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0. MARC NORMATIU 

Segons els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres”, la Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’Educació en el títol II, estableix el règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya i, a l’article 14, determina que els centres públics 

han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que 

emmarqui el tractament de les llengües al centre. 

El projecte lingüístic s’ha d’ajustar, a més, al que estableixen els articles 10, 11, 

12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i l’article 5.1.e del Decret 102/2010, de 

3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 

 

1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

El PLC ha de partir de la reflexió interna del centre per tal de recollir les decisions 

relatives a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i així plantejar una 

adquisició d’aquestes coherent i adequada, tant amb el PEC com amb el Projecte 

de Direcció, 

Recull, a més, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació 

del centre.  

Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera ajustada 

i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords 

de gestió educativa diària a l’escola, tant a l’aula com a l’entorn. 
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2. EL MODEL PLURILINGÜE I INTERCULTURAL DE 

CATALUNYA 

 

2.1. Objectius 

Partint del document editat pel Departament d’Educació (“El model lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un 

context educatiu multilingüe i multicultural”) i, atenent al nostre context, hem 

d’intentar afavorir els següents objectius: 

- Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que 

garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües 

oficials, català, castellà i occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, 

si s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües 

addicionals, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i 

multicultural. 

- Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del 

sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

- Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori 

individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció 

social a través del llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable 

en qüestions d’importància local o global. 

- Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència 

plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües amb 

l’objectiu de construir coneixement nou. 

- Fer present en els centres les llengües i les cultures dels alumnes d’origen 

estranger afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i 

econòmic, i promoure’n la integració educativa. 

- Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen 

estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i 

econòmic, i promoure’n la integració educativa. 

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

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

la seva autonomia pe aprendre-les al llarg de tota la vida. 
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2.2. La implementació del nostre model plurilingüe  

Tenint en compte aquests objectius, doncs, el model català d’educació lingüística 

es desenvoluparà a partir dels elements constitutius següents: 

- La llengua catalana i l’occità a l’Aran són les llengües de referència i les 

llengües normalment emprades en els àmbits docent, administratiu i de 

comunicació, i constitueixen l’eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe. 

- Les llengües curriculars (català, castellà i estrangeres) es tracten com a 

llengües d’aprenentatge i com a vehiculadores de continguts durant el 

temps lectiu i el temps escolar d’acord amb els projectes lingüístics de 

cada centre. 

- Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i 

de les famílies d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a 

través de la sensibilització, el respecte, el reconeixement i l’obertura cap 

a l’aprenentatge de totes les llengües. Igualment, el seu ensenyament 

formal, com a matèria optativa dins del currículum o com a activitat 

extraescolar, contribueix a augmentar el nombre de llengües estrangeres 

que els alumnes poden aprendre i acreditar i incrementa la riquesa cultural 

i la competitivitat de la nostra societat. 

- L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es 

desenvolupa en llengua catalana d’acord amb les mesures específiques 

següents: pla d’acollida, aula d’acollida i suport lingüístic i social. Aquests 

alumnes disposen d’un pla individualitzat que adapta el currículum a les 

seves necessitats immediates d’aprenentatge i que avalua els processos 

d’aprenentatge amb relació als objectius fixats en aquest pla. 

- Per  la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es 

planifiquen les mesures i suports i es determina en el pla individualitzat 

quins seran els criteris mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la 

competència lingüística i comunicativa. 

 

2.3. Nivell de competències de les llengües 

En acabar l’educació obligatòria el nostre alumnat haurà de ser capaç d’utilitzar 

amb normalitat i de manera correcta el català i, com a mínim, una llengua 

estrangera.  

Això implica que l’alumnat necessita assolir els coneixements orals i escrits que 

fixa el currículum de l’educació primària i l’ESO, el qual es correspon amb els 
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nivells de coneixement de llengua del Marc europeu comú de referència per a 

les llengües del Consell d’Europa següents: 

- Nivell B2 en català i en castellà. 

- Nivell B1 en la llengua estrangera (Anglès). 

 

 

3. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

3.1. La nostra escola 

3.1.1. Dades del centre 

El nostre és un centre de titularitat pública i d’una línia a tots els nivells educatius 

menys a 3r i a 5è en què comptem amb dos línies per curs.  

La distribució del nostre alumnat per aules és la següent: 

P3 P4 P5 1r 2n 3rA 3rB 4t 5èA 5èB 6è Total 

25 25 25 26 26 25 22 23 22 24 25 268 

 

Fitxa de l’escola 

Nom: Escola Joan Maragall 

Codi: 08022884 

Adreça: C/ Joan Maragall, 40 

Municipi i codi postal: El Prat de Llobregat – 08820 

Comarca: Baix Llobregat 

Titularitat pública. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

SSTT: Baix Llobregat – Carrer Laureà Miró, 328-330. Sant Feliu de Llobregat. 

Telèfon: 93 479 37 91 

Correu electrònic: a8022884@xtec.cat 

Web: www.agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall 

Twitter: @EscolaJMaragall 

Instagram: escolajmaragallprat 

 

mailto:a8022884@xtec.cat
http://www.agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall
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3.1.2. Ubicació 

La nostra escola està situada al carrer Joan Maragall, 40 del Prat de Llobregat 

(08820). El barri on s’ubica la institució està envoltat per pocs pisos, essent 

predominant els habitatges de planta baixa donat que estem al casc antic del 

municipi. 

El terme municipal del Prat de Llobregat s'estén íntegrament per la plana 

deltaica, entre el  marge dret del riu Llobregat i l'estany del Remolar, al llarg d'un 

front marítim de 8 km de longitud. Amb una superfície de 32,23 km2, totalitza la 

tercera part del total del Delta. 

El Prat limita a llevant amb Barcelona (Zona Franca), al nord amb l'Hospitalet i 

Cornellà, al NW amb Sant Boi i a ponent amb Viladecans.  

El nostre és un centre de titularitat pública i d’una línia a tots els nivells educatius 

menys a 2n i 4t en què comptem amb dos línies per curs. 

 

3.1.3. Context sociolingüístic  

Un dels trets identitaris de la nostra escola és l’àmplia diversitat cultural i 

sociolingüística que defineix els nostres infants i les seves famílies. Aquesta 

singularitat és una font d’aprenentatge per a tota la comunitat educativa i es 

plasma en els següents indicadors que detallarem a continuació: 

- Nombre d’alumnat catalanoparlant. 

- Nombre d’alumnat amb NEE. 

- Nombre d’alumnat amb NESCD. 

- Nombre d’alumnat nouvingut. 

- Nombre d’alumnat estranger. 
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Realitat lingüística 

La realitat lingüística1 del nostre alumnat és majoritàriament castellanoparlant. 

La llengua vehicular al context familiar queda distribuïda de la manera que 

segueix: 

 Català Castellà Àrab Altres 

P3 12 11  

1 infant amb el francès com a segona llengua 

1 infant amb txec, italià i sard com a estímuls 

lingüístics 

P4 12 11 2  

P5 5 18 2 

2 infants amb el romanès com a segona 

llengua 

1 infant amb l’anglès com a segona llengua 

1r 13 8 5  

2nA 6 16 2 
1 infant amb el francès com a segona llengua 

1 infant amb el romanès com a segona llengua 

2nB 3 14 4  

3r 4 18 2 1 infant amb el romanès com a primera llengua 

4tA 2 17 2  

4tB 5 16 2  

5è 5 19 1  

6è 8 14 3  

Total 75 162 25  

 28.62% 61.83% 9.54%  

 

 

 

                                                           
1 Dades del curs 2017-2018 
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Altra diversitat significativa 

Per tal d’acabar de detallar la nostra població escolar, presentem les següents 

dades referides al present curs escolar. Així:  

 Nombre d’alumnes Tant per cent 

Alumnat NEE 10 3.73% 

Alumnat NESCD 29 10.82% 

Alumnat nouvingut 5 1.87% 

Alumnat estranger 36 13.43% 

 

 

4. EL TRACTAMENT DE LES LLENGUES A L’ESCOLA 

 

4.1. Metodologia 

El procés de planificació de l’actual Projecte de Direcció, contempla el treball per 

projectes a les tres àrees de la dimensió lingüística el curs 2021-2022. 

La nostra escola comença a introduir un canvi pedagògic global posant en el 

centre de l’aprenentatge a l’alumne que començarà amb l’àrea de Descoberta de 

l’Entorn i Medi Natural i Social el curs 2019-2020.  

El present curs escolar tot el claustre estem realitzant una formació de centre 

amb l’objectiu de conèixer en profunditat aquesta metodologia d’ensenyament i 

aprenentatge i dotar-nos de seguretat i motivació per tal de treballar per projectes 

el proper curs a la primera àrea que hem escollit. 

Aquesta primera experiència amb el curs previ de preparació que estem 

realitzant ara (formació de centre, coneixença profunda del Currículum i selecció 

dels objectius i continguts per part de cada cicle, comprensió de com es treballa 

per projectes i les diverses formes d’engegar-los) serà el primer pas per du a 

terme el procés de renovació pedagògica que tenim planificat a quatre cursos. 

Però, tot aquest moviment de renovació pedagògica ha de conviure prèviament 

amb el material didàctic amb què treballem ara, implementant totes aquelles 



Generalitat de Catalunya Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

Departament d’Educació             Curs 2018-2019                              

Escola Joan Maragall 

 
 
 

8 

 

millores i innovacions que creiem necessàries any rere any i que anem introduint 

a les nostres programacions generals anuals. 

4.2. Llengua catalana i literatura 

 

4.2.1. Distribució horària 

Nivell  Hores setmanals 

P3 5.5 

P4 6.5 

P5 6.5 

1r 5.75 

2n 5.75 

3r 6 

4t 5.75 

5è 5.75 

6è 6.25 
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4.2.2. Continguts clau 

Dimensió Continguts clau 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
 o

ra
l 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Tema, idees principals i rellevants. 
- Morfosintaxi textual: connectors. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
- Organització del text: coherència i cohesió. 
- Correcció lingüística. 
- Adequació del registre. 
- Elements expressius: prosòdics i no verbals. 
- Estratègies per estructurar l’expressió oral. 
- Estratègies de participació activa i col·laborativa. 
- Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula... 

C
o

m
p

re
n

s
ió

 l
e
c

to
ra

 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Tema, idees principals i rellevants. 
- Hàbit lector. 
- Connectors. 
- Signes de puntuació. 
- Estratègies de cerca. 
- Fonts d’informació en paper i suport digital. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
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E
x

p
re

s
s

ió
 e

s
c

ri
ta

 
- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Connectors. 
- Signes de puntuació. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
- Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
- Elements per a la planificació d’un text. 
- Organització del text: coherència i cohesió. 
- Correcció lingüística. 
- Adequació del registre. 
- Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 
- Presentació formal. 
- Hàbit d’escriure. 

P
lu

ri
li

n
g

ü
e
 
i 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l - Usos no discriminatoris del llenguatge. 

- Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística. 
- Prejudicis lingüístics. 
- Llengües romàniques diverses. 
- Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 

L
it

e
rà

ri
a

 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Hàbit lector. 
- Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
- Correcció lingüística. 
- Hàbit d’escriure. 
- Dades bàsiques d’un llibre. 
- Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn. 
- Recursos retòrics. 
- Ritme i rima. 

 

4.2.3. Material didàctic 

Nivell  Material didàctic 

P3 Contes, poemes i cançons. “Ralet, Ralet 3 anys” 

P4 Contes, poemes i festes.“Ralet, Ralet 4 anys” 

P5 Contes, poemes i festes.“Ralet, Ralet 5anys” 

1r XAT 1 
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Quadern de Cal·ligrafia (Núm. 4, 5 i 6) 

2n 
Llengua 2. Lectures 

Quadern de Cal·ligrafia (Núm. 8, 10 i 11) 

3r Llengua 3 

4t Llengua 4 

5è Llengua 5 

6è Llengua 6 

 

 

4.3. Llengua castellana i literatura 

 

4.3.1. Distribució horària 

Nivell  Hores setmanals 

1r 1.75 

2n 1.75 

3r 1.75 

4t 1.75 

5è 1.75 

6è 1.5 
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4.3.2. Continguts clau 

Dimensió Continguts clau 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
 o

ra
l 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Tema, idees principals i rellevants. 
- Morfosintaxi textual: connectors. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
- Organització del text: coherència i cohesió. 
- Correcció lingüística. 
- Adequació del registre. 
- Elements expressius: prosòdics i no verbals. 
- Estratègies per estructurar l’expressió oral. 
- Estratègies de participació activa i col·laborativa. 
- Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula... 

C
o

m
p

re
n

s
ió

 l
e
c

to
ra

 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Tema, idees principals i rellevants. 
- Hàbit lector. 
- Connectors. 
- Signes de puntuació. 
- Estratègies de cerca. 
- Fonts d’informació en paper i suport digital. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
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E
x

p
re

s
s

ió
 e

s
c

ri
ta

 
- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Connectors. 
- Signes de puntuació. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Gestió i tractament de la informació. 
- Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
- Elements per a la planificació d’un text. 
- Organització del text: coherència i cohesió. 
- Correcció lingüística. 
- Adequació del registre. 
- Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 
- Presentació formal. 
- Hàbit d’escriure. 

P
lu

ri
li

n
g

ü
e
 i
 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l - Usos no discriminatoris del llenguatge. 

- Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística. 
- Prejudicis lingüístics. 
- Llengües romàniques diverses. 
- Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 

L
it

e
rà

ri
a

 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Hàbit lector. 
- Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
- Correcció lingüística. 
- Hàbit d’escriure. 
- Dades bàsiques d’un llibre. 
- Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn. 
- Recursos retòrics. 
- Ritme i rima. 

 

4.3.3. Material didàctic 

Nivell  Material didàctic 

1r Treballem amb material d’elaboració pròpia 

2n Treballem amb material d’elaboració pròpia 

3r Chimpa 3 

4t Chimpa 4 
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5è Treballem amb material d’elaboració pròpia 

6è Treballem amb material d’elaboració pròpia 

 

4.4. Llengua estrangera: anglès 

 

4.4.1. Distribució horària 

Nivell  Hores setmanals 

P4 1 

P5 1.5 

1r 2.25 

2n 2.5 

3r 2.25 

4t 2.5 

5è 2.5 

6è 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

Departament d’Educació             Curs 2018-2019                              

Escola Joan Maragall 

 
 
 

15 

 

4.4.2. Continguts clau 

Dimensió Continguts clau 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
 o

ra
l 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Estratègies per a l’expressió: planificació, producció i 

revisió. 
- Estratègies i fórmules per a la interacció oral. 
- Organització i estructura discursiva del text: adequació, 

coherència i cohesió. 
- Morfosintaxi textual: connectors. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Elements expressius: prosòdics i no verbals. 
- Gestió i comunicació de la informació. 
- Ús de recursos digitals. 

C
o

m
p

re
n

s
ió

 l
e
c

to
ra

 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Organització i estructura discursiva del text. 
- Morfosintaxi textual: connectors, signes de puntuació. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Estratègies de cerca. 
- Fonts d’informació en suport paper i digital. 
- Estratègies per adquirir i transmetre informació. 
- Ús dels recursos digitals. 
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E
x

p
re

s
s

ió
 e

s
c

ri
ta

 
- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Estratègies i recursos per a l’expressió: planificació, 

producció, revisió 
- Estratègies específiques per a la producció i revisió de 

textos en llengua estrangera. 
- Organització i estructura discursiva del text: adequació, 

coherència i cohesió. 
- Morfosintaxi textual: connectors, signes de puntuació. 
- Estructura textual. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 
- Ortografia de paraules conegudes i d’ús freqüent. 
- Correcció lingüística i ortogràfica. 
- Recursos per a la producció i la revisió en suport imprès 

i digital. 
- Presentació formal. 
- Ús dels recursos digitals. 

P
lu

ri
li

n
g

ü
e
 i
 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l 

- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat. 
- Elements prosòdics (entonació, pronúncia i ritme) i 

fonètics. 
- Elements no verbals. 
- Elements morfosintàctics bàsics. 
- Morfosintaxi textual. 
- Estratègies de comparació fonètica, gràfica i lèxica. 
- Aspectes sociolingüístics i culturals bàsics. 
- Famílies de llengües. 

L
it

e
rà

ri
a
 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Lectura en veu alta. 
- Lectura silenciosa. 
- Organització i estructura discursiva del text: adequació, 

coherència i cohesió. 
- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat. 
- Elements expressius: prosòdics i no verbals. 
- Valoració de textos literaris. 
- Idees rellevants i secundàries. 
- Elements literaris (rima, estrofa, tornada...) 
- Reescriptura de textos literaris. 
- Ús dels recursos digitals. 

 

4.4.3. Material didàctic 
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Nivell  Material didàctic 

P4 Discover with DEX 1. Pupil’s Book 

P5 Discover with DEX 2. Pupil’s Book 

1r TIGER 1. Pupil’s Book 

2n TIGER 2. Pupil’s Book 

3r 
TIGER 3. Pupil’s Book 

TIGER 3. Activity Book A 

4t 
TIGER 4. Pupil’s Book 

TIGER 4. Activity Book A 

5è 
TIGER 5. Pupil’s Book 

TIGER 5. Activity Book A 

6è 
TIGER 6. Pupil’s Book 

TIGER 6. Activity Book A 
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4.5. Activitats a destacar 

En aquest apartat relacionarem el seguit d’activitats que considerem més 

significatiu destacar relatives al treball de la dimensió lingüística en un context 

plurilingüe. Així: 

Revista literària “Som-hi 3.0” 

Des de fa quatre cursos i, coincidint amb Sant 

Jordi, editem la nostra revista literària “Som-hi 

3.0”.  

Cada tutoria, des de l’àrea d’aprenentatge que 

escolli, presenta una activitat per a la revista.  

Les diferents especialitats també presenten 

treballs realitzats a les seves classes així que 

comptem amb una revista escrita en les tres 

llengües que participen a la nostra escola: 

català, castellà i anglès. 

Pengem la revista a la web de l’escola i fem 

tres còpies per a cada grup-classe. Aquestes 

es van fent préstec per a què cada infant pugui 

portar un exemplar de la revista imprès a casa 

seva i poguem garantir que tothom té accés a 

la seva lectura. 

Lècxit 

És el cinquè curs que realitzem aquesta 

activitat a l’escola cada dijous des de les 

16.30h fins a les 17.30h. 

L’Ajuntament del municipi va establir un 

conveni amb la Fundació Bofill que és qui el 

dinamitza.  

Està adreçat a l’alumnat des de 4t fins a 6è i 

cada infant realitza activitats de lectura 

individualment amb un voluntari/a. A més, 

aquestes activitats es complementen amb 

d’altres grupals. 

Teatre a l’escola 
Enguany és el tercer curs que treballem el 

teatre a l’escola. Vam realitzar un projecte per 

incorporar actrius d’una entitat de teatre 
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municipal a l’escola i l’Ajuntament ens el va 

aprovar. 

Donat que l’Ajuntament va dinamitzar el 

projecte IntersECCions a totes les escoles del 

municipi hem anat reconvertint aquest primer 

projecte. Hem evolucionat durant els tres 

cursos de la següent manera: 

16-17: 4t realitza una obra de teatre amb 

acompanyament d’una actriu quinzenalment i 

posada en escena l’obra a un teatre municipal. 

17-18: Focalitzem a Cicle Superior l’activitat 

teatral prioritzant el procés i no el resultat. A 

més, diferents nivells de Primària fan petits 

tastets teatrals que presentem plegats en una 

jornada. Ambdues activitats continuen amb 

professores de teatre de l’Escola d’Arts en Viu 

de la ciutat i les/els mestres de cada grup-

classe. 

18-19: El nostres grups diana són 5è i 6è i 

decidim fer tastets teatrals a P5 i tots els 

nivells de Primària. L’activitat continua amb 

professores les de teatre de l’Escola d’Arts en 

Viu de la ciutat i les/els mestres de cada grup-

classe. 

Apadrinament lector 

És el quart curs en què realitzem aquesta 

activitat entre l’alumnat de 1r i 6è a la franja de 

30 minuts de lectura de cada divendres. 

Hem escollit diferents col·leccions de llibres 

per tal de què cada parella lectora vagi 

avançant en la mecànica lectora, la 

comprensió i l’elaboració conjunta d’activitats. 

A més, nodrim l’activitat amb diferents 

trobades de les parelles lectores que s’acaben 

acomiadant amb la marxa de 6è a l’institut. No 

només treballem la lectura sinó la cohesió 

entre el nostre alumnat. 



Generalitat de Catalunya Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

Departament d’Educació             Curs 2018-2019                              

Escola Joan Maragall 

 
 
 

20 

 

30 minuts de lectura diària 

Tots els nivells de Primària realitzen lectura 

diària des de les 10.30h fins a les 11.00h amb 

activitats diverses ajustades a cada nivell 

educatiu. Així, lectura per parelles, modelatge 

docent, activitats de dinamització lectora 

quinzenals a la biblioteca, lectura individual i 

en veu alta, petits textos de comprensió 

lectora, etc. 

Biblioteca en horari lectiu 

Tots els nivells de Primària tenen una sessió 

de 30 minuts de lectura en què es desdobla el 

grup-classe i, per tant, quinzenalment, 

assisteixen a la biblioteca en grup reduït per 

treballar activitats de lectura. Tenim l’objectiu 

d’aconseguir treballar el gust lector, un dels 

vèrtex del triangle de la lectura que més es 

deixen de banda a l’escola en favor del saber 

llegir i llegir per aprendre. 

Biblioteca en horari postlectiu 

És el segon curs en què obrim dos tardes 

(dimarts i dijous, de 16.30h a 18.00h) la 

biblioteca escolar. Comptem amb un recurs 

del PEEP del municipi per tal de poder 

implementar aquesta activitat. 

Comptem amb un grup fix de 14 alumnes de 

2n i 3r de Primària que acudeixen a totes les 

sessions. Treballen la lectura d’una manera 

dinàmica, lúdica i atractiva. Es tracta de què 

consolidin el procés lector mitjançant el joc. 

A més, periòdicament organitzem activitats 

obertes a tota la comunitat educativa per tal de 

què la biblioteca estigui a l’abast de tothom; no 

només del grup reduït de 2n i 3r. 

Dossier de lectura 

Aquest dossier recull un seguit de textos de 

caire competencial des del 2n trimestre de 1r 

fins a 6è. El treballem a una de les franges de 

trenta minuts de lectura o dins l’àrea de català 

per tal de buscar lectures quotidianes, 
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motivadores i que treballin la comprensió 

inferencial i abstracta. 

Desdoblaments heterogenis 

d’Expressió Escrita 

Cada nivell de Primària realitza una franja 

setmanal d’Expressió Escrita amb el grup-

classe desdoblat en dos grups heterogenis. 

Treballem la lectura i la producció escrita de 

diferents tipologies textuals que tenim 

seqüenciades durant tota l’etapa educativa 

per tal de què, en acabar l’escola, l’alumnat 

hagi treballat totes les tipologies textuals. 

El material que utilitzem és d’elaboració pròpia 

i el anem revisant/millorant cada curs escolar. 

Metodologia AICLE 

El treball de la llengua anglesa d’una manera 

funcional i quotidiana a l’escola l’hem 

aconseguit mitjançant la metodologia AICLE 

que treballem de la següent manera: 

- Hem perfilat una de les places de 
Primària de l’escola per tal de comptar 
amb un mestre amb la titulació AICLE 
corresponent i amb l’especialitat de 
llengua estrangera. 

- Una de les sessions de l’àrea de Medi 
Natural, Social i Cultural des de 3r fins 
a 6è es treballa en llengua anglesa. 
Hem sequenciat diferents continguts de 
l’àrea de Medi per treballar-los en 
llengua anglesa. 

- A Primària treballem l’àrea de Plàstica 
mitjançant tallers intercicles. Un dels 
tallers que es rota a cada cicle és 
sempre en llengua anglesa i els 
realitzen la mestra d’anglès, la plaça 
singular de llengua estrangera i una 
mestra amb capacitació per exercir 
aquesta llengua a l’escola. 

Auxiliar de conversa en 

llengua anglesa 

Des del curs 2017-2018, el projecte 

IntersECCions impulsat per l’Ajuntament de la 

ciutat ha possibilitat que comptem 16 hores 
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amb una auxiliar de conversa nadiva a 

l’escola. 

Distribuïm les hores de l’auxiliar de manera 

equitativa a cada nivell educatiu (des de P4 

fins a 6è) i l’hem incorporat al pati i a una de 

les sessions hi participa a la franja del 

menjador escolar. 

Ens plantegem aquest recurs com una 

manera de fomentar l’ús oral de l’anglès des 

de la vessant més funcional i real. 

Ambients de lliure circulació 

Des d’aquest curs escolar hem començat a 

implementar dos tardes d’ambients de lliure 

circulació des de P3 fins a P5 amb cinc 

estances diferents (llum i foscor, ciència, art, 

lletres i joc simbòlic). 

Aquesta opció pedagògica permet que el 

nostre alumnat estigui en contacte continu 

amb estímuls lingüístics, tant orals com 

escrits; bàsics per a un bon desenvolupament 

de la llengua oral i la lectura. 

Projecte CUEME 

El projecte CUEME (Cultura emprenedora a 

l’escola) és una oportunitat per treballar 

transversalment la lectura des de l’àrea de 

Medi, llengües i Matemàtiques. L’hem 

implementat per primera vegada aquest curs 

escolar. 

L’objectiu és que l’alumnat creï una 

cooperativa, des dels seus estatuts fins la 

posada en venda dels seus productes.  

Contínuament fem servir la lectura per produir 

textos, arribar a acords, interpretar textos, 

dades, etc. 

És, en definitiva, un projecte absolutament 

vivencial i motivador per al nostre alumnat de 

5è. 
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Calaix d’emocions i Educació 

emocional 

A tota l’escola l’Educació Emocional és 

fonamental per tal de fomentar 

l’autoconeixement de l’alumnat, el 

coneixement de la resta i el benestar personal. 

Des de P3 fins a P5 treballem el “Calaix 

d’emocions”, on una sessió setmanal està 

adreçada a fer aquest treball de gestió de les 

emocions a partir de diferents contes, 

materials  i recursos planificats pels mestres. 

A Primària la part emocional de l’alumnat la 

treballem també de manera sistemàtica durant 

els trimestres, recollint les activitats què fem, 

el seu objectiu i desenvolupament per tal 

d’anar generant un repositori de consulta útil 

per a tot l’equip docent. 

Projecte SI 

El projecte SI (Salut Integral) el vam començar 

a treballar a l’escola el curs 2017-2018. Hi 

participen les tres classes d’Infantil. 

Està promogut per la Fundació SHE i pretén 

promoure hàbits saludables a tota la 

comunitat educativa mitjançant jocs, materials 

digitals, visites a les aules de diferents 

famílies, etc. 

L’alumnat es mostra actiu i l’ús de la llengua 

és bàsic per tal d’anar progressant a les 

activitats que es van proposant. 

Xarxa de competències 

bàsiques 

Des del curs 2017-2018 la nostra escola està 

adherida a la Xarxa de Competències 

Bàsiques. Estem en ple procés de renovació 

pedagògica i molts dels canvis que volem 

introduir es treballen i planifiquen a partir del 

debat pedagògic del grup impulsor de mestres 

que realitza la formació. 

Amb els coneixements que anem adquirint, 

aprofundim en una visió de l’alumne com a 

protagonista del seu aprenentatge on ens 



Generalitat de Catalunya Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

Departament d’Educació             Curs 2018-2019                              

Escola Joan Maragall 

 
 
 

24 

 

qüestionem diferents aspectes del seu 

aprenentatge i, un d’aquests, és la lectura. 

Una de les tasques que farem enguany serà 

una base d’orientació que ens endreçarà i 

guiarà per tal de revisar què llegeix el nostre 

alumnat, com, quan i amb quin objectiu. 

Dimensió plurilingüe i 

intercultural 

Cada mestre/a de cadascuna de les tres 

llengües que conviuen a l’escola, dissenya 

activitats encaminades a treballar amb 

l’alumnat la dimensió plurilingüe i intercultural 

de les llengües.  

Les tenim totes recollides i dissenyades amb 

material propi o dels llibres de text. Són 

aquestes unes activitats molt adequades per 

reflexionar sobre l’ús de la llengua i conèixer 

d’altres, ja siguin romàniques o no. Es posa 

sobre la taula, a més, tasques lingüístiques de 

caire intercultural. 
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4.6. Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat és un dels pilars de la nostra línia d’escola donat que 

l’heterogeneïtat quant a alumnat i famílies és un dels nostres trets d’identitat que 

ens ha permès créixer i aprendre plegats/des els/les uns/es dels/les altres. 

Per tal de definir quina és la nostra mirada a les diferents necessitats dels infants, 

presentem el següent esquema: 

 

 

 

 

 

CAD 

Comissió 

Social 

Cap d’Estudis  

EAP 

Mestra d’EE 

Direcció 

EAP 

Serveis Socials 

Mestra d’EE 

Mestra 

d’EE PONT 

Ambdues comissions es troben quinzenalment  

Compartim: 

-  Protocol clar i conegut per tot el claustre. 

-  Els casos urgents van sempre primer. 

- Tractament de la informació respectuós. 

- Treball de coordinació basat en una bona 

relació entre els membres. Molta implicació. 
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4.7. Ensenyament inicial de les llengües a l’alumnat 

nouvingut 

L’alumnat nouvingut que arriba a l’escola entra dins el nostre protocol d’atenció 

a la diversitat i seguim els passos establerts al nostre “Pla d’Acollida i 

Escolarització”. 

Cal diferenciar tres moments:  

- Alumnat que arriba a P3 

Preinscripció:aquesta tasca la realitza l’administrativa. Es realitza la revisió de 

la documentació que s’ha de presentar i es fa la tramesa al Departament 

d’Educació de l’Ajuntament per a què es procedeixi a la seva puntuació. 

La preinscripció es pot realitzar al centre educatiu que les famílies escullen en 

primera opció, a l’ajuntament o telemàticament. 

Formalització de la matrícula: aquesta tasca la realitza l’administrativa. 

L’administrativa facilita a la família dos documents per a què els omplin. Així: 

- Autorització d’ús de la imatge. 

- Elecció de Religió o Educació en Valors Socials i Cívics. 

Finals de Maig – Inici de Juny: entrevista amb la direcció per fer una primera 

presa de contacte amb les famílies que conformen el grup-classe i on prendrem 

nota dels aspectes evolutius que convé tenir en compte per tal de planificar 

l’adaptació de setembre del grup-classe. En aquesta entrevista hi poden assistir 

els futurs/es nens/es de P3. Veure els infants i establir un primer vincle pot ajudar 

també en aquells casos en què pot haver alguna dificultat.  

REFORÇOS: Els distribuïm en funció dels acords de 

les juntes d’avaluació i el tractament dels diferents 

casos a la CAD. 

SEP: Lectiu i postlectiu. 

EE: Horari flexible en funció de les necessitats. Dóna 

suport dins l’aula i, si s’escau, fora d’aquesta en 

grups reduïts. Col·labora en l’elaboració dels PI’s. 

CEEPSIR 
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En el cas que hi hagi una adjudicació d’un alumne/a amb NEE, es notificarà a 

l’EAP per tal de què estigui assabentat i/o comparteixi amb nosaltres aquella 

informació de la qual disposi el servei d’atenció psicopedagògica. 

Arribats a aquest punt, ajustarem la resposta educativa a les necessitats de 

l’infant que s’incorpori a partir dels recursos de què disposem. 

Aquesta entrevista també és molt important donat que, com el nostre centre no 

és la primera opció d’algunes de les famílies que hi arriben, convé que ens 

coneguin i que guanyin confiança amb l’escola i amb la nostra tasca. 

Juny (període sense nens/es): reunió de l’equip docent d’infantil amb les 

famílies de P3 (en aquesta trobada també hi assisteix la directora i la cap 

d’estudis). Es presenta tot el material que serà necessari per al setembre i es 

resolen dubtes i/o neguits de les noves famílies que s’incorporen quant al 

funcionament i l’organització de l’etapa educativa que tot just comencen. 

Període d’adaptació grup-classe de P3: es fa una entrada esglaonada de 

l’alumnat durant els tres primers dies d’escola i aquestes tres tardes, queda a 

decisió de cada família si porten o no els seus fills/esal centre.  

La rotació que fem és la següent: 

 De 9.00h a 10.25h De 10.25h a 10.45h De 10.10h a 11.15h 

Dia 1 A Traspàs a les 

famílies de com ha 

anat 

B 

Dia 2 B A 

Dia 3 A B 

 

A partir del quart dia d’escola, l’horari serà de 9.00h a 12.30h i de 15.00h a 

16.30h. Durant el mes de setembre no hi ha especialitats per tal de què el grup-

classe de P3 compti amb dos persones a l’aula durant cada franja i s’afavoreixi 

la seva adaptació progressivament. En les franges en què no hi ha especialitat 

es cobrirà la sessió amb la presència de la direcció i/o la cap d’estudis. 

Quan hi hagi alumnat nouvingut/da al grup-classe de P3, el tutor/a informarà a la 

mestra d’Educació Especial per a què es parli a la CAD des d’on es facilitaran 

estratègies per afavorir la comprensió i l’ús de la llengua vehicular en situacions 

quotidianes d’aula. 
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Els suports que requereixi l’alumnat nouvingut/da al grup-classe de P3 seran 

competència de tot l’equip docent en funció de la disponibilitat de la borsa d’hores 

adreçada al SEP.  

Els reforços de l’esmentat alumnat es prioritzaran que es realitzin dins l’aula des 

de P3 fins a 2n. 

A la preavaluació i a la junta d’avaluació de cada trimestre, es comentarà amb 

detall quin és l’avenç de cada nen/a nouvingut/da a nivell de relació i de progrés 

en l’ús de la llengua. 

Quan es conegui la ràtio del grup-classe, s’informarà al claustre en la propera 

trobada en què estigui convocat 

 

- Alumnat que arriba a l’inici de curs, ja sigui provinent d’un sistema 

educatiu de l’estat espanyol, d’un altre país (nouvinguts/des) o 

incorporat ja al sistema educatiu català però en una altra població 

(no nouvinguts/des) 

Preinscripció: aquesta tasca la realitza l’administrativa. Es realitza la revisió de 

la documentació que s’ha de presentar i es fa la tramesa al Departament 

d’Educació de l’Ajuntament per a què es procedeixi a la seva puntuació. 

La preinscripció es pot realitzar al centre educatiu que les famílies escullen en 

primera opció, a l’ajuntament o telemàticament. 

Formalització de la matrícula: aquesta tasca la realitza l’administrativa. 

L’administrativa facilita a la família dos documents per a què els omplin. Així: 

- Autorització d’ús de la imatge. 

- Elecció de Religió o Educació en Valors Socials i Cívics. 

En el cas que hi hagi una adjudicació d’un alumne/a amb NEE, es notificarà a 

l’EAP per tal de què estigui assabentat i/o comparteixi amb nosaltres aquella 

informació de la qual disposi el servei d’atenció psicopedagògica. 

Arribats a aquest punt, ajustarem la resposta educativa a les necessitats de 

l’infant que s’incorpori a partir dels recursos de què disposem. 

Finals de Maig – Inici de Juny: entrevista de la direcció amb la família per 

resoldre dubtes. S’instarà a la família a què faci una entrevista amb el tutor/a 

prèvia al començament de curs durant el mes de setembre per tal de conèixer el 
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funcionament del nivell educatiu al qual pertany i les informacions d’interès per 

dotar d’autonomia l’alumne/a els primers dies d’escola. 

Serà el tutor/a qui convoqui a la família per trobar-se amb ella prèviament a l’inici 

de les classes. 

El tutor/a del grup-classe designarà un company/a de la classe per a què faci de 

guia i/o acompanyant durant els dies que es consideri necessari per tal d’afavorir 

l’adaptació de l’alumne que arriba a l’escola. 

En el cas que el nivell educatiu compti amb dos classes, es tindran en compte 

els següents criteris per tal de fer l’adscripció de l’alumne/a a una de les dues 

aules. Així: 

- Les necessitats de l’alumne/a que arriba. 

- Complexitat i peculiaritats de cada nivell educatiu. 

- Orientacions dels tutors/es d’ambdós grups-classe. 

- La ràtio dels dos grup-classe. 

Quan l’alumne/a sigui nouvingut/da i cursi l’etapa d’infantil, el tutor/a informarà a 

la mestra d’Educació Especial per a què es tracti el cas a la CAD des d’on es 

facilitaran estratègies per afavorir la comprensió i l’ús de la llengua vehicular en 

situacions quotidianes d’aula. 

Quan l’alumne/a sigui nouvingut/da i cursi qualsevol nivell de l’etapa de primària, 

el tutor/a informarà a la mestra d’Educació Especial per a què es tracti el cas a 

la CAD, comissió des de la qual s’orientarà al tutor/a en l’elaboració d’un PI que 

haurà de realitzar conjuntament amb la mestra d’Educació Especial. 

El seguiment i avaluació d’aquest PI es farà conjuntament amb la mestra 

d’Educació Especial, prèviament a cadascuna de les juntes d’avaluació. A més, 

si esdevé necessari, es faran modificacions a mesura que es vagi implementant. 

Els suports que requereixi l’alumnat nouvingut/da seran competència de tot 

l’equip docent en funció de la disponibilitat de la borsa d’hores adreçada al SEP.  

Els reforços de l’esmentat alumnat es prioritzaran que es realitzin dins l’aula des 

de P3 fins a 2n. 

A la preavaluació i juntes d’avaluació de cada trimestre/semestre es comentarà 

l’avenç de cada nen/a que hagi arribat nou/va a l’escola ja sigui aquest/a 

nouvingut/da o no. 
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Quan es coneguin les noves matriculacions, s’informarà al claustre en la 

propera trobada en què estigui convocat de les noves incorporacions i de la 

ràtio de cada grup-classe 

 

- Alumnat de nova matrícula que s’incorpora durant el curs, ja sigui 

provinent d’un sistema educatiu de l’estat espanyol, d’un altre país 

(nounvingu/da) o incorporat al sistema educatiu català però en una 

altra població 

Primer contacte amb la família: direcció i administrativa. Quan el centre rep la 

informació de la Comissió de Garanties d’Admissió de què s’ha adjudicat un nou 

alumne/a a l’escola, l’administrativa es posa en contacte telefònic amb la família 

per convocar-la a què assisteixi al centre per tal de formalitzar la matrícula. 

L’administrativa formalitza la matrícula i la família omple els següents documents: 

- Autorització d’ús de la imatge. 

- Elecció de Religió o Educació en Valors Socials i Cívics. 

- Autorització general per realitzar sortides. 

- Autorització per fer ús de mitjans digitals (menors de 14 anys). 

- Carta de compromís educatiu. 

En el cas que hi hagi una adjudicació d’un alumne/a amb NEE, es notificarà a 

l’EAP per tal de què estigui assabentat i/o comparteixi amb nosaltres aquella 

informació de la qual disposi el servei d’atenció psicopedagògica. Arribats a 

aquest punt, ajustarem la resposta educativa a les necessitats de l’infant que 

s’incorpori a partir dels recursos de què disposem. 

Un cop fets els tràmits administratius, l’administrativa presenta a la direcció la 

família. En aquesta entrevista inicial comuniquem a la família els aspectes 

organitzatius i de funcionament fonamentals i l’administrativa fa una visita guiada 

per l’edifici, si s’escau. 

La direcció comunicarà a la família el dia en què l’alumne/a s’incorpora a l’escola 

i li facilita l’horari i data en què el tutor/a es reunirà amb ella abans de què 

comenci l’infant a assistir a la classe (prèviament la direcció es coordina amb el 

tutor/a per fixar la data de l’entrevista amb la família i el dia en què el nen/a 

comença). 

En el cas que la família no pugui assistir a l’entrevista amb el tutor/a, l’infant 

s’incorporarà a l’aula en la data que la direcció li ha facilitat a la família i el tutor/a 

citarà a la família del nen/a per a una entrevista en una altra data. 
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El tutor/a del grup-classe designarà un company/a de la classe per a què faci de 

guia i/o acompanyant durant els dies que es consideri necessari per tal d’afavorir 

l’adaptació de l’alumne que arriba a l’escola. 

En el cas que el nivell educatiu compti amb dos classes, es tindran en compte 

els següents criteris per tal de fer l’adscripció de l’alumne/a a una de les dues 

aules. Així: 

- Les necessitats de l’alumne/a que arriba. 

- Complexitat i peculiaritats de cada nivell educatiu. 

- Orientacions dels tutors/es d’ambdós grups-classe. 

- La ràtio dels dos grup-classe. 

Quan l’alumne/a sigui nouvingut/da i cursi l’etapa d’infantil, el tutor/a informarà a 

la mestra d’Educació Especial per a què es tracti el cas a la CAD des d’on es 

facilitaran estratègies per afavorir la comprensió i l’ús de la llengua vehicular en 

situacions quotidianes d’aula. 

Quan l’alumne/a sigui nouvingut/da i cursi qualsevol nivell de l’etapa de primària, 

el tutor/a informarà a la mestra d’Educació Especial per a què es tracti el cas a 

la CAD, comissió des de la qual s’orientarà al tutor/a en l’elaboració d’un PI que 

haurà de realitzar conjuntament amb la mestra d’Educació Especial. 

El seguiment i avaluació d’aquest PI es farà conjuntament amb la mestra 

d’Educació Especial, prèviament a cadascuna de les juntes d’avaluació. A més, 

si esdevé necessari, es faran modificacions a mesura que es vagi implementant. 

Els suports que requereixi l’alumnat nouvingut/da seran competència de tot 

l’equip docent en funció de la disponibilitat de la borsa d’hores adreçada al SEP.  

Els reforços de l’esmentat alumnat es prioritzaran que es realitzin dins l’aula des 

de P3 fins a 2n. 

A la preavaluació i juntes d’avaluació de cada trimestre/semestre es comentarà 

l’avenç de cada nen/a que hagi arribat nou/va a l’escola ja sigui aquest/a 

nouvingut/da o no. 

Quan es coneguin les noves matriculacions, s’informarà al claustre en la 

propera trobada en què estigui convocat de les noves incorporacions i de la 

ràtio de cada grup-classe 
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5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

5.1. Retolació de l’escola 

La retolació d’alguns espais del centre l’hem realitzat en català i anglès. Quant a 

la decoració i d’altres cartells o rètols, aquests estan en català.  

Valorem pel proper curs incorporar pictogrames a alguns espais per tal d’afavorir 

l’accessibilitat a aquests per part d’alguns alumnes del centre. 

 

5.2. Documents del centre 

Els documents d’organització i gestió del centre (PEC, PdD, PGA, MAC, NOFC, 

Projecte Lingüístic, Pla d’Acollida i Escolarització) que revisem de manera 

sistemàtica estan redactats en català. 

També redactem en català la documentació de l’alumnat, les actes d’avaluació 

oficials, les juntes d’avaluació, la gestió econòmica, les actes dels claustres, 

consells escolars i diferents comissions de l’escola (Xarxa de Competències 

Bàsiques, cicles d’Infantil i Primària, Biblioteca, TAC, CAD, Comissió Social, 

Comissió de Convivència, Comissió Permanent, Comissió Econòmica, Comissió 

del Pla d’Emergència, Comissió de Coeducació i Comissió de Menjador). 

 

5.3. La coeducació al llenguatge 

Enguany és el primer curs en què realitzem un projecte de Coeducació a l’escola 

mitjançant la cooperativa Coeducacció.  

Realitzem un cicle de cinc claustres que es complementa amb cinc activitats 

formatives per a famílies i infants en horari postlectiu. 

Per tal de realitzar tota la planificació de les activitats comptem amb la Comissió 

de Coeducació de l’escola formada per tres famílies, dos membres de 

Coeducacció i la Direcció. 

Un dels aspectes que estem treballant és l’ús en clau de gènere del llenguatge 

per part de tota la comunitat educativa (alumnat, famílies i claustre). 

Tota la documentació que editem des de l’escola té en compte l’ús d’un 

llenguatge no sexista. 
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5.4. Comunicació externa 

 

5.4.1. Documentació 

La documentació i certificats que elaborem des de l’escola es fan en català, a 

excepció de sol·licituds en castellà que sol·licitin les famílies. 

 

5.4.2. Correspondència oficial 

La correspondència oficial que realitzem des de l’escola es realitza en català, a 

excepció de la documentació que es lliura a d’altres comunitats autònomes. 

 

5.4.3. Informes d’avaluació 

Els informes d’avaluació trimestrals de l’escola es redacten i es lliuren a les 

famílies en llengua catalana. 

 

5.4.4. Web, Twitter i Instagram 

Les publicacions a la nostra web i les dos xarxes socials que tenim activades i 

que actualitzem diàriament (Twitter i Instagram), les presentem en llengua 

catalana.  

 

 

5.5. La llengua en la relació amb les famílies 

Comunicació oral: A les entrevistes i/o trobades informals per part de l’equip 

docent amb les famílies, la primera llengua que s’empra és el català. Però, donat 

que la majoria de l’àmbit familiar de l’escola és castellanoparlant, hi ha alguns/es 

mestres que utilitzen el castellà quan així ho requereix la situació comunicativa 

amb les famílies; l’important és fer-nos entendre per poder compartir els aspectes 

més significatius dels infants. 

Les reunions d’inici de curs sempre es realitzen en català i, quan alguna família 

sol·licita que es realitzi en castellà, se li fa una atenció individualitzada en 

aquesta llengua per tal de què entengui els continguts que s’han explicat. 
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Comunicacions escrites: totes les circulars i e-mails que fem arribar a l’àmbit 

familiar es realitzen en català, a l’igual que la informació que pengem a les 

cartelleres. 

L’administrativa del PAS i l’AFA utilitzen el català per a comunicar-se oralment i 

per escrit amb les famílies. Quan oralment esdevé necessari utilitzar el castellà, 

així ho fan per tal de què hi hagi comprensió en la informació que es vol fer 

arribar. 

 

6. EDUCACIÓ NO FORMAL 

 

6.1. Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars es fan a les instal·lacions de l’escola fora de l’horari 

lectiu. Les organitza l’AFA a partir de les 16.30 mitjançant l’empresa “Prat Actiu”.  

L’AFA es coordina amb la Direcció per tal de concretar els espais que necessita 

i acorden quina activitat extraescolar es farà a cadascun d’ells.  

Concretats els espais, l’AFA, com a entitat, farà una sol·licitud a l’Ajuntament per 

tal de què els cedeixi els espais acordats per du a terme les activitats 

extraescolars. 

La llengua utilitzada pel monitoratge en el desenvolupament i implementació 

d’aquestes activitats de lleure és el català, a excepció de l’activitat d’anglès. 

 

6.2. Menjador escolar 

L’empresa EcoAtaula és qui explota el nostre servei de menjador escolar. 

L’AFA és qui gestiona aquest servei i prenem les decisions de manera 

consensuada i coordinada a la comissió de menjador que està formada per tres 

famílies, l’empresa de menjador i la Direcció. 

Les trobades d’enguany de la comissió són aquestes: 

19-09-2018 

04-10-2018 

24-10-2018 

28-11-2018 
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30-01-2019 

27-03-2019 

22-05-2019 

7.  

Aquest curs també hem organitzat una reunió informativa d’inici de curs el dia 29 

d’octubre de 2018. 

La llengua utilitzada amb l’alumnat pel monitoratge d’aquest servei és el català. 
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