar al màxim el sentiment de 

pertinença tant al centre com al municipi. Som una escola Pota blava, i en aquest sentit 

treballem de forma habitual amb diferents associacions o organitzacions municipals com 

poden ser l'Escola de Música Municipal (de la que sóm subseu en horari extraescolar) o el 

Centre Municipal de Vela. Participem en moltes activitats promogudes per l'Ajuntament del 

Prat, per tal que l'alumnat conegui el seu entorn i sàpiga gaudir i respectar els espais naturals, 

per tal de fomentar valors cívics, i també per promoure actuacions de prevenció, com en el cas 

de les activitats de Policia Amiga o Internet Segura (Policia Local i Mossos d'Esquadra). 

Aquestes activitats es solen realitzar en català tot i que de vegades també es realitzen en 

castellà. 
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3. TRACTACMENT DE LES LLENGÜES 

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

 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.  

Així el decret 142/2007, de 26 de juny pel qual estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària, on es despleguen els nous currículums que intenten donar resposta als 

següents temes:  

 És la llengua utilitzada en la majoria de les activitats d’ensenyament/aprenentatge, així 

com la llengua amb la que es comunica el professorat i en la que es fan la major part 

de difusions a les xarxes socials. 

 És l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. Es procura que l’ús 

de la llengua catalana en els diferents àmbits, potenciï la igualtat d’oportunitats per a 

tothom i la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o condició.  

 Es promou i potencia la participació de tota la comunitat educativa en activitats que 

fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana.  

 Es vetlla perquè l’actitud de l’alumnat vers la llengua catalana sigui positiva. Donat el 

nostre entorn i la predominància del castellà com a llengua habitual, un dels nostres 

objectius és potenciar també l’ús del català en les converses informals entre l'alumnat 

(estones d’esbarjo, canvis de classe…). 

Cadascun dels punts anteriors no entren en prejudici amb la voluntat per part de la comunitat 

educativa d'oferir un bon model d'ensenyament de la llengua castellana, aprofitant tot el 

coneixement que té l'alumnat i els paral·lelismes que es poden crear entre les dues llengües 

per tal d'anar aprenent les estructures comunes i les destreses necessàries per a un correcte 

desenvolupament de la competència comunicativa plenament funcional del nostre alumnat en 

ambdues llengües.  

L’objectiu que tenim com a escola quan arriba un infant que desconeix el català i/o el castellà, 

és que en acabar l’etapa d’educació primària tingui la mateixa competència en ambdues 

llengües.  
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3.2. L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA VEHICULAR 

3.2.1 LLENGUA ORAL 

Al centre es treballarà la llengua oral en tots els nivells i es treballaran les diverses modalitats 

de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) tant a l'àrea de llengua 

com a la resta d'àrees, de forma transversal. 

A l'etapa d'educació Infantil es fomentarà tant com sigui possible l'adquisició de vocabulari i 

estructures que permetin a l'alumnat comunicar-se amb eficàcia i adquirir un bon discurs oral, 

que serà la base per al discurs escrit que es treballarà fonamentalment a l'etapa d'educació 

Primària. Aquest treball oral es farà en llengua catalana, començant a presentar la llengua 

anglesa en algunes estones breus del tercer any d'educació Infantil. Les activitats de llengua 

oral treballaran aspectes com: 

 Adquisició de consciència fonològica i detecció de necessitats logopèdiques 

 Adquisició de vocabulari i ampliació de camps semàntics fent ús de diverses 

estratègies i activitats (bits d'intel·ligència, lectura d'imatges...) 

 Ús molt habitual de cantarelles, poemes i cançons associats al treball a l'aula 

 Rutines diàries que impliquen l'adquisició de vocabulari i expressions 

 Lectura de contes i faules, i adquisició del gust per la lectura 

 Assemblea d'aula diària i treball oral en rotllana 

Aquestes activitats continuen al llarg de la primària, adaptant-les a les capacitats i necessitats 

de l'alumnat i associant el treball oral amb treball escrit. 

En l'adquisició de la llengua oral, és básica la interacció del docent com a element impulsor de 

la comunicció verbal i la qualitat del seu model lingüístic (una bona pronuncia, l’ús d’una 

llengua col·loquial correcta i una actitud positiva davant les situacions comunicatives). 

3.2.2. LLENGUA ESCRITA 

La llengua escrita és l’altre pilar fonamental de la competencia comunicativa. L’ensenyament 

de la llengua escrita tindrà com a objectiu prioritari aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Com a claustre es va realitzar la formació 

COMLIN (millora de la competència lingüística, al curs 2012) per tal d'aconseguir l'èxit escolar 

de tot l'alumnat. Per fer-ho, potenciem l’escriptura en totes les àrees del currículum i al llarg 

de tots els nivells de l’educació bàsica. Arrel del curs COMLIN, es van consensuar a nivell de 

centre diversos acords: 
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 Orientacions metodològiques 

 Pautes de correcció dels textos escrits 

 Seüenciació de les tipologies textuals que es treballarien al llarg de l'escolaritat 

 Normes ortogràfiques a treballar a cada nivell 

 Creació d’un carpeta compartida al Google Drive del centre com anomenada "acords 

d'expressió escrita", amb el recull dels aspectes mencionats prèviament. 

Per tal de fer un bon seguiment i traspàs metodològic entre docents, el centre empra les 

següents estratègies per tal de garantir una bona adquisició de l'expressió escrita de l'alumnat: 

 Docència compartida entre dos docents en les sessions procedimentals d'expressió 

escrita. 

 Modelatge metodològic per part de mestres experts amb aquells mestres que 

s'incorporen al centre, sempre que sigui possible. 

 Assessorament i revisió als claustres per incorporar i sistematitzar estratègies 

d’escriptura. 

En els darrers cursos també hi ha hagut diversos membres del claustre que han assistit a la 

formació ARA ESCRIC, impartida pel Departament d'Educació, compartint posteriorment 

orientacions i materials a la resta del professorat. 

Pel que fa a l'adquisició de la competència lectora i el gust per la lectura, el centre va participar 

durant tres cursos en el ILEC (Pla d'impuls a la Lectura, PILEC) que estableix com a objectiu 

estratègic la millora d'aquesta competència per a l'èxit escolar de tot l'alumnat. 

Des del centre es pretén fomentar la lectura des de totes les àrees i matèries del currículum i 

al llarg de tota l'escolaritat, per augmentar la competència lingüñistica i el desenvolupament 

de l'hàbit lector dels infants. Entenem la competència lectora com a la base de la resta dels 

aprenentatges, i com a requisit indispensable per a participar amb èxit a la vida adulta. 

Per aconseguir els objectius en referència a la lectura, el centre: 

 Té pautades unes proves d'avaluació d'inici i de final de curs de comprensió lectora, 

que es realitzen amb la Fundació Bofill, en els nivells de 3r a 6è de primària.  

 Hi ha la previsió d'incorporar, a partir del curs 2019-2020 les proves PACBAL (Prova 

d'avaluació de l'adquisició dels components bàsics de la lectura) als nivells de P5 a 2n. 

Actualment es troba en fase de pilotatge. 
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 Ha incrementat les estones de lectura i es demana a tot el professorat que treballi des 

de qualsevol àrea de coneixement la comprensió lectora i les estratègies per assolir un 

bon nivell d'aquesta. 

 S'ha fet formació sobre els Tallers de Lectura, per treballar de forma sistemàtica les 

diferents estratègies i presentar-les de forma entenedora a l'alumnat. 

 Es dediquen hores de Suport Escolar Personalitat a la millora de la comprensió lectora 

amb aquell alumnat que mostra més dificultats. 

 El centre compta amb el suport del LECXIT: És una activitat extraescolar 

d'apadrinament lector promoguda per la Fundació Bofill i subvencionada per 

l'Ajuntament del Prat, on un grup de voluntaris col·laboren amb un grup d'alumnes de 

4t a 6è de primària, per tal de fer un acompanyament i modelatge d'una hora a la 

setmana. 

3.2.3. RELACIÓ LLENGUA ORAL I ESCRITA 

“L’expressió oral n’és la clau.“ 

Amb aquesta premisa a l’horari d’educació infantil, a cada nivell es reserva una franja horària 

on es treballen els racons de parla. En aquestes sessions hi participen un mínim de 3 docents i 

es treballen diferents aspectes de la llengua (des de l’adquisició de vocabulari amb els bits 

d’intel·ligència, les estructures gramaticals i la coherència en el discurs amb la descripció 

d’imatges, com la part de consciència fonològica amb el racó del buf, entre d’altres).  

A l’etapa de l’educació primària també es reserva una franja horària setmanal on hi participen 

 dues mestres simulatàniament per realitzar les sessions d’expressió escrita. L’estructura 

d’aquestes sessions es realitza en funció de les disposicions del currículum vigent:  

 

En termes generals, es realitza una activitat d’expressió escrita setmanal en llengua catalana 

i/o castellana en tots els nivells de primària.  

3.2.4. CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA ENTRE ETAPES, COMUNITATS I NIVELLS  

Des del curs 2018-19 el centre s'organitza per equips de petits, mitjans i grans. Aquests 

agrupaments, permeten una millor coordinació entre els diferents nivells, alhora que intenten 

Planificació Producció Revisió 
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minvar el canvi brusc que es produïa entre els nivells de 2n i 3r amb el canvi de cicle de 

l'alumnat.  

El centre disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha canvi 

d’etapa i quan hi ha canvi de nivell, aquests protocols estan especificats en la Programació 

Anual de Centre.  

El centre disposa també de proves d’inici i final de nivell que serveixen per ajustar els suports 

del grup classe i dels alumnes de forma individual, si s’escau, a més de les activitats 

d’ensenyament aprenentatge. Els resultats d’aquestes proves s’utilitzen com indicadors de 

centre i es realitza un seguiment exhaustiu de l’evolució de cada promoció.  

També es compta amb l'avaluació externa que es duu a terme a sisè de primària, on les 

mitjanes dels resultats obtinguts els darrers anys mostren predomini de la competència en 

llengua castellana versus la catalana. 

3.2.5. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA  

VEHICULAR 

L’escola disposa d'un pla d’acollida on figuren les estratègies didàctiques i mesures 

organitzatives que s’han d’aplicar per tal d’aconseguir que l’alumnat nouvingut rebi una 

acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la 

llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions 

possibles.   

Tenim a la nostra disposició des del CRP la figura del coordinador LIC, que en cas de necessitat 

proporciona als mestres assessorament i material específic. Cada curs, es fa un llistat per 

detectar les necessitats d'una part de l'alumnat que, tot i no complir els requisits d'aula 

d'acollida, té dificultats en l'adquisició de la llengua. Aquestes dades es tenen en compte a 

l'hora de distribuir recursos i també davant de l'oportunitat que pugui sorgir per demanar 

recursos complementaris com els suports de llengua. 

3.2.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

El centre segueix les consignes i els valors que transmet el decret 150/2017 de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

L’atenció a la diversitat s'organitza mitjançant la detecció de les necessitats i els diferents 

ritmes i estils d’aprenentatge de l’alumnat. En temes lingüístics, s’ha de centrar 

fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral a la comunitat de petits, 

l’assoliment de la lectura i l’escriptura a la comunitat de mitjans i el desenvolupament de la 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/canals/sistema-educatiu-inclusiu/
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comprensió lectora i l’expressió oral i escrita als nivells superiors. En el cas de l'alumnat que 

presenti un nivell d'assoliment superior al que correspondria per la seva edat o nivell educatiu, 

se li oferiran recursos per a que pugui desenvolupar les seves capacitats. 

Per poder treballar i fomentar els aspectes lingüístics, el centre ha desenvolupat diferents 

canvis organitzatius tant horaris com metodològics, de caràcter universal: 

A educació infantil es comença el dia amb l’assemblea, es reserva un matí als racons de parla 

on participen 3 mestres i treballen diferents aspectes de la llengua i on la ràtio queda reduïda 

considerablement. Es treballen de forma sistemàtica els bits d’intel·ligència per a l’adquisició i 

ampliació de vocabulari. També es dona prioritat a la consciència fonològica on les activitats 

estan seqüenciades de P3 a P5 i basades en el document de l’Enriqueta Garriga i supervisades 

per la persona de referència del CREDA. 

A educació primària, es potencia la llengua oral i, des del curs 2018-19, s’ha reservat a l’horari 

una franja de matí de dues hores per treballar grups interactius de llengua, on hi participen un 

mínim de dos mestres i es convida a dos familiars de l'alumnat. Cada nivell s’agrupa en quatre 

grups de 6-7 alumnes i es treballen les diferents dimensions de l' àmbit lingüístic. 

A més, la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), formada per la Directora, la Cap d’estudis, les 

mestres d’educació especial i la persona de referència de l’EAP realitza una reunió mensual i és 

l’espai de reflexió que serveix per adequar els mecanismes d’atenció a la diversitat, 

l’organització, seguiment i repartiment dels recursos i suports addicionals i intenseus dels 

quals disposa el centre. 

3.2.7. ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA  

Al llarg del curs escolar es programen diferents activitats per incentivar l’ús de la llengua com 

el fet de recitar poemes, la dramatització de contes o la recollida i comentari de notícies. 

S’aprofiten les diferents festivitats per presentar els diferents textos treballats a les aules als 

diferents membres de la comunitat educativa: 

 Castanyada: poemes de tardor, cançons, receptes i contes de la castanyera 

 Halloween: poemes i rimes 

 Nadal: carta de desitjos, postal 

 Fira Gall: contes elaborats pels alumnes, receptes de cuina, elaboració de cartells 

 Sant Jordi: recitar poemes, conte col·lectiu, concurs d'endevinalles    
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Des de l’Ajuntament del Prat també s’oferten diferents activitats per treballar la llengua i on 

l’escola participa de forma sistemàtica, com poden ser els contacontes de gènere, tallers de 

poesia a la biblioteca municipal, la visita dels Camarlencs, etc. 

Des del curs 2017-2018, amb el suport de la comissió mixta de biblioteca, es realitzen activitats 

de dinamització de la lectura guiades per mares del centre, tant en horari lectiu (dijous 

d’11:00h a 11:30h) com post-lectiu (tots els dilluns i dimecres de 16:45h a 18:00h), a més d’un 

taller mensual per a les famílies i els infants. 

3.2.8. AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

El centre disposa d’un sistema d'avaluació interna i externa pel que fa referència a l’avaluació 

del coneixement de la llengua, entre d’altres: 

 A tota la primària, a inici i final de curs, es passen unes proves d’avaluació interna 

d’expressió escrita.  

 A educació infantil es passen, a inici i final de curs de P4 i P5, les proves TEBEROSKY. 

 De P5 fins a 2n des del curs 2018/2019 es passen les PACBAL (pilotatge de 1r any). 

 A 3r de primària es passen les proves diagnòstiques que venen donades pel 

departament tot i que són avaluades a nivell intern.  

 Des de 3r fins a 6è, a inici i final de curs, es passen unes proves d’avaluació interna de 

comprensió lectora de la Fundació Jaume Bofill (LECXIT).   

 A 5è es realitzen les proves diagnòstiques elaborades pel Departament anys enrere i 

que també són d’avaluació interna.  

 A 6è de primària es passen les proves de Competències Bàsiques que també venen 

donades pel Departament tot i que són avaluades a nivell extern. 

3.2.9. MATERIALS DIDÀCTICS 

El centre, a l’hora de determinar els material didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la 

llengua catalana entesos en un sentit ampli (per tant, també s’han de tenir en compte els 

materials de les àrees no lingüístiques), aplicarà uns criteris clars i coherents sobre quines han 

de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre l’adequació al 

currículum. No només hem de parlar de materials sino que també hem de fer èmfasi en les 

metodologies emprades. El Consell de Direcció serà l’òrgan encarregat de revisar cada curs els 

materials i d’assegurar-ne la coherència, alhora que realitza el seguiment de les metodologies. 

Equip de petits treballa a partir de: 

 Rutines a la rotllana 
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 Racons de parla 

 Centres d’interès 

 Ambients d’aprenentatge 

 Projecte de la classe  

La majoria del material és d’elaboració propia. Es treballa amb l’objectiu de potenciar la 

llengua oral i seqüenciar i sistematitzar la consciencia fonológica, l’adquisició de vocabulari i 

per elaborar un discurs oral coherent un cop finalitzada l’etapa. 

Equip de mitjans i grans treballa a partir de: 

 Assemblees 

 Grups interactius de llengua i matemàtiques per treballar les diferents dimensions 

(participació de mestres i famílies) 

 Activitats ofertades per l’ajuntament (conta contes, carmarlencs, visita a la 

biblioteca…) 

 1r i 2n utilitzen quadernets fungibles de llengua catalana 

 A partir de 3r es disposa de llibre socialitzat de català, castellà i anglès 

L’alumnat a P5 comença el préstec de la biblioteca escolar que arriba fins a 6è de primària, el 

fons bibliotecari disposa de llibres en castellà, català i anglès, ja que el que s’intenta és 

fomentar el gust per la lectura.  

També hi ha biblioteques d’aula que segueixen el mateix criteri que la biblioteca escolar per tal 

de fomentar el gust per la lectura.  

A més del racó de lectura que es troba a l'aula d'anglès, on s'oferten diferents tipus de llibres 

en llengua anglesa. 

3.3. CATALÀ I LLENGÜES D’ORIGEN 

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles 

afectius basats en el reconeixement, respecte i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Es 

realitzen activitats on l’alumnat pot mostrar la varietat de la seva llengua: 

 La paret de les paraules boniques (en diferents idiomes) 

 L’escriptura dels noms dels companys i companyes de classe en un alfabet diferent 

 Cartelleria 

 Conta contes a la biblioteca horari post lectiu 
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Tot i que aquestes activitats no estan sistematitzades, son les mestres de cada nivell les que les 

proposen en funció de la necessitat que es genera en el grup classe. 

3.4. LA LLENGUA CASTELLANA 

3.4.1 ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA 

L’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que s’han 

de tenir en compte per l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, en el que s’estableix 

que: 

 Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola área a fi d’evitar 

repeticions i afavorir la transferencia d’aprenentatge entre elles.  

 Es garantirà que les estructures comunes, que es faran en català, serveixin com a base 

per l’aprenentatge de les dues llengües. 

 El tractament de la llengua castellana ha de seguir el mateix enfocament comunicatiu i 

funcional que d’utilitza per la llengua catalana. 

 L’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell competencial de llengua 

catalana que de llengua castellana i pugui utilitzar  castellà adequadament com a font 

d’informació i vehicle d’expressió. 

 

3.4.2. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA 

La iniciació del tractament acadèmic de la llengua castellana tant a nivell oral com escrit es farà 

al començament del primer trimestre de primer de Primària. La distribució horària setmanal 

serà la que estableixi la normativa vigent per a tots els cicles.  

El centre, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana 

al llarg de l'etapa i estableix criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts comuns 

que presents en el currículum de llengua catalana. 

Tenint en compte la realitat sociolingüística de la major part del nostre alumnat, quan els 

alumnes comencen 1r ja tenen força coneixement de la llengua i en poseeixen un cert domini; 

en conseqüència, es comença a treballar com una llengua desconeguda. És més adequat parlar 

de sistematització de la llengua que no pas d’introducció.  

3.4.3.LLENGUA ORAL 

Per la introducció de la llengua castellana s’utilitza el llenguatge oral com a mitjà de 

comunicación i es treballa a partir de totes les tipologies textuals, tenint en compte l’edat i els 

interessos de l’alumnat.  
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L’alumnat haurà de saber comunicar-se i tenir capacitat per expressar-se correctament, saber 

fer escolta activa així com exposar la seva opinió de forma crítica i coherent. 

3.4.4. LLENGUA ESCRITA 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 

objectiu s’aplicaran les orientacions del currículum i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat 

en els diversos nivells. Es farà coordinadament amb l’assignatura de llengua catalana per tal 

d’aprofitar-ne les transferències. Es realitzarà una producció d'expressió escrita en llengua 

castellana cada setmana.  

3.4.5. ACTIVITATS D’ÚS 

Des del centre no hi ha previstes activitats específiques d’incentivació de la llengua castellana. 

Aquest fet es deu a que, al llarg d’un dia lectiu normal, es donen nombrosos moments i 

situacions on l’ús del castellà apareix espontàniament: hores d’esbarjo, estones de d’aula, 

moments de menjador, activitats extraescolars... la llengua predominant de relació entre 

l’alumnat és el castellà. 

Tot i que a nivell col·loquial és la llengua predominant entre l'alumnat, des del centre s'ha 

d'incidir en l'aprenentatge estàndard de la llengua, així com en l'ampliació del lèxic i les 

fórmules d'ús. 

El centre no planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques 

en castellà, donat que el castellà és la llengua materna de gran part de l’alumnat i la que 

predomina en els contextos menys formals: pati, menjador, passadissos, sortides… 

3.5 ALUMNAT NOUVINGUT  

El centre disposa dels mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora 

tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar 

l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. En el moment en que arriba un 

alumne que no coneix cap de les dues llengües hi ha un protocol establert d’acompanyament 

tant per l’infant com per la família (forma part del pla d’acollida del centre), algunes 

d’aquestes accions són: 

 Facilitar que un alumne de l’aula li faci de tutor 

 Concretar una trobada amb l’assessor LIC  del CRP, per tal que ens faciliti adreces 

d’interès i material adequat a cada infant.  

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.3xzr3ei
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 Elaboració PI en l’àmbit lingüístic 

 Atenció individualitzada 

 Seguiment a les reunions de la CAD 

3.6 ALTRES LLENGÜES 

3.6.1 LLENGÜES ESTRANGERES 

En el centre es segueixen les directius marcades pel Departament d’Educació de Catalunya 

en relació als continguts lingüístics de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua 

estrangera. La llengua anglesa és la llengua estrangera d’E/A del centre. 

3.6.2 ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per tal 

d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un 

entorn plurilingüe i pluricultural. 

Al centre disposem de la nostra `English classroom´, aula equipada amb els suport tècnic 

necessari (PDI) per fer ús dels continguts digitals específics de la  matèria al nostre abast (i-

Pack)  i dotada amb recursos didàctics variats i atractius, adients per crear  una atmosfera  

motivadora a l’hora d’aprendre una llengua estrangera de manera gratificant  i eficaç. 

  
L’aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera, anglès: 

 Auxiliar de conversa (Aquest curs comptem amb el recurs de l’Ajuntament dins el 

programa INTERSECCIONS). 

 Començarà a P5, amb sessions de 30 minuts. S'hi treballa la llengua oral amb una 

mestra especialista i l'auxiliar d'anglès, durant 3 sessions setmanals. 

 Treball simultani de dues especialistes d'anglès (o especialista i auxiliar) en els grups de 

1r i 2n, 2 sessions setmanals.  

 De 3r a 6è es realitzen 3 sessions d’anglès (una d’elles desdoblada o amb l’auxiliar de 

conversa). 

La incorporació de l’auxiliar de conversa afavoreix que hi ha hagi un mínim d’una sessió de 

treball específic de la llengua oral. A més a més, intervé des d’aquest curs en les sessions 

d’AICLE TAC que es realitzen a cinquè i sisè. 

3.6.3 DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l'etapa, 

segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un tractament cíclic dels 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.2d51dmb
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conceptes, variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de 

l'alumnat, i ofereix oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula i 

espais d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i 

ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. 

La distribució horària setmanal de l'àrea serà, com a mínim,  la que estableixi la normativa 

vigent per a tots els cicles. 

3.5.4. 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 en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de 

l'alumnat i l'ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a 

treballar en col·laboració, tot respectant la diferència. 

EQUIP DE MITJANS 

A 1r i 2n, s’imparteixen dues sessions setmanals de 45 minuts en dies no consecutius per grup-

classe. Habitualment, durant aquestes sessions les dues mestres treballaran juntes a l’aula per 

tal de cobrir amb més eficàcia totes les necessitats, tan pedagògiques com organitzatives que 

puguin sorgir.  No obstant, quan les característiques del grup o las activitats a realitzar  així ho 

demanin i sempre després d’haver consensuat i establert els continguts i estratègies a treballar 

durant les esmentades sessions, els grups-classe es podran desdoblar i ser atesos per separat 

per les dues mestres. 

Durant les sessions d’anglès continuarem amb la lectura de `big books´, de contes i de petites 

històries ja iniciada a Educació Infantil, fent així que el nostre alumnat segueixi gaudint del 

contacte amb la literatura.  

 A 3r cada setmana l’alumnat fa dues sessions amb grup sencer i una més desdoblada. En les 

sessions desdoblades, la tutora es queda amb mig grup i la mestra especialista amb l’altre. El 

mateix grup que fa la sessió desdoblada de Speaking, també farà la de Writing a la mateixa 

setmana. Una de les sessions amb el grup sencer es fa a l’aula d’anglès. 

Els tipus de continguts que es treballen a les diferents sessions canvien. En el cas de les 

sessions amb el grup sencer ens centrem en la Comprensió oral i escrita, introduïnt vocabulari i 

estructures gramaticals. Les sessions desdoblades són aprofitades per aprofundir en la part 

d’expressió, tant oral com escrita. És molt més fàcil atendre les necessitats individuals a l’hora 

de parlar o escriure quan són la meitat de la classe. 

 



Actualització 2019

EQUIP DE GRANS 

A Les dues classes de 4t curs  s’imparteix un total de 3 sessions setmanals  de 45 minuts 

cadascuna. 

Les dues sessions amb  el grup  sencer,  introduïm i treballem  el vocabulari i  les estructures 

gramaticals  de cada  lliçó. Entendre i saber comunicar-se  és l’objectiu fonamental en tot el 

procés establert al llarg del curs. Bàsicament  treballem en l’adquisició  i  pronúncia  del  nou  

vocabulari, així  com  la comprensió  del sentit global dels textos orals i les narracions escrites. 

És fonamental saber reconèixer i reproduir   de  forma  adequada  els  diferents   sons i  el  

vocabulari , prèviament treballat.  

A les dues altres sessions que poden ser desdoblades o amb l’auxiliar de conversa, reforcem 

els aprenentatges  de  forma més individualitzada. Treballem fonamentalment l’expressió oral. 

La  interacció oral o petites converses. Introduïm aspectes socio-culturals : festes, tradicions, 

costums diferents dels propis. Utilitzem materials complementaris com jocs,  jocs on line… 

També realitzem, un cop a l’any, una petita obra  teatralitzada. 

L’alumnat de 5è i 6è assisteix a tres sessions d’anglès setmanals, una d’elles desdoblada. Els 

desdoblaments, sempre per motius d’organització de centre, poden ser de dos tipus:  

a) una mestra, generalment la tutora, atén a la meitat del grup i l’altra mestra, que és 

l’especialista, es queda amb l’altra meitat 

b) els dos grups són atesos per dues especialistes, en ocasions treballant juntes a dins de l’aula, 

i en d’altres ocasions amb la classe dividida i fent la mateixa activitat a l’hora o  portant a 

terme activitats diferents, depenent de les necessitats del grup  i de les característiques de la 

tasca  proposada .  

Les sessions desdoblades tenen com a objectiu principal millorar la confiança de l’alumnat a 

l’hora de comunicar-se en anglès. Generalment, dedicarem una d’elles a la utilització de 

recursos TAC i l’altra a desenvolupar activitats on l’ús de la llengua esdevé primordial a l’hora 

de portar-les a terme amb èxit. 

Les sessions de treball realitzades  a l’aula d’informàtica es dediquen a familiaritzar l’alumne 

amb el vocabulari bàsic (sempre en anglès) necessari per iniciar-se com a usuari competent 

dels mitjans digitals al nostre abast, així com a treballar, aprofundir i gaudir de continguts 

digitals adients a cada nivell. Al nostre blog específic de llengua anglesa ( ` Let’s have fun´- 

ceipjacint.blogspot.com )  els alumnes troben tots els sites que nosaltres hem seleccionat 

prèviament. 
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Es tracta de continguts  atractius, actualitzats, i de provada solvència a nivell de qualitat 

lingüística i didàctica. Aquestes activitats ens permeten  donar una atenció més 

individualitzada als alumnes i portar a terme tot tipus d’audicions amb un alt nivell de qualitat. 

Treballem així continguts de llengua anglesa utilitzant les TAC com a recurs i donant  seguretat 

a l’alumnat .  

La resta de sessions desdoblades i dins del marc de la dimensió comunicativa com a referent, 

 les  dediquem  a la millora de producció oral de l’alumnat: ‘dialogues, board games, guessing 

games, role plays, cut-outs, festivals, quizes, theatre plays, puppets...’  així com a la millora de 

la seva comprensió oral, exposant l’alumnat al contacte amb audicions sempre en llengua 

anglesa nativa. Algunes d’aquestes sessions també les  dediquem a treballar  l’expressió 

escrita. Poder desenvolupar aquestes activitats en  grups desdoblats o amb dues mestres a 

l’hora a l’aula, en permet aprofundir en  aspectes gramaticals més complexes i que 

requereixen  un seguiment més individualitzat i una atenció més a ‘la mida’ de les necessitats 

de cada alumne. 

Amb l’objectiu de millorar el nivell competencial de l’alumnat, durant les sessions  amb la 

presència de dues mestres, l’ alumnat treballa donant-se ajuda mútua i les dues mestres 

implicades  anem resolent dubtes i atenent les demandes que van sorgint. És així  com 

aconseguim que alumnes amb  problemes a l’hora d’enfrontar-se a  l’expressió escrita, 

preparin primer els textos amb nosaltres i  després treballin la seva elaboració amb un 

processador de textos a l’ordinador. Tot això, complementat amb la cerca d’imatges, rètols i 

títols en color…en definitiva, amb l’ús de les TAC amb continguts de llengua anglesa i enmig 

d’un ambient motivador i enriquidor per tothom, alumnat i mestres, ens ajuda a crear un clima 

distès on el nostre alumnat mostra un bon rendiment  un més que bon nivell d’implicació. 

La línia editorial utilitzada actualment s'adapta molt bé a les necessitats del nostre alumnat. La 

utilització durant tot el curs el pack digital que acompanya als llibres de text ens ajudat a fer les 

classes més atractives i àgils, propiciant una resposta molt positiva per part de l'alumnat. 

A la nostra escola i al llarg de tota la primària hi ha establerta la dedicació de 30 minuts al 

foment de la lectura. L’objectiu és que durant aquestes sessions el nostre alumnat gaudeixi del 

plaer de llegir. Cada grup de cicle superior té establerta l’assignació d’una d’aquestes sessions 

de 30 minuts per setmana amb la mestra especialista per portar-la a terme en anglès. Per 

poder fer-la efectiva, utilitzem els llibres en llengua anglesa (`readers´) amb audio- CD 

disponibles a la biblioteca. A començament de curs els traslladem a l’aula d’anglès i des 

d’aquest  `reading corner´  estan sempre disponibles per a la seva lectura. Durant algunes de 
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les sessions a l’aula d’informàtica l’alumnat utilitza els ordinadors i els auriculars disponibles al 

centre per escoltar els `CD- readers´. 

Des de l'àrea d'anglès  utilitzem, tal com queda exposat,  tots els recursos al nostre abast per 

intentar acostar l'alumnat a l'assoliment de les competències bàsiques desitjables a cada etapa 

del procés d'aprenentatge. 

A més des del curs 2017/2018 s’estableix una franja horària de tarda on s’imparteix AICLE TAC, 

que anomenem "Arts and TAC's" conjuntament amb l’auxiliar de conversa en els cursos de 5è i 

6è.  

Les sessions es realitzen íntegrament en anglès, fent servir recursos digitals per treballar els 

continguts de forma competencial i des d'un punt de vista globalitzat, utilitzant l'anglès com a 

llengua vehicular al llarg de tota la sessió. S'aprofita aquestes sessions de visual i plàstica per 

continuar treballant, introduir o ampliar el vocabulari i estructures acordades entre la mestra 

d'anglès i la mestra que realitza l'assignatura. 

3.6.5 MATERIALS DIDÀCTICS PER A L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA 

ESTRANGERA 

Des de la comissió de llengua anglesa, s’estableixen uns criteris de coherència i continuïtat 

metodològica per a la tria dels materials didàctics i es vetlla per donar oportunitats a l'alumnat 

per a l'accés a recursos addicionals variats que afavoreixen l'atenció a la diversitat: llibre de 

text- socialitzat-, llibre d’activitats, llibres de lectura de la biblioteca de classe (30 minuts de  

lectura) i llibres de lectura amb suport- àudio  que procedeixen de la biblioteca de l’escola i es 

poden portar a casa gràcies a un servei de préstec gestionat i utilitzat per  l’alumnat de 6è. 

Comptem també amb una interessant col·lecció de `grans llibres’ amb un format perfecte per 

explicar contes als més petits d’una manera propera i motivadora.  A l’aula ocupen també un 

lloc destacable els referents d’aula. Materials significatius  i molt utilitzats per l’alumnat a 

l’hora de fer intervencions orals a l’aula, d’establir comunicació i d’expressar idees i opinions. 

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics. Durant les darreres 

setmanes del tercer trimestre la comissió es reuneix per valorar si els materials utilitzats han 

estat els adients. Si es contempla la necessitat justificada d’un canvi d’algun dels elements que 

tenim al nostre abast, es discuteix i es pren una decisió per aconseguir ajustar els materials 

que s’utilitzaran a les necessitats del grups.  Es preveuen materials que  facilitin a l’alumnat un 

treball amb acompanyament per part del professorat, però sempre fomentant un  creixent 

grau d’autonomia, així com d’altres que serveixin per a l'ampliació de coneixements. 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.1rf9gpq
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.1rf9gpq
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Aquesta comissió també està actualitzant la programació de llengua anglesa, ajustant-se al nou 

context escolar i amb la intenció d’aconseguir un document que esdevingui una eina viva i útil, 

capaç d’estructurar amb coherència i alhora amb pragmatisme l’ensenyament d’aquesta 

llengua. 

3.5.6. REFURSOS TECNOLÒGICS PER L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA 

ESTRANGERA 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la 

llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents 

estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 

desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 

lingüístics presents a l'aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge. 

La nostra escola es troba actualment immersa en un ambiciós procés de transformació digital 

que proporcionarà a l’alumnat i al professorat la possibilitat de treure el màxim profit didàctic 

d’un bon ventall de  nous dispositius, ajudant-nos a millorar així el grau d’exposició a la llengua 

anglesa. Els rics i diversos estímuls auditius i visuals  proporcionats pels recursos digitals son 

indispensables per entrar de manera natural i lúdica en els processos d’aprenentatge de noves 

llengües i ens ajuden a mantenir i millorar el grau de satisfacció de l’alumnat quan és conscient 

dels seus progressos i de la millora i creixement de les seves estratègies a l’hora de comunicar-

se amb els altres en anglès. 

Quan per qüestions organitzatives un dels grups no pot ocupar l’aula d’anglès, utilitzem la 

pròpia aula del grup o qualsevol de les aules de primària disponibles, atès que totes elles 

disposen de projector, ordinador, llibre de curs i d’activitats digital instal·lat i connexió a 

internet. 

Les dues aules d’informàtica del centre  es troben en plena transformació i esperem que aviat 

a ple rendiment gràcies al pla d’innovació, això ens permetrà augmentar el grau i, sobre tot i 

més important, la qualitat de l’exposició del nostre alumnat a la llengua llengua estrangera. 

3.5.7. L’ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA A L’AULA 

El centre concep l'aula de llengua estrangera com a  espai d'immersió en la llengua 

d'aprenentatge, entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d'ús 

real i de contacte amb la llengua anglesa. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com 

l'habitual en les interaccions formals i informals amb l’alumnat,  vetllant sempre per establir 

un clima favorable i distés en què l'alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la 

progressivament. 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.4bewzdj
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.4bewzdj
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.2qk79lc
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L’ús de la llengua anglesa serveix  també per establir diàlegs entre el propi alumnat, per 

necessitats funcionals i quotidianes, com poden ser demanar materials de classe per fer-los 

servir, preguntar on es troben certs objectes, preguntar als companys/es si els semble bé fer 

un canvi de lloc, demanar ajuda per fer feines específiques, organitzar grups de jocs i equips 

per dur a terme tasques diverses, compartir ordinadors i materials de consulta... En definitiva, 

es crea i es manté la necessitat d’utilitzar la llengua pel que en realitat serveix, per comunicar-

se, gaudint així d’un entorn d’aprenentatge compartit i gratificant.  L’alumnat està acostumat a 

l’ús de l’anglès per establir converses senzilles amb el professorat, des de les salutacions d’inici 

i  final de classe fins als diàlegs usuals per anar al lavabo, demanar i buscar objectes quotidians 

de l’aula, demanar ajuda i orientació per fer les tasques diàries, així com per a expressar 

opinions. 

Actualment gaudim de la presència d’un auxiliar de conversa nadiu que afavoreix 

significativament les ganes d’intervenir de l’alumnat i els posa en contacte amb la llengua 

anglesa de manera fàcil, natural i directa. 

El centre preveu l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular 

fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant suports comunicatius diversos, com poden ser ara  la 

pàgina web de l’escola o el blog d’anglès; activitats artístiques, com representacions de petites 

obres teatrals i actuacions amb cançons en anglès pel nostre Concert d’Hivern o per Carnaval i, 

tanmateix produccions plàstiques-murals amb eslògans exposades durant les jornades de 

portes obertes. Cal esmentar   que tots els cursos de primària assisteixen un cop l’any a les 

representacions teatrals que grups de professionals nadius ofereixen cada any  en 

col·laboració amb l’Ajuntament de la nostra ciutat. 

La nostra escola manté també unes trobades de `penfriends´ amb una escola veïna. Activitat 

exitosa i molt valorada pel professorat i l’alumnat d’ambdós centres que ens ofereix la 

possibilitat  de desenvolupar i aprofundir en un treball competencial i que tanquem a final de 

curs amb una trobada molt ben valorada per les dues comunitats escolars. 

3.6. ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

3.6.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la 

llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents 

estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 

desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 

lingüístics presents a l'aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge. 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.15phjt5
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3.6.2. Projectes i programes plurilingües 

El centre participa des del curs 2018-19 en el Projecte IntersECCions de l'Ajuntament del Prat, 

a la vessant de l'impuls a la llengua anglesa. Aquest àmbit promou les oportunitats d'aprendre 

la llengua anglesa amb qualitat, amb la incorporació d'un auxliar de conversa nadiu al centre 

durant tota la jornada escolar i subvencionat per l'Ajuntament. El consistori enten, com 

nosaltres que la competència en llengua anglesa esdevé un element clau per a l'accés al món 

labral, així com per a l'accés i la millora de la convivència amb altres cultures i realitats socials.  

Participar en l'àmbit de l'impuls a l'anglès comporta un compromisos que el centre assumeix: 

 Participació en un laboratori, en que el professorat del centre treballa en xarxa amb 

altres professionals especialistes d'anglès del municipi. 

 Realització d'un seguiment i memòria de l'activitat i l'impacte que genera la figura de 

l'auxiliar al centre. 

 Acollida i acompanyament a l'auxiliar de conversa. 

 

3.6.3. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA MIGRACIÓ 

Els centre ha de ser un espai de convivència, amb capacitat per generar noves complicitats i de 

sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui possible, a més, que l’alumnat 

d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest país, una nova identitat 

compartida i no excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i 

cultural de cadascú. 

El centre no té prevista la realització de classes de llengua d'origen en horari extraescolar, tot i 

que puntualment en fa un ús en cartells, projectes o treballs per tal d'afavorir l'autoestima de 

l'alumnat que té altres llengües i cultures. 

Durant el curs 2018-19, des del centre de normalització lingüística del Prat es posa a disposició 

de les famílies d’origen estranger un espai de trobada els dijous al Centre Cívic Jardins de la 

Pau, en horari de 15:15 a 16:15h. En aquest espai es treballaran continguts i informacions 

escolars amb les famílies que ho desitgin a partir de la pàgina web del centre, de les 

informacions de Telegram o publicacions del Facebook... Des del centre es fa difusió 

d'aquestes iniciatives. 

Des de l’AFA, es realitzen diverses activitats per donar a conèixer les diferents cultures i 

llengües que conviuen al centre (festa de les cultures, tallers de cuina de diferents països, dia 

de la dona, tallers a la biblioteca de contes del món...). 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.24ufcor
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.jzpmwk
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4.  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

4.1.1. LLENGUA DEL CENTRE 

La llengua catalana és el vehicle d’expressió formal i habitual en la documentació escrita: 

 Documents administratius diversos 

 Comunicats, convocatòries, actes… 

 Horaris del professorat i l'alumnat 

 Cartells, murals, decoracions...  

 Retolació de l’escola (aules, tutories, espais comuns, serveis administratius…) 

La llengua catalana també és el vehicle d’expressió oral, per part dels docents, personal 

d’aministració i de serveis. L’objectiu és promoure i afavorir l’ús de la llengua catalana com a 

llengua de comunicació oral i escrita en aquests àmbits: 

 Reunions i òrgans de gestió i treball del professorat: claustre, cicles, departaments, 

seminaris, comissions o qualsevola altra instancia del professorat 

 En la relació entre professorat i alumnat 

 En les relacions entre els alumnes 

 En les activitats extraescolars i complementàries 

 En el Consell Escolar 

 En la página web de l’escola 

Assolir aquest objectiu és responsabilitat de l’equip directiu, del coordinador lingüístic de 

centre, dels claustre i dels personal d’administració i serveis.  

4.1.2. DOCUMENTS DE CENTRE 

Els documents de centre són revisats i actualitzats amb regularitat. El llenguatge utilitzat en 

aquests documents és el català.   

La documentació administrativa del centre està redactada en català: la documentació de 

l’alumnat, els llibres d’escolaritat; les actes d'avaluació oficials, els certificats de tots els 

àmbits; la gestió econòmica, les actes de les reunions d’avaluació, les actes de claustres, les 

actes del consell escolar, les actes del consell de direcció, les actes de nivell i altres actes 

derivades dels grups de treball o comissions... 

4.1.3. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 
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Al centre s’ha d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal treballar amb l’alumnat 

perquè puguin superar tota mena d'estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant 

dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l'associen a imatges 

tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. El claustre està molt 

sensibilitzat i s’aprofiten diferents activitats de l’ajuntament per treballar aquest tema de 

forma més directe a les aules. Hi ha un representant del consell escolar del sector de les 

famílies que vetlla per la coeducació en tots els àmbits del centre. 

4.1.4 ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 

El centre utilitzarà el català en: 

 Les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes...) 

 En la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les 

empreses que contracta 

 En les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques 

residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del dret dels ciutadans i ciutadanes 

a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format bilingüe 

català/castellà. 

 Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre que sigui possible, 

es faran comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes. 

 Les informacions donades a través dels nous canals de comunicació com Telegram 

també es realitzaran en llengua catalana. 

 Les comunicacions orals es realitzaran sempre que sigui possible en llengua catalana, 

fent servir la segona llengua oficial en cas de necesitat. Quan la comunicació no sigui 

efectiva en cap de les dues llengües, hi haurà la possibilitat de comptar amb un 

traductor.  

4.1.5. LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha de fer del català la seva llengua 

de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part d’algunes 

famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha 

de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de 

les famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. 

Professorat: 
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 La llengua utilitzada generalment pel professorat serà el català tot i que, degut a 

l’elevat nombre de famílies castellanoparlants la llengua utilitzada pels mestres a 

l’hora de relacionar-se amb les famílies és el castellà.  

El personal PAS:  

 Farà ús del català majoritàriament en la seva relació amb el professorat, alumnat i 

famílies del centre. Quan sigui necesari farà servir el castellà, o altre idioma que 

conegui, per facilitar la comunicació amb les famílies.  

4.1.6. EDUCACIÓ NO FORMAL 

4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

El centre educatiu ha de preveure i vetllar perquè, en l’organització i la realització de serveis 

d’educació no formal al centre (servei d’acollida matinal, menjador escolar, etc.), els adults 

responsables utilitzin el català per comunicar-se amb l’alumnat, vetllant per tal que la 

comunicació de l’alumnat sigui també en català. 

4.1.6.2. Activitats extraescolars 

El centre ha de preveure que en l’organització i la realització d’activitats extraescolars (tallers 

d’estudi assistit, Pla educatiu d’entorn, Esport a l’escola, etc.) se segueixin els mateixos criteris 

que s’han establert en el projecte lingüístic. 

Es realitzarà, per part de l’equip directiu, un seguiment al llarg del curs escolar perquè els 

responsables de les activitats s’adrecin en català a l’alumnat, tant en les situacions formals 

com en les més informals, vetllant per tal que la comunicación de l’alumnat sigui també en 

català. 

Aquest seguiment constarà de reunions en diferents moments del curs: 

 Inicial, amb l’equip de monitors d’extraescolar i la resta de monitoratge (LECXIT, taller 

per l’èxit…) per explicar els trets diferencials de l’escola i la importància de ser un 

model positiu de llengua per al nostre alumnat. 

 De seguiment, al finalitzar els trimestres amb els coordinadors. 

 De tancament, per realitzar una valoració i propostes de millora de cara al curs 

següent. 

4.1.6.3. Contractció d’activitats extraescolars a les empreses 

L'escola vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses facin ús del 

català (cases de colònies, transports, excursions, etc.). 
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 Aquests serveis es desenvolupen al centre en horari escolar o extraescolar i, per tant, 

segueixen els mateixos principis que recull aquest Pla lingüístic.  

 Tot el monitoratge esdevé un model per a l'alumnat i per tant es vetllarà per tal que 

coneguin les dues llengües oficials i que esdevinguin un model correcte de llengua 

catalana.  

 Els comunicats referents als serveis escolars es realitzaran en català.  

 El monitoratge farà servir preferentment la llengua catalana tant per comunicar-se 

amb l’alumnat com amb les famílies.  

 

4.2. LLENGUA I ENTORN 

El centre participarà en el pla educatiu d’entorn de la població per tal de treballar 

conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat i la 

coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió 

social. 

4.2.1. PLURILINGÜÍSME AL CENTRE EDUCATIU 

4.2.1.1. 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 i el 

deure de mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre ha de tenir en 

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

per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

4.2.1.2. MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA (TRADUCCIÓ I FACILITACIÓ) 

L’escola ha d’establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els 

membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les 

comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sense perjudici que 

s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut 

o que es faciliti documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en castellà aquelles 

persones que expressament ho demanin. 

L’Ajuntament posa a disposició del centre un servei de traducció per a les famílies àrabs, prèvia 

demanda. La traductora participa en reunions d’inici de curs, reunions individuals, període de 

matrícula, intermediària amb serveis externs (CSMIJ)... 
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En cas de necessitat, es pot facilitar a les famílies nouvingudes documentació en llengua 

d’origen que es troba a l’espai virtual de l’XTEC: Projectes. Alumnat nouvingut. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html 

 

4.2.1.3. ALUMNAT NOUVINGUTt 

Es considera alumne/a nouvingut aquell de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya 

en els últims vint-i-quatre mesos.  

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració i cal: 

 Garantir una atenció individualitzada intensiva en català 

 Metodologia d’ensenyament de llengua estrangera i des d’un enfocament comunicatiu  

 També es realitzarà un PI en l’àrea de llengües fins que sigui necessari 

 Coordinació sistemàtica entre tutor/a i coordinadora LIC 

 Seguiment del cas a la CAD 

4.3.1 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

4.3.1.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics  

El centre ha de fer una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els 

objectius estratègics i de millora de centre.  Per fer-la es tindrà en compte els indicadors 

d’avaluació interns de centre, les necessitats del claustre i els plans d’innovació. Aquestes es 

duen a terme al propi centre mitjançant PFZ. 

 

4.3.2 ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR  

4.3.2.1 Coordinació comunitats i nivells 

Des del curs 2018/2019 s’ha creat una unitat d’equip al DRIVE anomenada claustre, en aquesta 

unitat estan recollits els acords de claustre sobre diferents aspectes de la llengua: 

 Acords sobre seqüenciació de les tipologies textuals 

 Marques i criteris de correcció comuns 

 Seqüenciació de l’ortografia a tota l’etapa de primària 

 Seqüenciació de consciència fonológica a l’etapa d’infantil 

 Referents d’aula 

 Carpetes expressions escrites per nivell 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.3xzr3ei
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.1j4nfs6
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 Acords d’infantil i primària referents a l’àmbit lingüístic 

També hi ha unes carpetes físiques a les saletes dels equips amb material elaborat i seqüenciat 

dels tallers de lectura realitzats durant la formació que es va fer al centre: ILEC  

 

4.3.2.2. Estructures lingüístiques comunes 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius de 

l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l’educació primària i 

secundària. L’eix vertebrador de l'ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del 

tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza l'ensenyament-aprenentatge de les 

estructures lingüístiques comunes. El tractament de llengües i de les estructures lingüístiques 

comunes involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics 

de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i 

atendre l’especificitat dels continguts. 

4.3.2.3. Projectes d’innovació 

El nostre centre participarà a partir d'aquest curs en un programa en innovació pedagògica en 

tecnologies digitals. L'objectiu del programa és millorar l'assoliment de les competències de 

l'alumnat, introduint l'ús d'una varietat significativa de recursos tecnològics. Aquests dispositus 

comporten la modificació de les metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que cada 

vegada aniran més enfocades a treballs globalitzats on la llengua esdevé un vehicle i on 

esperem comptar amb un extra de motivació per part de l'alumnat. 

 

4.3.3. BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al 

desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents 

suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. 

La composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de l’alumnat del centre i ha de 

preveure la diversa tipologia dels seus usuaris/es. La llengua dels documents ha de ser 

preferentment la catalana, però també el fons ha de tenir en compte les llengües curriculars i 

la diversitat lingüística de l’alumnat.  

En aquests moments la dinamització de la biblioteca escolar està liderada per una comissió 

mixta formada per una mestra del centre, un membre de l’equip directiu i dues mares del 

centre.  L’horari de biblioteca s’ha fet extensiu des del curs 2017/2018 , dues tardes a la 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.434ayfz
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.2i9l8ns
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.xevivl
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setmana roman oberta per tal que la comunitat educativa pugui fer-ne ús. A més, es realitzen 

tallers amb famílies i una activitat de dinamització de lectura al mes per l’alumnat i les famílies. 

També dinamitzen l’espai de biblioteca els dijous d’11h a 11:30h, on l’alumnat pot anar a llegir, 

a realitzar prèstec de llibres… 

En l’organització horària dels cursos també es preveu reservar una franja horària de P3 fins a 

6è perquè puguin fer-ne ús.  

Un cop acabat el curs escolar es presenta un memòria amb les valoracions, elements de 

millores i propostes pel curs següent. 

4.3.3.1. Accés i ús de la informació 

L’accés i ús de la informació o la competència informacional, té com a objectiu la promoció 

d’activitats encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses necessàries per ajudar 

l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i com 

comunicar-la de forma efectiva, amb l’objectiu de transformar-la en coneixement personal. 

Aquest plantejament implica el desenvolupament d’habilitats de pensament, d’ús de 

tecnologies d’informació i d’ús de fonts d’informació general. El treball de la competència 

informacional ha de ser assumit per tot el professorat en col·laboració amb la biblioteca del 

centre, entesa com a espai transversal de suport en el desenvolupament de les àrees 

curriculars. En aquest procés formatiu s’ha de tenir en compte la situació sociolingüística 

actual de la societat catalana, amb el català com a llengua vehicular i la presència de les 

llengües curriculars i les de la nova immigració. 

4.3.4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

4.3.4.1. Pàgina web del centre 

El centre té una pàgina web que li ha de permetre la comunicació amb tota la comunitat 

educativa. La majoria dels continguts de la web estan escrits en llengua catalana, tot i que pot 

haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres àrees lingüístiques. 

 S’ha de trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies, entre d'altres: 

 Documentació del curs: calendari, llibres de text, material escolar... 

 Composició i resum dels acords del Consell Escolar 

 Informació sobre les activitats que es fan al centre 

  Documents de centre (PEC) i carta de compromís educatiu 

  Informació sobre els serveis escolars i activitats extraescolars 

  Participació en projectes i notícies d'actualitat 

https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.3hej1je
https://docs.google.com/document/d/1h6Dw9GmwdsvMu3OvPQ5Aghn0MKJE_95MB9Bdngaatqo/edit?ts=5c1ba5c3#bookmark=id.4gjguf0
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4.3.4.2. Canals de comunicació d’ús interns  

El claustre compta amb: 

 1 grup de WhatsApp, com a canal d’informacions rellevants i/o immediates: 

planificació setmanal, substitucions, peticions d’espais… 

 2 unitats d’equip al DRIVE: una formada per tot el claustre per compartir i elaborar 

documentació del centre i una altra formada per l’equip directiu més l’administrativa 

amb l’actualització de tota la documentació oficial. 

4.3.4.2. Canal de Telegram i Facebook 

L’escola compta amb: 

 1 canal de Telegram, actualment compta amb 268 suscriptors. En aquest canal es 

realitzen els comunicats a les famílies: informacions diverses, ajuts, enllaços a les 

activitats de la página web… Gràcies a aquest canal, s’ha reduït de forma considerable 

el volum dels comunicats en paper.  

 1 pàgina de Facebook, aquesta pàgina la lidera la secretària del centre, i la intenció és 

obrir una finestra la món, i mostrar el dia a dia de l’escola (la vida en directe). Té una 

mitjana de 450 visualitzacions per publicació.  

Les informacions en el Canal de Telegram i les publicacions en la página de Facebook, es 

realitzen habitualment en català. 

4.3.5. INTERCANVIS I MOBILITAT 

En la programació anual es preveuen activitats i/o sortides acadèmiques que complementen el 

currículum, algunes d’elles estan encaminades directament a millorar la competència 

lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi 

context, a facilitat la interrelació sociocultural i afavorir el coneixement de la riquesa històrica, 

lingüística i cultural d’altres indrets. Moltes d’aquestes activitats es promouen des de 

l’Ajuntament del Prat, en l’oferta educativa que es proposa en l’aplicatiu i llibret que oferta al 

setembre a les escoles.  
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5. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

 Per tal de concretar els aspectes a prioritzar anualment en relació al tractament i ús de les 

llengües per part de la comunitat educativa, i seguint les pautes donades pel Departament 

d’Educació a través del portal xtec.cat, en l’apartat de Projectes/Projecte Lingüístic, el centre 

ha fet arribar als diferents àmbits de la comunitat educativa un qüestionari on es tracten 

específicament tots els temes tractats en aquest PLC. 

A partir de la diagnosi de l’entorn, marc legal, aspectes sociolingüístics, plantejament 

plurilingües, buidatge del qüestionari, s’ha planificat la concreció operativa del projecte 

lingüístic del nostre centre.  

5.1. PRINCIPIS GENERALS A TOTS ELS ÀMBITS 

Tenint en compte la concreció del decret 142/2007 de 26 de juny feta en l’ordre 

EDU/221/2007, de 29 de juny, s’estableix que: 

 Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 

repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

 Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, 

serveixin com a base per l’aprenentatge de les dues llengües. 

 A l’educació infantil, l’aprenentatge de la lectura i escriptura es farà en català. La 

llengua castellana s’introduirà al primer curs del cicle inicial per arribar, al final de 

segon, a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

 Les hores de les àrees de llengua es podran distribuir entre els cicles de l’etapa, 

respectant l'assignació horària global que marqui la normativa vigent.  

 

5.2. PLANTEJAMENT LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

5.2.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats 

pedagògiques excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua 

estrangera. 

 Es vetllarà per a que l’actitud de l’alumnat vers la llengua catalana sigui positiva i 

l’utilitzin en qualsevol situació. 
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 La llengua vehicular del centre és el català. Totes les àrees curriculars s’impartiran en 

llengua catalana, a excepció de la llengua castellana, la llengua anglesa o les Arts and 

TAC's. 

 Les activitats orals i escrites, l’exposició del mestra, el material didàctic, les activitats 

d’avaluació seran en llengua catalana. 

 L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en català. 

 Es considera prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana, 

atès que és aquesta la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. Les estructures comunes es fan en llengua catalana. 

5.2.2. ÀMBIT INSTITUCIONAL 

 La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal en el centre, tant en les activitat 

internes com en les de projecció exerna. 

 La llengua catalana serà el vehicle d’expressió en les reunions i actes de la comunitat 

educativa. 

 Es vetllarà perquè totes les activitats pedagògiques que es realitzin fora del centre es 

duguin a terme en llengua catalana.  

 

5.2.3. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 El centre utilitzarà la llengua catalana com a vehicle d’expressió en les activitats 

docents, tant en les internes, com en les externes. 

 La llengua catalana serà la llengua de comunicació oral i escrita entre el professorat, el 

personal no docent i l’alumnat, dins i fora de l’àmbit curricular. 

 El professorat tindrà cura de la llengua emprada per tal de ser-ne model d’ús per a la 

resta de la comunitat educativa.  

 

5.2.2. ÀMBIT INSTITUCIONAL 

 La llengua catalana serà el vehicle d’expressió en les seves activitats administratives, 

tant internes com externes. 

 Les actuacions administratives de règim intern del centre, com són actes, comunicats 

diversos, horaris, rètos... Es redactaran normalment en llengua catalana. També 

s’utilitzarà en totes les actuacions administratives: arxius qualificacions, informes 

interns i comunicats.  
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 Els avisos al públic que s’hagin d’inserir als taulers d’anuncis del centre, o a la web o 

telegram, es faran normalment, en llengua catalana.  

  

 

 

 

 

 

 


