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0. INTRODUCCIÓ 

0.1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

El Projecte Lingüístic de la nostra escola, ha estat elaborat per una comissió de mestres i 

és fruit d’una reflexió conjunta. Té la finalitat de ser un instrument de treball per a una 

escola catalana en llengua i continguts, amb un tractament correcte i coherent de 

l'aprenentatge de les diverses llengües.  

És un document que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a 

l’objectiu comú de fer efectiva la normalització de les llengües. 

     Les característiques d'aquest document són: 

1. La legalitat ha de ser sempre el seu marc de referència.  

2. Ha d'existir una adequació entre les competències comunicatives i lingüístiques del 

professorat del centre en relació a la llengua vehicular i la realitat del centre.  

3. Ha de ser vinculant per part de tots els components de la comunitat educativa.  

4. Ha de ser global en la seva aplicació als diferents cursos, cicles, comissions en l'àmbit 

de gestió i en el del procés d'ensenyament - aprenentatge.  

5. Obert a les adaptacions necessàries.   

Les bases principals d’aquest projecte són:  

• El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge.  

• El centre planificarà i garantirà el coneixement de la llengua i la cultura catalanes per a 

tota la comunitat educativa.  

• El centre promourà la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin 

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

• El centre vetllarà per la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural 

immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social 

catalana.  

• La llengua castellana s’introdueix en el primer curs de Cicle Inicial com a segona llengua, 

per tal que els alumnes, en acabar l’Educació Primària, siguin capaços d’expressar-se en 

les dues llengües amb igualtat de condicions. 

• L’opció de llengua estrangera a l’escola és l’anglès, que s’introdueix a partir de P-3 al cicle 

d’Educació Infantil. En acabar l’ensenyament primari l’alumnat ha de poder comprendre i 

expressar en llengua estrangera missatges senzills dintre d'un context.  

La nostra escola ha anat ampliant l’ús de l’anglès en d’altres disciplines, amb la voluntat de 

anant-nos convertint en un centre plurilingüe amb el nou projecte GEP, sempre en funció 

de les possibilitats del centre. 
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• El Projecte lingüístic de centre haurà de regular que l’ús de la llengua en els diferents 

àmbits potenciï la no - discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició.   

 

Aquest document serà revisat sempre que es consideri oportú per tal de fer efectius els 

objectius de millora, que seran recollits al projecte de centre i avaluats en la memòria. 

Ha estat consensuat pel claustre de professorat del centre i aprovat pel Consell Escolar el 

dia  ..............   de ................  de  .................   . 

La direcció del centre i la coordinadora lingüística vetllaran per la seva distribució i 

coneixement per part de tota la comunitat educativa. 

 

0.2.NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el títol II, del règim lingüístic del sistema 

eductiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i, a l' article 14, 

determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públic han          

d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el 

tractament de les llengües del centre. 

 

El  projecte lingüístic  que disposa el nostre  centre  en el marc del projecte educatiu 

s'ajusta al  que estableixen els articles 10, 11, 12 i  16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i l' 

article 5.1 del Decret 102 /2010 de 3 d' agost, d' autonomia dels centres educatius. 

 

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

1.1 L’ESCOLA I EL CONTEXT 

 L’ escola Lluís Piquer està ubicada al casc antic de Parets del Vallès. Va ser fundada l’any 

1928 i, en els seus orígens, era una escola distribuïda en un espai per a nens i un altre per 

a  nenes que es van unificar a finals dels  anys 60 i principis dels 70. 

   El centre compta actualment amb 6 aules de parvulari i 12 de primària, amb una ràtio 

aproximada de  25 alumnes .  

   El número de mestres de la plantilla és el que correspon  a un centre de primària de doble 

línia, juntament amb els especialistes: 2 d’anglès, 1 de música, 2 d’educació física, 2 

d’educació especial i 1 de religió.   
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2.TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES   

2.1. ESTRUCTURES COMUNES   

En el projecte curricular i en la programació del centre es tindrà en compte els continguts i 

estructures lingüístiques comuns que es treballaran; s'evitarà la repetició sistemàtica de 

continguts en les diverses llengües; i s'atendrà l'especificitat dels continguts propis d'una 

llengua, de manera que el tractament donat a l'àrea de llengua catalana, llengua castellana 

i a l'àrea de llengua estrangera sigui coherent.  

Es fan reunions setmanals per coordinar el tractament de les llengües cooficials al mateix 

nivell i reunions intercicles per tal de donar coherència el treball de les llengües de l’escola.   

Pel que fa a la llengua estrangera, l’anglès, es fan reunions quinzenals entre les mestres 

implicades al Projecte GEP i, setmanalment, es reuneixen les especialistes en llengua 

estrangera per acordar l’ensenyament de l’anglès des de P3 fins a 6è. 

 

2.2. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA LLENGUA CASTELLANA   

La llengua catalana al nostre centre és la L1 tant a l’educació infantil com a primària, per 

tant, és la llengua d’aprenentatge i comunicació i fa les funcions de vehicle d’expressió 

quotidià. És la llengua que satisfà totes les necessitats lingüístiques de la comunitat.  

L' aprenentatge de la lectoescriptura es fa en català.    

El procés d'aprenentatge de la L2 es desenvolupa des de la comprensió i l'expressió oral 

primer, a la comprensió i expressió escrita després.  

A l'àrea de llengua castellana s'utilitza la L2 en totes les activitats tant orals com escrites.  

Les exposicions del professor/a, el material didàctic que s'utilitza, els llibres de text, les 

proves... són en llengua castellana.  

Els alumnes inicien l'aprenentatge de la L2 en el 1r nivell de Cicle Inicial de forma oral, i es 

comença a introduir a nivell escrit progressivament al llarg del cicle, en funció de 

l’assoliment de la competència lectoescriptora en la L1 per part de cada alumne/a.  

Pel fet que els/les alumnes ja en tenen coneixement o ja en posseeixen un cert domini, no 

es parlarà d’introducció de la llengua castellana, sinó de sistematització. Es té en compte la 

realitat sociolingüística de l’alumnat i es busquen els materials adequats a la realitat  del  

centre  i a  la realitat individual de cada alumne/a. Hi ha continuïtat i coherència 

metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu 

final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana.   
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2.3. L’APRENENTATGE I L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA  

Educació Infantil:  

En aquest cicle s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge únicament la catalana.  

A nivell oral es posarà molt èmfasi en l’enriquiment del vocabulari, la fonètica i 

l’estructuració de frases . A nivell de lectoescriptura, aquesta es comença a treballar durant 

el segon trimestre de P3 i s’avança gradualment a P4 i a P5.  

Els objectius a assolir pel que fa a aquests aspectes a l’educació infantil són:  

• Ser capaç de comunicar amb vocabulari propi de l’edat, situacions, fets i vivències 

contextualitzades en l’entorn.  

• Llegir i escriure frases simples contextualitzades en l’entorn amb vocabulari conegut i 

adequat al nivell.   

 

Primària:    

Tractament de la llengua catalana i castellana es fa  tenint en compte les diferents 

dimensions:  

Dimensió comunicació oral : 

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges orals,  

tenint present la situació comunicativa.  

 

Aquesta dimensió està integrada per tres competències:  

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

comunicació i escolars.   

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

comunicativa.   

 Competència 3:  Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant  

estratègies conversacionals.  
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Continguts clau:  

- 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...    

 

 Dimensió comprensió lectora : 

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i emprar textos  

escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i  

potenciar-lo, així com també per poder participar en  la societat.  

 

Aquesta dimensió està integrada per quatre competències:  

 Competència 4:  Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana,  

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

 Competència 5:  Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació,  

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

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

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

morfosintàctiques més habituals.  

 Competència 7:  Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir  

coneixement propi.  

 

Continguts clau:  

- 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.   

 

Dimensió expressió escrita :  

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet  

comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Implica un suport i un  

sistema de representació gràfica del llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i  

mantenir-lo en el temps.  
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Aquesta dimensió està integrada per tres competències:   

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

destinatari.  

 Competència 9:  Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que  

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

 Competència 10:  Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació  

formal en funció de la situació comunicativa.  

 

Continguts clau:   

- 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   
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Dimensió literària:  

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món que ens envolta i  

inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més  

actuals. L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i  

escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri.  A més  

d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític. Per poder gaudir del fet literari, el  

lector ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha de poder interpretar correctament els  

recursos lingüístics i estilístics que els autors utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica. 

 

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:  

 Competència 11:  Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores  

significatius de la literatura catalana, castellana i universal.   

 Competència 12:  Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 

ficcions.   

 

Continguts clau:  

- 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.   
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Dimensió plurilingüe i intercultural:  

Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts relacionats amb les habilitats i  

destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones basats en els  

usos socials de les llengües en contextos multilingües. Es parteix de la idea que aprendre  

llengües és, abans que una altra cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, a  

prendre contacte amb realitats diverses i a assumir la pròpia expressió com a modalitat  

fonamental d’obertura als altres.  

 

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:  

 Competència 13:  Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural  

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

 Competència 14:  Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya,  

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

 

Continguts clau:  

- Dades bàsiques sobre la comunitat lingüística catalana i sobre les variants de la  

llengua.  

- Recursos per analitzar la situació de les llengües en la nostra societat.  

- Usos no discriminatoris del llenguatge.  

- Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística.  

- Prejudicis lingüístics.  

- Llengües romàniques diverses.  

- Dades bàsiques sobre les llengües familiars.   
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     2.3.1. La llengua en les diverses àrees 

   La llengua  vehicular i d’aprenentatge és la llengua catalana, per tant la resta d’àrees 

(exceptuant l’anglès i el castellà) es fan en aquesta llengua i, a partir del projecte GEP, 

s’està introduint l’anglès com a llengua d’aprenentatge en altres àrees. A l’apartat 2.5.4.2. 

s’explica més detalladament. 

Des de totes les àrees es tenen en compte la majoria de les dimensions de la llengua: la 

comunicació oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita i la dimensió plurilingüe i 

intercultural.  

S’utilitzen la llengua oral i la llengua escrita en diferents activitats per analitzar, reflexionar i 

millorar l’altra habilitat. També es fan activitats en què la relació entre la llengua oral i 

l’escrita és inherent: lectura expressiva, teatre...  

 

2.3.2. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Per a l’aprenentatge de les llengües de l’escola, les activitats van enfocades en utilitzar la 

llengua amb una finalitat. Per exemple: els alumnes escriuen per a la web de l’escola o per 

a la revista, hi ha reporters que escriuen i expliquen notícies setmanals, 

A més a més, el curs 2015-16 l’escola es va iniciar en el projecte “Ara Escric”. Es va crear 

un grup impulsor per poder, mitjançant trobades amb la formadora i reunions de claustre i 

intercicles, elaborar una planificació gradual dels diferents gèneres textuals per nivells.  

Una altra proposta sorgida a l’escola arran d’aquest projecte és planificar activitats 

d’observació, anàlisi i reflexió sobre el funcionament de la llengua.  

Aquestes dues propostes van ser les triades pel Claustre (primerament en cicles) partint de 

les necessitats del centre. 

 

2.4. L’APRENENTATGE I L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

La llengua castellana s’introdueix al 1r nivell de Cicle Inicial. El seu aprenentatge es basa 

en un inici en activitats de comprensió i expressió oral i, posteriorment i de manera gradual, 

s’introdueix la comprensió i expressió escrita. 

Tenint en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, els/les alumnes ja tenen un cert 

domini en aquesta llengua. Per tant, es busquen materials i activitats adequades a la 

realitat del centre.  

La llengua oral es treballa mitjançant cançons, converses orals, descripció i 

contextualitzacions de diferents situacions a partir de murals, petites representacions, 

exposicions...  
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Més endavant es comença a introduir la llengua escrita amb la lectura i comprensió de 

petits textos, realització de textos sobre situacions properes (cartes, receptes, narracions, 

diaris...), dictats...  

Els continguts treballats sempre es coordinen amb els de la llengua vehicular de l’escola, el 

català, per assolir un aprenentatge coherent i compartit entre les dues llengües.  

 

2.5. L’APRENENTATGE I L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ESTRANGERA 

(ANGLÈS) 

 

     2.5.1 Principis 

● El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. 

● Fins el moment present de l’aprovació del projecte, a la nostra escola no s’introdueix 

l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera a Cicle Superior.  

● La introducció de l’anglès es fa a partir del primer curs d’Educació infantil. En el curs 

2007/2008 es va començar  un projecte, coordinat pel Centre de Recursos i 

subvencionat per la fundació Martí l’Humà, que tenia com a objectiu augmentar la 

competència oral de la llengua.  

● A Educació Infantil l’ensenyament de l’anglès es fa mitjançant el mètode Artigal, el 

qual consisteix en aprendre anglès a partir de contes (tal com s’explica més 

endavant en cada apartat dels cursos d’Infantil). 

● El curs 2008/2009 ens varem aprovar un Pla Experimental de llengües estrangeres i 

des de llavors ens permet treballar l’expressió oral en petit grup, dividint algunes 

hores curriculars, a tota la primària.  

● Els alumnes inicien l’aprenentatge de l’ anglès a P-3. Ho fan en un espai proper i 

conegut (aula SMART) i d’una manera lúdica i oral. L’objectiu d’iniciar-lo a les 

primeres edats és per millorar la competència lingüística  de l'alumnat del centre en 

aquesta llengua. 

● Al 1r. nivell de Cicle Inicial es continua amb l’aprenentatge d’aquesta llengua de 

forma oral i s’introdueix la llengua escrita al llarg del cicle. L’aprenentatge d’aquesta 

llengua es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i molt gradual, 

anant de la comprensió i expressió oral a la comprensió i expressió escrita. En la 

mesura que es pugui, l’anglès s’utilitzarà en totes les activitats orals i escrites 

d’aquesta àrea: exposicions del/la mestre/a, el material didàctic, llibres de text, 

proves.  
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● Prioritzar la comprensió i expressió oral, per tal d'assolir un nivell bàsic de 

comunicació que permeti l'alumnat entendre’s  i expressar-se  mínimament en 

anglès. 

●  Emprar l'anglès i valorar el seu ús com a eina de comunicació en un context i 

situacions. 

● El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements 

adients per impartir aquesta llengua. 

● El centre vetllarà perquè a l’ensenyament primari l’alumnat comprengui i expressi 

missatges senzills dins d’un context (tal i com consta al PCC). 

● S’ha ampliat l’horari de l’anglès a tota la primària amb ½ grup per treballar 

l’expressió oral. 

● Es fa ús de les TIC com a metodologia d’aprenentatge. Totes les sessions d’anglès 

disposen d’un espai amb pissarra digital.  

● Es realitzen  tallers i activitats complementàries en anglès. (CLIL)  

● Es celebren  les festes tradicionals: Christmas, Halloween.  

● Es creen situacions de comunicació: teatre en anglès, jocs i contacontes. 

● Es participa en totes aquelles activitats externes que fomentin l’ús de la llengua 

anglesa: representació teatral en anglès a diferents cicles. 

 

Per tal d’aconseguir els objectius és molt important que el professorat que imparteix l’àrea 

ho faci en llengua anglesa i amb el màxim rigor lingüístic.  

 

2.5.2 Objectius de l’àrea d’anglès 

 

PRIMER CICLE  

 

1.- Comprensió oral  

- Comprensió de vocabulari treballat dins l’aula.  

- Audició atenta de textos orals breus i molt senzills procedents de suports audiovisuals i 

informàtics.  

- Respondre davant d’instruccions senzilles “T.P.R.”. 

- Comprensió de missatges orals breus, senzills i propers a la realitat dels alumnes.  

 

2.- Expressió oral  

- Expressió de necessitats bàsiques: saludar, acomiadar-se, presentar-se, donar les 

gràcies.  
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- Pronunciació de vocabulari bàsic treballat dins l’aula per mitjà d’activitats dirigides, jocs, 

cançons.  

 

- Expressió de missatges breus senzills.  

- Expressar-se oralment amb correcció i amb una entonació adequades.  

 

3.- Comprensió escrita  

- Associació de grafia-significat per mitjà d’activitats dirigides. 

  

4.- Expressió escrita  

- Escriptura dirigida de paraules bàsiques i de frases molt senzilles i conegudes, treballades 

abans de forma oral dins classe. 

 

SEGON CICLE  

 

1.- Comprensió oral  

- Escoltar i comprendre instruccions, explicacions i missatges orals breus, a fi d’obtenir 

informació global o específica per realitzar tasques a aula.  

- Escoltar missatges orals procedents d’enregistraments multimèdia i d’interaccions orals 

dirigides per comunicar-se. 

 

2.- Expressió oral  

- Interacció oral en situacions reals o simulades donant respostes verbals en contexts 

progressivament menys dirigits.  

- Producció de textos orals, coneguts prèviament, mitjançant la participació activa en 

representacions, cançons, dramatitzacions. 

 

- Expressió d’informació personal, preguntant sobre altres persones ( nom, edat,...) i sobre 

accions habituals personals o dels altres.  

- Petició i expressió d’informació sobre la localització de persones, animals o objectes.  

- Expressió de sentiments, de gustos i d’habilitats personals o dels altres.  

- Formulació de preguntes i de respostes bàsiques sobre temes habituals: les rutines, el 

temps atmosfèric, el calendari i les hores del rellotge. 

 

 

3.- Comprensió escrita  

- Utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per llegir.  

- Associació de la grafia amb els sons de l’alfabet.  

- Lectura del vocabulari treballat prèviament de forma oral.  

- Lectura i comprensió de textos adaptats a la competència lingüística de l’alumnat , en 

suport paper, per obtenir la informació global o específica necessària per realitzar tasques 

determinades o per gaudir amb la lectura.  
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4.- Expressió escrita  

- Utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per escriure.  

- Escriptura del vocabulari treballat prèviament de forma oral.  

- Escriure i presentar textos o diàlegs de manera acurada.  

- Escriptura dirigida de diferents tipus de textos senzills que contenguin expressions orals 

conegudes, per transmetre informació o amb una intenció comunicativa lúdica. 

 

TERCER CICLE  

 

1.- Comprensió oral  

- Escolta i comprensió d’instruccions, explicacions, interaccions orals dirigides i altres 

missatges orals de progressiva complexitat per obtenir informació global i específica.  

- Audició, comprensió i extracció d’informació concreta procedent d’enregistraments en 

suport audiovisual i informàtic per realitzar diverses tasques.  

 

2.- Expressió oral  

- Participació en intercanvis orals per expressar necessitats o per realitzar activitats a l’aula 

relatives a l’entorn de l’alumnat.  

- Producció de missatges orals correctes basats en estructures i models lingüístics 

coneguts i adequats a la seva edat en interaccions comunicatives reals o simulades, amb 

progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades, mostrant 

interès per expressar-se oralment en activitats individuals o de grup.  

- Expressió d’informació sobre sí mateix i sobre els altres: persones i esdeveniments 

rellevants, accions realitzades en el passat, gustos i habilitats.  

- Formulació de preguntes i respostes sobre quantitats, rutines i activitats quotidianes, 

plans, suggeriments, etc.  

- Pronunciació acurada, ritme, entonació i accentuació adequades, tant en la interacció i 

l’expressió oral, com en la recitació, la dramatització i la lectura.  

 

 

3.- Comprensió escrita  

- Coneixement i ampliació del vocabulari relacionat amb l’entorn immediat i amb interessos i 

experiències dels alumnes: aficions, esports, activitats de temps lliure, programes de 

televisió, professions, etc.  

- Lectura i comprensió de diversos textos escrits, en suport paper i digital, adaptats a la 

competència lingüística de l’alumnat .  

- Lectura de contes, còmics i altres tipus de llibres o textos adequats (en suport paper o 

informàtic) a fi de fomentar l’hàbit de llegir.  

 

4.- Expressió escrita  

- Escriptura del vocabulari treballat prèviament de forma oral.  

- Utilització de les estratègies bàsiques per produir textos a partir de models molt 

estructurats. 
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- Composició de textos escrits propis de diferents situacions de comunicació, 

progressivament més extensos i rics en lèxic i estructures i amb l’ajuda de models, per 

transmetre informació amb diverses intencions comunicatives.  

- Interès per l’elaboració, la presentació i l’organització acurada dels textos escrits, valorant 

el seu paper en la satisfacció de les necessitats de comunicació. 

 

2.5.3 Metodologia i avaluació de les classes d'anglès 

 P3 

CONTES:  

1. The Family. 

2. Peggy and granny.  (conte a casa) 

3. Peggy and daddy. 

4. Peggy and mummy. (conte a casa) 

5. Peggy and grandpa. 

 

Metodologia:  

Les classes es fan en mig grup. A principis de curs les sessions es realitzen a les aules, 

donat que els nens encara no són autònoms per pujar i baixar escales i anar al lavabo sols. 

S’inicien les sessions amb una distribució de  cadires en semicercle davant la mestra. Un 

cop tothom està assegut,  la mestra comença l’explicació del conte pertinent fent-ne ús del 

material oportú. 

Un cop s’ha fet una primera explicació del conte, movem les cadires de manera que 

queden dues fileres (personatge: Peggy i antagònic: granny, grandpa, daddy or mummy).  

Es torna a explicar el conte, però en aquesta segona vegada són els propis alumnes qui 

repeteixen les frases treballades. Per reforçar aquesta organització la mestra es mou de fila 

en fila, i així, els nens saben quan els toca parlar. 

Un cop feta la dramatització repassem amb flashcards el vocabulari introduït . 

A l’aula tenim un espai on anirem penjant els personatges i accions, així com les frases 

treballades. 

La duració del conte és d’unes 5 sessions  aproximadament i la última és per representar-la 

i gravar-la. Més endavant es penja en el bloc d’Educació Infantil. En finalitzar el conte els 

nens s’emporten el llibret per explicar-lo a les famílies i es retorna amb una fitxa de 

valoració personal del conte explicat. 

A més de treballar el conte fem ús del CD English is fun  when it is sung i cantem les 

cançons treballades . 
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Cada trimestre es pengen al bloc les cançons treballades en gran grup. 

A partir del segon trimestre escoltem i mirem des de la pantalla digital  nursery rhymes . 

Avaluació: Un cop penjat el bloc s’observa quin nen participa i és capaç de dramatitzar 

correctament el conte. Es valora principalment la seva participació i dinamisme dins el grup.  

 

 P4 i P5 

CONTES P4:  

1. Balloon. ( conte a casa) 

2. Peter. 

3. Cake.  (conte a casa) 

4. Don’t cry. 

 

CONTES P5:  

1. Little Rabbit. 

2. Johny. 

3. Monster. 

 

Metodologia: es comencen les classes amb una cançó (sempre la mateixa) i també 

s’acaben amb una altra cançó de tancament de la lliçó (també sempre la mateixa). Es 

canvien les cançons cada trimestre. 

Pel que fa a les històries, s’expliquen 4 vegades cadascuna. El primer cop es representa el 

conte sense cap suport visual. El segon, es fan servir les flashcards. El tercer, s’utilitzen les 

enganxines i el quart cop es fa una fitxa que serveixi de recordatori. A més, sempre es 

busca alguna cançó i vídeo sobre el vocabulari treballat a la història (ex. Aliments) per 

complementar les classes. 

 

Avaluació: es té en compte si l'alumnat sap les cançons i parts dels contes de memòria.   

 Cicle inicial. 

Metodologia 

Grup-classe: sempre s’inicien les classes presentant o repassant el lèxic del tema a través 

de les flashcards i els jocs de la web. Seguidament es canta la cançó d'inici del tema del 

llibre de text. Quan toca fer la història del tema, un cop explicada sempre es fan jocs sobre 

ella (ex. ordenar vinyetes). 
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Finalment, s’intenta sempre acabar les classes amb una altra cançó i/o joc, ja que els 

alumnes no són capaços d'estar atents gaire estona seguida quan fem exercicis escrits. 

També s’acostuma a posar algun vídeo, ja sigui d'Internet o dels DVD del llibres de text 

d'anys anteriors, per complementar les unitats. 

 

Mig grup (cat/ang): representació de diàlegs breus, a partir de la història del tema que 

s'està treballant i amb suport dels “cut-outs” que hi ha al pupil's book. Si sobra temps, els 

últims 15-20 minuts, l'alumnat es connecta a la web per repassar el lèxic del tema, les 

cançons... 

Avaluació: es valora si l'alumnat sap les 2 cançons de cada tema i els petits diàlegs de 

memòria, i es fa una prova escrita al finalitzar cada unitat. A primer no s’avalua l'expressió 

escrita. 

 

 Cicle mitjà  

3r 

Metodologia 

Grup-classe: sempre s’inicien les classes presentant o repassant el lèxic del tema a través 

de les flashcards i els jocs de la web. Seguidament es canta la cançó d'inici del tema. 

Llavors es fan exercicis del pupil's book o de l'activity book. 

A més, a cada unitat es demana a l'alumnat que s'aprengui de memòria l'embarbussament 

que hi ha al pupil's book i una altra cançó que hi ha a la meitat del tema. Els reciten un a un 

davant de tota la classe. 

També s’acostuma a posar algun vídeo, ja sigui d'Internet o dels DVD del llibres de text 

d'anys anteriors, per complementar les unitats. 

 

Mig grup (cat/ang): representació de diàlegs breus basats en el tema que s'està treballant 

i amb suport dels “cut-outs” que hi ha al pupil's book. Quan sobra temps, els últims 15-20 

minuts, l'alumnat es connecta a la web per repassar el lèxic del tema, les cançons... 

 

Avaluació: es puntua a l'alumnat basant-se en si sap l'embarbussament, la cançó de cada 

tema i els petits diàlegs de memòria, i es fa una prova escrita al finalitzar cada unitat.  
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4t 

Metodologia 

Grup-classe: Es comença tema presentant el nou vocabulari, es treballa la pronunciació 

de les noves paraules i s’intenta comentar oralment, en la mida del possible, com 

relacionen el nou vocabulari al seu context personal. 

Es treballen per sessions totes les activitats del llibre i es posa deures per casa sobre allò 

treballat aquell dia. La següent sessió es corregeix entre tots a la pissarra i es torna a 

explicar en cas que sigui necessari o es vegin molts dubtes. 

Les histories que apareixen al llibre la llegeixen els nens i nenes en veu alta, l’escolten i la 

comentem a través de preguntes de comprensió. A cada tema apareix una cançó, per 

treballar cada cançó seguim 5 passes:  

 

1. Lectura de la cançó i explicació del significat. 

2. Escoltem la cançó una vegada per concentrar-nos en el ritme i la pronunciació. 

3. La segona vegada que l’escoltem anem parant cada vers de la cançó i l’anem repetint    

    tots per acabar d’assolir els aspectes del punt 2. 

4. La tercera vegada la canten tots. 

5. La canten en versió karaoke. 

 

La sessió que ve després de la cançó, sempre la comencem fent recordatori de la mateixa, 

per això els diem que poden repassar-la a casa. 

Al llibre, hi ha un parell de pàgines sobre cultura relacionada amb el tema que estiguin 

treballant o CLIL. Llegim i ho comentem entre tots, relacionant també amb medi o la 

matèria que es treballi. 

Al final d’aquesta lliçó hi ha un text on un nen o nena fa un escrit, i els demanem que 

agafant l’exemple del llibre facin un text escrit semblant, sense copiar, traient o afegint l’ 

informació que considerin i sempre els hi diem que es llueixin, que demostrin tot el que 

saben relacionant el text amb altres temes treballats. 

 

Mig grup (cat/ang): S’aprofiten els mitjos grups per fer produccions orals en grup o per 

parelles sobre el tema que s’està treballant. Normalment deixem una estona per pensar de 

què parlaran, com ho representaran i quines expressions faran servir, deixant sempre lloc a 

d’improvisació. Mentre ho representen,  corregim la pronunciació o fem preguntes si 

considerem necessari. 
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Exemples: 

- Tema 1: Una conversa del primer dia a l’escola on un d’ells és un nen nou. 

- Tema 2: Algun diàleg on surti una descripció de persones. 

- Tema 3: Treballem les botigues i parts d’una ciutat i fem que som alcaldes i expliquem 

què té la nostra ciutat (en plan meeting polític) 

- Tema 4: Es va fer un joc on li tocava un paperet a cadascú amb una feina i havien de 

donar pistes orals als altres per tal que esbrinin la feina. 

 - Tema 5: Diàleg amb preguntes i respostes sobre hobbies fent servir el “like” 

- Tema 6: Inventen una situació on han de donar direccions per anar a algun lloc. 

 

Avaluació: 

La manera d’avaluar el que treballem a classe és a través dels exercicis de l’activity book, 

els escrits de cada tema i les proves escrites. A més es valora l’esforç a l’hora de treballar i 

a l’hora de produir oralment. També la participació i el comportament. 

Al mig grup s’avalua la producció oral i la capacitat d’adaptar la gramàtica treballada a 

diferents contexts i activitats diverses. 

 

 

 Cicle superior 

Metodologia 

Grup-classe: 

A cada tema: 

. Pràctica del vocabulari i estructures gramaticals a partir de jocs digitals en petit grup i 

individualment. 

. Pràctica del vocabulari i estructures gramaticals a partir de jocs de cartes en parelles. 

. Lectura, comprensió, memorització de les cançons en grup i posteriorment estudi a casa 

amb el CD. 

. Cantada individual de les cançons. Es baixa 1 punt per errada de pronunciació o omissió 

de vocabulari. 
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. Escoltar, llegir, i practicar diàlegs en gran grup i després en parelles. A cada tema es trien 

unes parelles per representar els diàlegs treballats, la resta de la classe ha d’estar molt 

atenta per identificar les errades de pronunciació o expressió. Es valora la participació. 

. Resolució de puzzles gramaticals. 

. Dictat de les estructures gramaticals treballades oralment i a partir de jocs. Es compta un 

punt per frase correcta. A l’hora de fer els dictats s’utilitzen diferents mètodes: “running 

dictation”, dictat a l’ordinador, … La correcció a vegades la fan entre ells intercanviant els 

dictats i d’altres el corregeix la mestra. 

. Introducció de listenings d’un nivell més elevat que el del llibre de text. Són diàlegs entre 

una o dues persones i els exercicis són d’escollir la resposta correcta entre quatre opcions. 

No hi ha suport visual amb imatges. Els listenings s’han seleccionat d’un  llibre de primer de 

l’ ESO. 

. Lectura i comprensió oral de diferentes tipologies textuals, i posteriorment es fa una 

comprensió escrita. 

. Redacció d’un projecte a partir d’un model donat. Han de seguir tots el mateix guió, és a 

dir, tots han de contestar unes preguntes mínimes obligatòries i posteriorment posen altra 

informació que ells creuen necessària. S’anima a cada alumne a expresssar-se segons els 

seu nivell. A cada trimestre es preparen individualment un projecte per exposar a la resta 

de la classe.  A cada alumne se li dóna una graella que ha d’anar completant a partir de la 

informació obtinguda dels projectes dels seus companys. D’aquesta manera fan una 

activitat de listening  a part de la de speaking. 

 

Títols dels projectes: 

Cinquè 

1r. trimestre: MY FAVOURITE ANIMAL 

2n. trimestre: MY TOWN 

3r. trimestre: A FAMOUS ARTIST 

 

Sisè 

1r. trimestre: ABOUT A COUNTRY 

2n. trimestre: AN IMPORTANT PERSON FROM HISTORY 

3r. trimestre: ABOUT MY SUMMER HOLIDAY 
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Mig grup (cat/ang): Es treballen les dues obres de la companyia “The tale teller” i 

s’aprofiten els mitjos grups per fer produccions orals en grup o per parelles sobre el tema 

que s’està treballant. També es treballen molt les estructures gramaticals a nivell oral. 

 

Avaluació: Realització de totes les activitats on-line i entregar-les totes aprovades. Si hi ha 

una activitat suspesa cal tornar-la a repetir. 

Realització dels jocs del CD-ROM. 

I finalment es realitza una petita prova on es valora si l’alumne ha assolit el nivell del que 

s’ha treballat. 

Es valora molt el treball del dia a dia. Si hi ha una falta de deures o material s’anota i es 

comunica a les famílies. També es valora molt l’actitud que té l’alumnat. Si al final de 

trimestre no s’ha entregat tota la feina es comunica a les famílies i es dóna la oportunitat 

d’entregar-la. Si no s’aprofita l’oportunitat  l’assignatura queda suspesa. 

 

 

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

            2.5.4.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera es comença a P-3 d’una manera 

lúdica i oral. L’objectiu d’avançar l’ensenyament és per millorar la competència lingüística  

de l'alumnat del centre en aquesta llengua.  (mirar metodologia i avaluació al 2.5.3.) 

            2.5.4.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE)  

El curs 2017-2018 l’escola s’ha iniciat en el programa d’innovació pedagògica Generació 

Plurilingüe (GEP), del qual forma part l’aprenentatge integrat de continguts i llengua 

estrangera (AICLE). Aquest grup impulsor ha definit el seu Pla d’acció per a 3 anys. (mirar 

Annex 1 “acta de la reunió de tancament GEP primer any”) 

 

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de 

l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo 

per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica 

Per acordar aquest aprenentatge integrat (apart del grup impulsor GEP i les reunions 

setmanals de nivell i cicle) s’ha creat un grup de treball que es reuneix quinzenalment. 

 

D’altra banda, abans de formar part d’aquest programa GEP, l’escola ja havia començat a 

integrar continguts en llengua estrangera a l’àrea de Medi. 
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* El curs 2014-2015 el grups de 6è. de Primària van començar  a impartir  part de l’àrea de 

medi  en llengua anglesa. Les sessions eren quinzenals  i en  mig grup, on es portaven a 

terme  experiments relacionats amb  temes de medi.  

 

*El curs 2015-2016 es va ampliar fins a cinquè.  

 

Els cursos següents s’han anat ampliant les àrees en anglès. Actualment, el curs 2018-

2019 es fan les següents: 

 

 

   P5                  1r                2n                3r                   4t                 5è              6è 

P.E. 

(Physical 

Education 

“Traditional 

games”) 

Arts&Crafts Arts&Crafts Arts&Crafts Arts&Crafts 

 

 

Science 

 

Science 

 

A P5 es fa un taller d’ Educació Física (Traditional games). 

A 1r i 2n es realitza un taller de cançons i petites representacions teatrals i elaboren el 

material necessari per a l’escenificació. 

A 3r i 4t es porten a terme obres teatrals i elaboren el decorat i material necessari per a 

l’escenificació. 

A 5è i 6è es realitzen experiments de medi un cop a la setmana. 

 

 

 

    3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

3.1 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS: 

 3.1.1.Alumnes 

Actualment l’escola està composta per uns 432 alumnes. La llengua familiar d’aquest 

alumnat és principalment castellà.         

La llengua vehicular de l’escola és el català. Per tant, és la llengua que s’utilitza a l’aula 

quan es dirigeixen al mestre i als companys/es. 

Pel que fa a les activitats fora de l’aula (patis, sortides...), la majoria d’alumnes es 

comuniquen en castellà entre ells . Això es va incrementant a mida que van passant de 

curs. Només usen el català quan tots els interlocutors són catalanoparlants. 

En acabar la Primària un 60 % alumnes assoleixen un nivel B1 de competència lingüística 

en català i castellà.  I  en llengua anglesa un 23% de l’alumnat aconsegueix un A2 (nivell 

molt bo) i un 27% un nivell A1. 
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Objectius a treballar amb l’alumnat per utilitzar més la llengua vehicular: 

- Utilitzar majoritàriament el català amb la resta de companys, mestres i tota la comunitat 

escolar. 

- Promoure l’ús del català en activitats més lliures com són l'estona d’esbarjo i sortides. 

- Dur a terme jocs organitzats per tal d’incentivar l’ús de la llengua catalana. 

- Participar en activitats culturals oferint l’oportunitat de tenir-ne en català (i també en 

anglès) mitjançant obres de teatre, audicions…    

  

3.1.2.Professorat 

La majoria de mestres són catalanoparlants i la resta té la formació i titulació en llengua 

catalana. La totalitat de mestres utilitza el català com a llengua vehicular en les activitats 

pedagògiques amb els/les alumnes. 

Objectius del professorat: 

- Garantir sempre el català amb l’alumnat com a llengua de comunicació oral i escrita i 

d’ensenyament- aprenentatge. 

- Promoure l’ús del català tant a les reunions individuals com a les col·lectives. Tot i que en 

algunes reunions col·lectives hi hagi famílies castellanoparlants o nouvingudes. La llengua 

utilitzada ha de ser el català aclarint, però, els dubtes en castellà a qui ho necessiti en 

acabar la reunió. (Servei traducció Consell Comarcal altres idiomes) 

- Garantir les reunions entre mestres en català. 

 

3.1.3.Personal no docent:  

En aquest apartat podem distingir el personal PAS: conserge i auxiliar administrativa; el 

personal de menjador: amb monitores, cuinera i auxiliar de cuina i els o les  monitors/es 

d’extraescolars, que és una activitat que organitza l’AMPA.  

Objectius d’administració i serveis (PAS): 

- Garantir el català com a llengua de comunicació oral i escrita entre el  PAS i la resta de la 

comunitat educativa. 

- Vetllar per a què tot el PAS tingui competència lingüística i  comunicativa en català. 
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Objectius de menjador: 

- Viure i interioritzar en català, el llenguatge propi dels hàbits a l’hora de menjar. 

- S’intentarà vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular, demanant personal  amb 

competència lingüística i comunicativa  del  català.  

Objectius  del personals d'activitats  extraescolars: 

-Promoure el català com a llengua de comunicació oral i escrita entre el personal 

extraescolar i la resta de la comunitat educativa. 

 

3.1.4.Associació de mares i pares 

L’AMPA organitza activitats de diversos tipus. 

  Objectius de l’AMPA:  

  - Promoure el català com a llengua de comunicació oral i escrita entre els membres 

representatius i la resta de la comunitat educativa, sobretot en presència d’alumnes. 

 

3.2. ÀMBIT DELS USOS LINGÜÍSTICS: 

3.2.1. Llengua del centre 

 La llengua  vehicular de comunicació  i d’aprenentatge és el català. És la llengua que 

s’utilitza tant per a la comunicació oral com per a l’escrita amb tots els àmbits de l’escola: 

alumnes, famílies, serveis interns i externs. 

Valorant la diversitat lingüística i el plurilingüisme mitjançant el projecte GEP (Grup 

Experimental Plurilingüe), es fan exposicions en algunes llengües d’orígen (apart de les tres 

llengües d’ensenyament de l’escola). 

   

3.2.2. Documents del centre 

Tots els documents del centre, ja siguin interns o externs, són escrits en la llengua de 

comunicació de l’escola, el català, i es posicionen a favor de l’ús del català al centre. Tot i 

que tots aquells documents que van adreçats a centres o serveis fora de Catalunya es fan 

en castellà. 

Objectius de millora: 

  - Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual de comunicació del centre en 

l’àmbit administratiu. 
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  - Garantir que tota la documentació interna i externa de l’escola sigui en llengua   

catalana. 

Principis: 

 - El centre utilitzarà la llengua catalana en totes les comunicacions i en les notificacions 

tant internes com externes. 

- Es redactaran en llengua catalana tots els documents derivats de les actuacions 

administratives del règim interior del centre com són actes, comunicats diversos, horaris, 

rètols indicatius de dependències, etc. 

- El català serà emprat en totes les actuacions administratives del centre: arxius, 

qualificacions, informes interns i comunicacions. 

- Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran en català, excepte 

quan algú demani expressament el castellà (trasllats). 

- Els avisos a les famílies que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es faran en 

llengua catalana. 

- Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions 

internes i externes del centre. 

- S’oferiran els recursos a l’abast del centre per tal de possibilitar que l’AMPA segueixi fent 

els comunicats en llengua catalana. 

 

3.2.3. Comunicació externa 

Objectius de millora: 

- Promoure la participació del centre en les activitats organitzades per les entitats locals que 

tinguin com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i la integració i de la cultura catalana. 

- Dur a terme una coordinació estable amb els centres de procedència i els de destí dels 

alumnes per tal d’intercanviar informació sobre el grau de coneixement i l’ús de la llengua 

(IES, llars d’ infants, trasllats…) 

 

Principis: 

- La direcció del centre vetllarà perquè la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió 

normal en les reunions del claustre i del Consell Escolar. 

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

comunitat educativa (reunions de pares i mares, entrevistes, etc.). 
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- Es tindrà una cura especial en què les relacions entre el professorat i la resta de personal 

del centre siguin en català, sobretot davant de l’alumnat. 

- Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la 

llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i 

col·laborarà en activitats internes i externes que fomentin l’ús de la llengua i la cultura 

catalana. 

- L’equip directiu i la resta de mestres del centre, especialment tutors/es, fomentaran una 

participació activa en les activitats culturals que organitzen les diferents entitats culturals del 

poble per tal d’incentivar l’ús de la llengua. 

 

3.2.4. Educació no formal  

-L’escola vetllarà i oferirà els recursos a l’abast del centre perquè l’AMPA, les activitats 

extraescolars, servei de menjador, servei de matiners… i tots els quals es donin al centre 

ofereixin els seus comunicats en llengua catalana. 

 

3.3. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

Per millorar la competència lingüística dels/de les alumnes en anglès i l’aprenentatge 

d’altres llengües en un futur s’ha de formar alumnes plurilingüistes planificant un 

ensenyament integrat de les llengües curriculars. Per aconseguir-ho, en l’aprenentatge de 

totes les llengües s’ha de tenir en compte: el processament de l’ús de la llengua, el 

coneixement de les situacions discursives i dels gèneres de text, la continuïtat entre ús 

lingüístic i reflexió metalingüística, el coneixement de la diversitat lingüística, i les actituds 

lingüístiques.  

 

    3.3.1. Actituds lingüístiques 

-L’ensenyament de les llengües es fa des d’un enfocament comunicatiu, funcional i 

competencial, relacionant reflexió i ús. 

- L’ensenyament de les diferents llengües curriculars és integrat en contingut i llengua. 

- El centre és un espai comunicatiu. 

- Es fomenten actituds i valors de respecte de la llengua. 

- S’aprofita la riquesa del multilingüisme a les diverses activitats del centre: àrees de 

llengua, altres àrees i tutories. 
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- Els docents utilitzen informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula i 

utilitzen les competències comunes per millorar l’aprenentatge de les llengües 

d’aprenentatge de l’escola. 

 

    3.3.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Per a totes aquelles famílies que venen noves a l’escola i no entenen cap de les llengües 

d’ensenyament de l’escola, hi ha una coordinadora lingüística de zona que és qui 

s’encarrega de què les famílies nouvingudes tinguin una bona acollida.  

Aquesta mediació també s’utilitza en les entrevistes amb les famílies per explicar 

funcionament escolar, informacions puntuals i, sobretot, a l’hora d’explicar tot el relacionat 

amb colònies. 

L’escola facilita els tràmits de gestió pel que fa la llengua. Si cal un traductor aquest serà 

demanat al Servei municipal de nova ciutadania. 

 

3.4.  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT             

L’atenció a la diversitat, des del punt de vista del tractament de llengües, es basarà en 

l’adquisició d’una competència comunicativa bàsica, en les diferents llengües, que els 

permeti participar de la dinàmica del treball que es desenvolupi dins l’aula, raó per la qual 

es treballaran les competències bàsiques.  

Es contemplen diversos grups:  

- Alumnes amb necessitats educatives especials 

- Alumnat sord i alumnat oïdor 

- Acollida d’alumnat de la resta de l’Estat espanyol i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

- Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular ( Per exemple: 

Alumnat sud-americà de parla hispana) 

- Alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials 

 

3.4.1. Objectius en el tractament de la diversitat    

Objectius a assolir:   

●  Adquirir el coneixement del català i utilitzar-lo potenciant la comunicació per  facilitar 

el procés d’adaptació.  
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●  Procurar que s’asseguri la comprensió de les ordres diàries.  

●  Parlar amb una bona entonació.  

● Assolir l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.  

● Assegurar les competències bàsiques per a desenvolupar-se en el context social.  

 

Per això es plantegen fer les següents estratègies d’aprenentatge:  

● Treballar els vocabularis bàsics, específics i centres d’interès, acompanyats de 

missatges en imatges. 

● Orientar i corregir l’expressió oral i escrita per aconseguir competència lingüística.   

 

3.4.2.   Alumnes amb necessitats educatives especials 

Pels/les alumnes amb necessitats educatives especials, el/la tutor/a elaborarà juntament 

amb el suport del/la mestre/a d’Educació Especial el material necessari adaptat, així com 

també els Plans Individuals necessaris perquè aquests alumnes puguin assolir els 

continguts referents a l’àrea de llengua i de les que en sigui necessària una adaptació.  

Aspectes que s’han de tenir en compte: 

● Assegurar que tot el professorat i els altres adults que actuen al centre es dirigeixen 

sempre en català a aquests alumnes, així com ho fan amb la resta d’alumnes per 

facilitar-ne la integració i com a senyal de no discriminació. 

● Mantenir el català com a llengua de recuperació o ajuda per a tots aquests alumnes 

mitjançant les metodologies i recursos adients. 

 

3.4.3.  Alumnat sord i alumnat oïdor 

● L’escola Lluís Piquer ofereix als alumnes sords un equip docent compromès i un 

projecte educatiu que promou la seva inclusió impulsat per tota la comunitat escolar. 

● L’escola, marc d’educació normalitzat permet oferir a l’alumne sord mitjans 

necessaris pel seu desenvolupament personal, emocional, Intel·lectual, lingüístic i 

social. 

● El currículum de l’alumnat sord té com a referent el currículum oficial. Aquest fet 

afavoreix un major assoliment dels objectius educatius i promou actituds de tracte 

igualitari, respecte  de les normes de convivència, solidaritat, tolerància i cooperació 

entre els nens i nenes sords i oïdors. 
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● Es distingeixen dos àmbits de treball de l’agrupament: amb el grup classe i en 

l’ambient específic de nens i nenes sordes. 

● L’alumnat específic comparteix el currículum ordinari a l’aula amb els companys 

oïdors. Hi són atesos pels mestres de l’escola i pels logopedes del CREDA que 

comparteixen la tasca educativa. 

 

3.4.4. Acollida d’alumnat de la resta de l’Estat espanyol i ensenyament inicial de la 

llengua vehicular 

● Introduir el castellà i la tercera llengua de l’escola (l’anglès) des de la incorporació 

dels alumnes a l’escola. 

Els alumnes d’incorporació tardana de parla no catalana rebran ajut orientat a l’adquisició, 

el més ràpid possible, de la capacitat per seguir l’ensenyament en català. Caldrà començar 

l’ensenyament de la llengua catalana amb una metodologia pròpia de l’adquisició d’una L2 i 

s’han de tenir en compte les següents variables que afavoreixen l’aprenentatge de la 

llengua:  

• La quantitat i la qualitat de l’exposició a la llengua.  

•  La oportunitat d’interacció comunicativa amb parlants d’aquesta llengua, afavorint que 

aquests/es alumnes facin immersió lingüística amb els seus companys/es.  

•  La varietat de situacions d’usar-la de manera que desperti la necessitat de conèixer i 

aprendre la llengua.  

 • La motivació funcional i la consciència dels avantatges que comporta conèixer la llengua: 

poder llegir cartes o circulars sobre les excursions, poder fer amb autonomia el treball de 

classe, poder compartir vivències amb els/les companys/es...  

• El centre ha de propiciar un ambient lingüísticament estimulador i motivador de l’ús del 

català que fomentarà en tot el centre.  

 

3.4.5. Acollida d’alumnat nouvingut 

Amb l'alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el català. Es garanteix una atenció 

individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa un enfocament comunicatiu i 

amb la metodologia adequada. S'avaluen regularment els resultats.  

* Recomanacions a l’hora d’atendre i treballar amb alumnat nouvingut: 

− Cap activitat només pot ser lingüística: utilitzar objectes, accions, imatges, vídeos,... 

− Deixar que parlin la seva llengua. 
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− Demanar als nens que li facin gestos per explicar-li el que volen dir-li, com si fos teatre. 

− Utilitzar altres nens que siguin intèrprets que coneguin la seva llengua. 

− Respectar el seu silenci si no vol parlar en català i fes-la parlar en la seva llengua, portant 

un diccionari i/o vocabulari de la seva llengua-català a la classe. 

− Prima la comunicació, no la forma. Que l’alumne vegi l’esforç que es fa per comprendre’l. 

Ajuda a crear un vincle diferent. 

Annex : Pla d’Acollida 

 

3.4.5.1   Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular    

(Per exemple: Alumnat sud-americà de parla hispana) 

● Introduir el castellà des de la incorporació dels alumnes a l’escola. 

● Introduir la tercera llengua de l’escola (l’anglès) des de la seva incorporació escolar, 

independentment del domini de la llengua catalana o castellana. 

 

Els/les alumnes d’incorporació tardana de parla no catalana, procedents d’altres cultures, 

hauran de ser atesos de manera específica. Aquest tipus d’ajut s’orientarà a l’adquisició, el 

més ràpid possible, de la capacitat per seguir l’ensenyament en català. També hi ha 

d’haver mesures de suport al coneixement de la llengua castellana quan aquesta ho 

requereixi. En casos en que els coneixement previs del català siguin escassos o nuls, 

caldrà començar l’ensenyament de la llengua catalana amb una metodologia pròpia de 

l’adquisició d’una L2 i s’han de tenir en compte les següents variables que afavoreixen 

l’aprenentatge de la llengua:  

 

• La quantitat i la qualitat de l’exposició a la llengua.  

•  La oportunitat d’interacció comunicativa amb parlants d’aquesta llengua, afavorint que 

aquests/es alumnes facin immersió lingüística amb els seus companys/es.  

•  La varietat de situacions d’usar-la de manera que desperti la necessitat de conèixer i 

aprendre la llengua.  

 • La motivació funcional i la consciència dels avantatges que comporta conèixer la llengua: 

poder llegir cartes o circulars sobre les excursions, poder fer amb autonomia el treball de 

classe, poder compartir vivències amb els/les companys/es...  

• El centre ha de propiciar un ambient lingüísticament estimulador i motivador de l’ús del 

català que fomentarà en tot el centre.  
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3.4.5.2  Alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials 

La introducció a la llengua vehicular i a la tercera llengua (anglès) serà com amb la resta 

d’alumnes nouvinguts (apartat anterior). Mentre que el contacte amb el castellà es farà una 

vegada l’alumne hagi assolit el domini bàsic del català com a llengua vehicular i de 

comunicació. 

 

3.4.6. EL Pla d’Acollida   

El Pla d' Acollida del centre és el document on es recullen i sistematitzen la major part de 

les actuacions i mesures organitzatives que s'han de posar en marxa per facilitar la 

incorporació de l'alumnat nouvingut, famílies i mestres. 

Els punts bàsics de funcionament de l' Aula d'Acollida són: 

- Prioritzar des del primer moment, pel que fa a l'ensenyament  l’ús de la llengua catalana.      

(Això també afecta naturalment a l'alumne/a nouvingut/da de procedència hispana que 

utilitza l'espanyol com a llengua habitual). 

- L'Aula d'acollida ha de ser un espai de referència a l'alumne/a nouvingut/a al centre, pel 

que fa a la progressiva adaptació e integració al centre i pel que fa a l’aprenentatge de la 

llengua catalana. 

- Les activitats que es desenvolupen han de ser diversificades, motivadores i enriquidores. 

S'han d'anar adaptant al ritme d'aprenentatge de cada alumne/a i s'han de centrar 

bàsicament en l'aprenentatge de la llengua reforçant al màxim el llenguatge oral. 

- Pel que fa al funcionament de l'Aula d'Acollida, es considera que hi ha un mestre 

responsable d’ impulsar  l'aplicació de metodologies per l'aprenentatge inicial de la llengua i 

per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees, sempre en coordinació amb la 

resta del claustre de mestres. 

- Els alumnes nouvinguts que formarien part del grup d’aula d’acollida formen part del cicle 

inicial, mitjà i superior. 

- Proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona integració de l’alumnat que 

s’incorpori tardanament en qualsevol dels nivells educatius del centre. 

-Garantir, dins l’horari lectiu, l’atenció individualitzada d’aquests alumnes per part dels 

tutor/a i l’especialista. 

- Assegurar l’adequació del currículum, dels materials escolars i del procés d’avaluació per 

a facilitar l’aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts. 

- Introduir i consolidar l’ús de la llengua catalana des del primer moment de la incorporació 

de l’alumne al centre. 
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-  Esforçar-se per assegurar que tot el professorat i els altres adults que actuen al centre es 

dirigeixin sempre en català als alumnes d’incorporació tardana, així com ho fan amb tots els 

altres alumnes a fi de facilitar-ne la integració i com a senyal de no discriminació.  

- Vetllar per la incorporació dels alumnes al curs que els correspongui per l’edat. Si no és 

possible assignar  l'alumne al curs que li correspon s'efectuarà la incorporació un curs per 

sota. Aspectes que s'ha de tenir en compte per dur a terme aquest canvi de curs: la llengua 

(no romànica), entorn social, moment d'incorporació i nivell de competències bàsiques.  

- Promoure l’assistència del professorat a cursos i seminaris a fi d’adquirir la formació 

metodològica adequada per atendre aquests alumnes. 

- Informar a les famílies nouvingudes de la situació lingüística de l’escola i de l’entorn. 

 

Objectius dins del Pla d’Acollida 

- Assegurar, si escau, per a tots els cicles i nivells, hores de suport oral per consolidar la 

competència lingüística. 

- Donar a conèixer a les famílies el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles pel que fa a 

la llengua. 

- Anticipar els fets escolars que poden ser desconeguts pels alumnes (festes, sortides, 

vacunes, etc.) o esdeveniments socials de l’entorn, a fi d’ajudar-los a trobar significat i 

facilitar-los l’adaptació. 

- Posar a l’abast del professorat que atén aquest alumnat unes bases comunes en la 

descripció dels objectius, els continguts i l’avaluació dels nivells a assolir, seguint les 

directrius donades en el Marc Europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 

l’ensenyament i l’avaluació de llengües.  

- Determinar quin és el grau de competència mínima (proves inicials) perquè el nouvingut 

pugui aconseguir una comunicació de subsistència i a partir d’aquí avançar en el 

coneixement de la llengua. 

- Preveure quin nou coneixement de la vida social necessitarà adquirir l’alumne nouvingut 

perquè ben aviat pugui actuar i comunicar-se amb l’entorn immediat. 

 

Per aconseguir aquests objectius més fàcilment  cal: 

- Sol·licitar una aula d’acollida si el percentatge d’alumnat  nouvingut augmenta  superant la 

ràtio estipulada. 

- Sol·licitar professorat de reforç de llengua dins de les previsions de professorat específic 

per a l’atenció a la diversitat en casos de necessitat. 
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- Promoure la participació dels alumnes en centres d’esplai de la localitat amb la fi de 

fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura del país. 

- Donar a conèixer recursos que poden oferir els mitjans de comunicació. 

 

3.4.7. Professionals que intervenen a l’aula 

- Mestres de suport dins de l’aula. Docent que s’encarrega de donar suport al tutor d’un 

grup, ja sigui treballant en petit grup com en gran. 

En aquest cas, el mestre de referència dóna consignes clares de treball. 

- Mestre/a d’Educació Especial (MEE). És l’encarregat de l’Aula d’Acollida i elabora el Pla 

Individualitzat coordinat amb els mestres de referència i especialistes. 

- Vetllador/a, TEI i Professionals d’Aprenem: Donen suport a l’alumne amb NEE. 

- Mestres de pràctiques: Tot i aprendre del mestre de referència, també poden tenir un rol 

de suport. 

-Voluntaris: Poden exercir de traductors. 

 

3.4.8. Organismes i documents que ens ajuden a organitzar l’atenció a la diversitat 

● Organismes: 

- CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) 

-Treballadora social de l’EAP. 

- Serveis Socials 

- Servei de Mediació intercultural de l’Ajuntament. 

- CREDA (Centre Recursos Educatius Deficiència Auditiva) 

- CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil). 

- CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció primerenca) 

- CREDV (Centre de Recursos Educatius Deficiència Visual). 
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● Documents: 

- Adaptacions metodològiques concretes. 

-Plans individualitzats (PI): Alumnes nouvinguts i amb dificultats específiques de 

l’aprenentatge. 

- Document individual de prioritzacions dels objectius per a cada alumne SEP. 

 

3.5. ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GOVERN INSTITUCIONAL 

       3.5.1. Coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i de cohesió social          

   Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i  coordinar-lo amb 

el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut el/la coordinador/a lingüístic/a 

desenvolupa les tasques següents: 

- Coordinar-se amb l’equip directiu per l’elaboració o per l’actualització del projecte lingüístic 

i del pla d’acollida i d’integració. 

- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el 

centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

- Treballar amb l’equip directiu en la programació de les actuacions de la programació 

general que concreten el projecte lingüístic i el pla d’acollida i d’integració. 

- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la 

llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 

Territorials. 

- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, 

TIC...) per a l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament 

en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat 

nouvingut. 

 

3.6. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Garantir el coneixement de les tres llengües (catalana, castellana i anglesa) segons les 

orientacions curriculars i tenint en compte els nivells lingüístics establerts al Marc Europeu 

comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües. 
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Fer un tractament global de l’àrea de llengua, tenint en compte els trets comuns i els 

diferencials. 

Assegurar que la metodologia de l’àrea de llengua tingui en compte el contacte entre totes 

les llengües presents al centre. 

 

3.7. ORGANITZACIÓ DE RECURSOS MATERIALS 

- Assegurar que els recursos materials del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari...) 

siguin en llengua catalana. 

- Disposar de materials i recursos en llengua castellana i anglesa des del moment de la 

seva introducció al Cicle Inicial. 

- Assegurar un fons de material en llengua catalana per nouvinguts. Aquest fons ha ser 

accessible per tots els professionals que intervinguin en l'ensenyament de la llengua 

catalana dels nouvinguts. 

 

3.8. BIBLIOTECA ESCOLAR  

                3.8.1. Accés i ús de la informació 

La nostra escola disposa d’una biblioteca equipada amb un volum important de llibres i 

documents. Alguns d’aquests tenen certa antiguitat, doncs l’escola data del 1928. En ella 

es realitzen les sessions del Pla de Lectura d’alguns nivells. També es poden portar a 

terme treballs de recerca. I la dinamitzadora elabora maletes temàtiques, amb la intenció de 

que es puguin portar a les aules per treballar alguns temes. Un dia a la setmana s’obre en 

la franja del migdia perquè els alumnes puguin disposar de llibres en préstec. 

L’encarregada de la biblioteca també prepara una selecció de llibres, amb motiu de 

determinades festes temàtiques o esdeveniments durant l’any. Una mostra d’aquests estan 

exposats a la sala de mestres, en un racó habilitat per aquest ús.  

Com a novetat aquest curs 2018-19, s’ha ofert una bibliopati un cop a la setmana per 

animar la lectura en estones d’esbarjo.    

                  3.8.2. Pla de lectura i escriptura de centre 

El Pla de lectura està impulsat per la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets, des 

de fa 22 anys. Va néixer del convenciment i creença que la LECTURA ens ofereix la 

possibilitat de créixer com a persones, amb capacitat i imaginació per a resoldre els 

conflictes que la vida ens presenta. És una activitat de foment de la lectura a l’escola, amb 

la col·laboració de mestres i famílies. 
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El Pla de lectura vol ajudar als infants i a les seves famílies a descobrir-ho i per això 

ofereixen un ampli ventall de la millor literatura infantil i juvenil universal.  

Es porta a terme a la majoria de les escoles del nostre municipi. Així, durant la 

escolarització dels alumnes tindran la possibilitat de poder llegir més de 300 contes i llibres. 

L’equip especialitzat de la biblioteca selecciona aquests contes i llibres d’entre els més 

emblemàtics de la literatura catalana, castellana i universal. La biblioteca posa a disposició 

dels nostres alumnes aquest vast fons especialitzat, del que té un duplicat a la biblioteca. 

(Veure l’annex I) 

4. CONCRECIÓ ANUAL DEL PROJECTE (Pla Anual) 

En aquest apartat concretareu els objectius que us marqueu com a prioritaris per treballar 

durant el curs i que, per tant, us permetin atansar-vos als principis que heu definit en el PLC 

i les concrecions anuals d’alguns dels apartats que heu desenvolupat també en el PLC, 

com, per exemple, els horaris de les llengües curriculars. 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Fer un tractament global de 

les llengües 

Millorar la coordinació entre 

les mestres de llengua 

anglesa que imparteixin les 

llengües a Infantil i Primària 

Coordinadora LI 

 

Mestres d’anglès 

Curs 2017/2018 
Nombre de sessions 

dedicades a la coordinació. 

 

Planificar el treball de les 

estructures lingüístiques 

comunes a Primària. 

Coordinadora LIC 

Mestres de Primària 

Curs 2018/2019 Elaboració de document  

Iniciar-se en l’elaboració del 

Pla Estratègic GEP 

Formació dels mestres del 

grup impulsor 
Membres del grup Impulsor  Curs 2018 - 2021  

 Certificat d’apte de les 

sessions realitzades 

Aplicar el Pla Estratègic de 

l’Ara Escric II 

Trobades del grup impulsor, 

intercicles i claustre. 

Coordinadora LIC 

Cap d’estudis 

Claustre 

Curs 2017 - 2021 
Nombre de les sessions de 

trobada 

 

Elaborar una planificació 

gradual dels diferents gèneres 

textuals  per nivells. 

Membres del grup impulsor 

Mestres d’Educació Infantil  

 i de Cicle Inicial 

Curs 2017-2021 
Planificació dels diferents 

gèneres textuals 

 

Planificar activitats 

d’observació, anàlisi i reflexió 

sobre el funcionament de la 

llengua.   

Membres del grup impulsor 

Mestres de Cicle Mitjà i de 

Cicle Superior 

 

Curs 2017-2021 Planificació de les activitats  
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5. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA     

*Curs escolar = 35 setmanes  lectives.  

LLENGUA  

CATALANA 

HORES/CURS LLENGUA  

CASTELLANA 

HORES/CURS LLENGUA  

ANGLESA 

HORES/CURS 

1r 201 1r 70 1r 52,5 

2n 175 2n 105 2n 61 

3r 149 3r 105 3r 87,5 

4t 140 4t 105 4t 87,5 

5è 140 5è 87,5 5è 96 

6è 131 6è 96 6è 96 

 

 

6. L’AVALUACIÓ            

Existeixen criteris consensuats  a nivell de cicle i d’escola sobre les fases del procés 

d’avaluació que s’apliquen: a començament del curs es fa una avaluació inicial per saber en 

quin punt es troba l’alumne, al llarg del curs es van fent avaluacions sistemàtiques en la 

que es té en compte l’observació directa i el procés d’aprenentatge de l’alumne i finalment, 

es fa una avaluació final en la que s’avalua en quin punt es trobava l’alumne al començar el 

curs i quina evolució ha fet.   

Cada trimestre es fa una avaluació de les tres àrees i es lliuren els informes a les famílies.  

Aquesta avaluació la porten a terme tots els mestres que intervenen a cada cicle: tutors, 

especialistes, mestres d’Educació Especial… utilitzant diferents instruments d’avaluació i 

aplicats en diferents moments del procés d’ensenyament -aprenentatge.  
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7.ANNEXOS 

ANNEX  I : 

PLA DE LECTURA 

El Pla de lectura està impulsat per la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets, des 

de fa 22 anys. Va néixer del convenciment i creença que la LECTURA ens ofereix la 

possibilitat de créixer com a persones, amb capacitat i imaginació per a resoldre els 

conflictes que la vida ens presenta. És una activitat de foment de la lectura a l’escola, amb 

la col·laboració de mestres i famílies. 

El Pla de lectura vol ajudar als infants i a les seves famílies a descobrir-ho i per això 

ofereixen un ampli ventall de la millor literatura infantil i juvenil universal.  

Es porta a terme a la majoria de les escoles del nostre municipi. Així, durant la 

escolarització dels alumnes tindran la possibilitat de poder llegir més de 300 contes i llibres. 

L’equip especialitzat de la biblioteca selecciona aquests contes i llibres d’entre els més 

emblemàtics de la literatura catalana, castellana i universal. La biblioteca posa a disposició 

dels nostres alumnes aquest vast fons especialitzat, del que té un duplicat a la biblioteca.  

Aquest personal especialitzat acompanya en aquest camí cap al gaudir de la lectura als 

nostres alumnes. Es porta a terme a educació primària. A cicle inicial i mitjà, la contacontes 

ve un cop al mes a presentar-nos al voltant de 6 títols, que explica de manera força 

atractiva dins aquesta sessió mensual. Aquests llibres romandran a l’aula durant tot el mes 

perquè els nens i nenes puguin tornar-los a llegir. A la mateixa sessió explica alguna altra 

història que està a la biblioteca, però que no deixa a l’aula. A la classe hi ha una graella de 

lectura, perquè els lectors puguin valorar si els han agradat els llibres que han quedat amb 

ells durant aquell mes. Amb aquesta informació la biblioteca pot valorar si són títols que 

han agradat o no, de cara a anar modificant l’oferta. Els temes són diversos, i si detecten 

que dins l’alumnat hi ha alguna altra inquietud, a la propera sessió afegeixen altres títols 

per satisfer aquesta. Són sessions d’una hora i aquests exemplars no surten de l’aula. 

A cicle superior funciona una mica diferent. La dinamitzadora ve igualment mensualment i 

presenta un lot de llibres d’estils molt diferents, pensats per arribar a tots els gustos lectors i 

en diferents nivells de lectura (pels que els agrada llegir molt i pels que no tant). Els 

presenta fent  un molt breu resum sobre el llibre, sense desvetllar la trama, per enganxar-

los i motivar-los a llegir-los. Aquests llibres es poden treure del centre per gaudir-los a casa. 

Normalment hi ha 2 o 3 exemplars per títol i deixa 3 encarregats per gestionar el préstec 

d’aquests. L’oferta gira al voltant d’uns sis títols. Les famílies són també responsables de 

que aquests llibres no es perdin ni es maltractin.  

A la sessió següent promou un petit col·loqui sobre les diferents lectures, realitzant 

preguntes clau que donin peu a comentar-los i extreure temes de reflexió que poden trobar-

se en ells. Són sessions d’una hora i mitja, el que permet presentar el lot de llibres del mes  
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següent. Si queda temps explica una petita història o conte seleccionat per transmetre 

algun valor o emoció. 

A començament de curs faciliten als alumnes una espècie de “mapes lectors” que recolliran 

les lectures realitzades per cada un. Primer els hi demanen que deixin constar en aquest 

les lectures que creuen que realitzaran al llarg del curs, amb la intenció de comparar a final 

d’aquest si han complert les seves pròpies expectatives o les han superades. Així, es fan 

conscients del que llegeixen. Aquest mapa lector també recull els títols llegits i la categoria 

narrativa a la que es poden classificar. Cada alumne el va decorant durant les sessions del 

Pla de Lectura. Amb aquesta informació, a l’acabar la Primària, la Biblioteca Can Butjosa 

elabora una mena de dossier de lectura, on recull la caràtula de totes les lectures 

presentades al llarg de l’etapa, convertint-se així en un record pels nens i nenes de l’escola. 

Els hi fa molta il·lusió. 

Sabem que la millor manera d’encomanar les ganes de llegir és fer-ho a través de les 

persones apassionades que ja estimen la lectura. Les seves veus transmeten, igual que 

feien els nostres avantpassats, els petits grans secrets de la Vida. 

Al final del curs escolar es realitza una reunió amb la biblioteca per valorar l’experiència. 

També es realitzen visites a les dues biblioteques de Parets per conèixer el meravellós món 

que podem trobar en elles. Els nens i nenes de 1r visiten la biblioteca Infantil i Juvenil Can 

Butjosa, i 3r i 5è la biblioteca Can Rajoler. El personal d’aquestes els explica què són, què 

poden trobar en elles i realitzen activitats de descoberta. 

 

 

LECTOGRUP 

Ja fa uns quants anys que a Primària portem a terme aquest projecte, que té per objectiu 

millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes. Es tracta d’un quadernet, composat 

per vàries unitats, dividides en quatre sessions, tres de treball i una d’avaluació. També 

recull sessions de gimnàstica visual, per focalitzar l’atenció i els nostres ulls en 

determinades lletres, o paraules. Tot està molt seqüenciat per realitzar una valoració de 

l’evolució de cada alumne. Es realitza des de 2n a 6è. 

 

MÈTODE D’ORTOGRAFIA GAVARRÓ 

El curs escolar 2015-2016 s’ha començat a portar a terme a 4t aquest mètode per millorar 

l’ortografia. Està presentat com un mètode eficaç i relativament senzill, que s’ha d’implantar 

a partir de CM, quan ja s’ha assolit el procés de lectoescriptura. Encara que es pot portar a 

terme en qualsevol moment posterior.  
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BIBLIOTECA D’ESCOLA  

La nostra escola disposa d’una biblioteca equipada amb un volum important de llibres i 

documents. Alguns d’aquests tenen certa antiguitat, doncs l’escola data del 1928. En ella 

es realitzen les sessions del Pla de Lectura d’alguns nivells. També es poden portar a 

terme treballs de recerca. I la dinamitzadora elabora maletes temàtiques, amb la intenció de 

que es puguin portar a les aules per treballar alguns temes. Un dia a la setmana s’obre en 

la franja del migdia perquè els alumnes puguin disposar de llibres en préstec. 

L’encarregada de la biblioteca també prepara una selecció de llibres, amb motiu de 

determinades festes temàtiques o aconteixements durant l’any. Una mostra d’aquests estan 

exposats a la sala de mestres, en un racó habilitat per aquest ús.  

 

BIBLIOTECA D’AULA 

A totes les aules existeix una petita biblioteca d’aula, que conté llibres d’interès de lectura o 

coneixements. També hi ha llibres dels que tenim 25 exemplars per realitzar lectures 

conjuntes a classe. S’utilitzen també en les mitges hores de lectura diàries. 

 

ROTLLANA 

Durant el curs passat, les mestres d’EI i CI van realitzar un curs-taller d’expressió oral, en el 

que es va arribar a acords en relació a la dinamització de l’expressió oral i en el que 

respecta a la “rotllana” de l’inici del dia. Tots els nivells d’aquests cicles la porten a terme 

per promoure l’expressió oral de l’alumnat. 


