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1.PRESENTACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
Aquest projecte lingüístic recull els acords i propostes que el nostre consell escolar ha 
aprovat pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües,  així com el seu ús, 
en les escoles de la ZER. Tots ells estan vinculats a l’ideari del nostre Projecte Educatiu. 
El nostre Projecte Lingüístic pretén garantir el dret de tots els i les alumnes de la nostra 
ZER a: 

- Dominar el català com a vehicle de comunicació, oral o escrita, per a la 
construcció de coneixements, per al desenvolupament personal i la cohesió 
social. 

- Poder utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, per a la 
construcció dels coneixements i per comunicar-se, independentment de les 
llengües familiars. 

- Poder comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en anglès. 
- Estar oberts i obertes a totes les llengües i cultures i aprendre de la seva 

idiosincràsia.  
La Llei d’Educació 12/2009 estableix, en el seu Títol II, el règim lingüístic del sistema 
educatiu:  
Article 9 
 Règim lingüístic  
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest 
títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la 
Generalitat.  
2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de 
l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris 
d'avaluació i la regulació del marc horari.  
Article 10  
Dret i deure de conèixer les llengües oficials  
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i 
castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú 
de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües. 
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2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues 
llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 
proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una 
atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenentatge en català. Així mateix, els 
centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes 
millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi 
concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques 
lingüístiques del professorat i altre personal del centre. (…) 
Article 11  
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge  
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada 
com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.  
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres 
de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del 
currículum, han d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de 
llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que 
estableixen els articles 12 i 14.  
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó 
de llur llengua habitual.  
Article 12  
Llengües estrangeres  
1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, 
una llengua estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències 
d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de 
referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.  
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del 
Departament, quina llengua estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i 
quina, o quines, com a segona.  
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i 
altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, 
es requereix autorització del Departament.  
Article 13  
Competència lingüística del professorat, dels professionals d'atenció educativa i del 
personal d'administració i serveis  
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1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han 
d'acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües 
oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l'exercici 
de la funció docent. Els mestres i els professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar 
normalment el català, tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en 
l'àmbit general del centre.  
2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la 
competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització 
d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català i en català.  
3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels 
centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en 
condicions de fer-ne un ús adequat en l'exercici de les funcions corresponents. El 
Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions que permetin assegurar el 
coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de 
l'Administració educativa.  
Article 16  
El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya  
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració 
educativa.  
2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en 
les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions 
públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics 
que en depenen. El català ha d'ésser també la llengua d'ús normal per a la prestació 
dels serveis contractats pel Departament.  
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment 
en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.  
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del 
que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de 
tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de 
fora del domini lingüístic català, ha d'ésser bilingüe, en català i en castellà.  
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de 
persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text 
original en català, que serà sempre la versió preferent.  
L’article 14 determina l’elaboració d’un Projecte lingüístic en cada centre:  
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Article 14  
Projecte lingüístic  
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, 
com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament 
de les llengües al centre.  
2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les 
llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:  
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.  
b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.  
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 
 d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, 
tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.  
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis 
escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.  
El projecte lingüístic s’ha ajustar també al que determina l’article 5.1.e del Decret 
102/2010 d’autonomia dels centres educatius:  
e) El projecte lingüístic, que s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de 
l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El 
projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el 
centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català 
com a llengua vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència 
educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats 
organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic 
també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües 
estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera 
i quina o quines com a segones. Quan, d'acord amb el projecte lingüístic, el centre 
acordi impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres, ha 
d'obtenir autorització del Departament d'Educació.  
És dins d’aquest marc normatiu, i prenent en consideració la realitat sociolingüística del 
nostre alumnat, que es desenvolupa el Projecte Lingüístic de la ZER Baix Berguedà. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
2.1 Escola d’Olvan 
 
Situació i context 
El municipi d’Olvan es troba situat a l’est de la comarca del Berguedà. La població treballa a la indústria i al sector serveis.  La població viu repartida entre els nuclis de Cal Rosal i Olvan i també en masies aïllades. El català és la llengua habitual de comunicació i la més emprada a les llars d’Olvan. Algunes famílies utilitzen el castellà com a llengua habitual.  
2.2 Escola Gira-sol 
Situació i context 
El municipi de Montmajor es troba situat a l’extrem sud oest de la comarca del 
Berguedà. La majoria de la població es dedica fonamentalment a la pagesia i 
viu en masies aïllades, la resta d’habitants s’aglutina al voltant del centre del 
poble i la seva professió és el petit comerç o professions del sector terciari.  
El català és la llengua habitual de comunicació i la més emprada a les llars de 
Montmajor, i l’ús de la llengua castellana és esporàdic i poc habitual, excepte 
en algunes famílies nouvingudes. També hi ha algunes famílies que utilitzen 
altres llengües. 

3.PRIORITZACIÓ I ÚS DE LES LLENGÜES 
Considerant que la comunicació és una competència transversal a totes les 
àrees i que el paper que juga la llengua és clau en els processos 
d’aprenentatge i d’interacció social,  la llengua s’utilitza en tots els moments de 
l’aula com a eina de comunicació, comprensió significativa de les 
informacions, expressió, argumentació i interpretació de pensaments. Entenem 
doncs que les llengües, especialment la llengua catalana com a  llengua 
vehicular, són la base de tots els aprenentatges que es realitzen a les nostres 
escoles. 
Creiem que l’aprenentatge de qualsevol llengua es basa en aquests principis: 

- La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar-se i per reflexionar. 
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- La reflexió sobre les formes i usos de les llengües en potencia l’aprenentatge i amplia les competències comunicatives, sempre que estigui al servei de la resolució de problemes de comunicació. 
- És molt positiu que l’alumnat, durant la seva formació, consolidi actituds 

positives envers l’aprenentatge de les llengües i s’adoni dels beneficis que 
els pot oferir el seu aprenentatge.  

Aquest PL està orientat a facilitar que l’alumnat: 
1. Pugui utilitzar la llengua catalana i la castellana en tots els seus registres 

(formals i informals). 
2. Pugui assolir una comunicació bàsica en llengua estrangera (anglès). 
3. Pugui expressar emocions, sentiments i idees en situacions d’interacció i 

que afavoreixin la convivència. 
4. Pugui utilitzar les llengües en la construcció de la personalitat i del 

coneixement. 
5. Sàpiga valorar la diversitat lingüística. 
6. Sàpiga valorar la dimensió literària de la llengua. 

 
3.1 La llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge 
La llengua vehicular per a l’ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees i 
per a la comunicació és la Llengua Catalana. Per una banda, perquè aquesta 
és la situació natural que es dóna entre el nostre alumnat i també amb les 
famílies; i per altra banda, perquè creiem que l’escola és la transmissora 
principal de la cultura i de la llengua catalana.  
Àmbits d’actuació externa 
S’utilitza habitualment el català en la seva projecció externa pel que fa a 
correspondència oficial, butlletins i informes, comunicacions orals i escrites, 
blocs i webs.  
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Àmbits d’actuació interna 
La llengua catalana és la utilitzada habitualment per l’ensenyament - 
aprenentatge i la comunicació. També fa les funcions de vehicle d’expressió 
quotidià amb l’administració. Així doncs, el català es considera: 

- Llengua habitual a l’escola i en les relacions amb la Comunitat Educativa 
com a llengua vehicular.  

- Llengua habitual en les situacions d’ensenyament-aprenentatge, a nivell 
oral i escrit.  

- Llengua habitual dels materials didàctics. Tot i que una part també són en 
castellà o anglès. 

- La llengua catalana facilita l’aprenentatge d’altres llengües, ja que una 
part de les estructures lingüístiques comunes es treballen en català; l’altra 
es fa en castellà. 

- Llengua habitual de retolació i ambientació general (rètols informatius, 
taulers d’anuncis, identificació social del centre, etiquetatge dels 
elements d’arxiu, plantilles...). 

- Llengua habitual en les comunicacions formals i documentació interna 
(reunions del professorat, correspondència amb les institucions catalanes, 
certificats, informes, documentació de gestió, convocatòries, actes de 
reunions...). 

- Llengua habitual en les comunicacions entre el professorat i els 
pares/mares d’alumnes tant a nivell oral com escrit: correspondència, 
convocatòries de reunions, informes acadèmics, fulls de matriculació, 
impresos, actes escolars, reunions ordinàries... Tot i que, es fan traduccions 
en les llengües d'ús familiar, sempre que es pot, per al període d'acollida 
de les famílies nouvingudes a l’escola.  

- També és la llengua utilitzada en les activitats complementàries. 
- Llengua habitual a les festes de l’escola 
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3.2 La llengua castellana, segona llengua d’aprenentatge. 
 

Tenint en compte que el castellà és llengua cooficial a Catalunya, les nostres 
escoles consideren la llengua castellana com a segona llengua i vetllen per a 
que el nostre alumnat sigui competent en aquesta al finalitzar la seva 
escolarització. 
El  procés d’ensenyament - aprenentatge de la llengua castellana s’inicia  
oralment des de petits a través de contes, cançons, endevinalles… prioritzant 
primer l’expressió oral i anar introduint progressivament la llengua escrita. 
Així mateix, també s’utilitza aquesta llengua com a eina de comunicació i 
d’aprenentatge, en moments dels projectes que es porten a terme (texts, 
vídeos, exposicions…). Garantim espais de racons en castellà per a tots els 
cicles de primària. Pensem que aquestes mesures ajuden a garantir millor que a 
finals de l’Educació Primària  el nostre alumnat sigui més competent en aquesta 
llengua cooficial de Catalunya. 
 
3.3 La llengua anglesa, tercera llengua.  
Donada la importància i la riquesa que suposa el domini del màxim de llengües 
en la societat actual, en el nostre centre fomentem també l’aprenentatge 
d’una tercera llengua, l’anglesa.  
Malgrat que el Departament marca la introducció d’aquesta a partir de Cicle 
Inicial de Primària, tenint en compte que aquesta llengua és molt diferent a 
nivell fonètic a la nostra i que no és massa present en l’entorn social proper, ni 
en els mitjans de comunicació, hem ampliat el seu treball oral a partir 
d’educació infantil. Es valora que en la majoria dels alumnes el primer contacte 
amb la llengua anglesa és a l’escola i per això quan abans s’iniciï millor. 
A les hores de racons i projectes, sempre que és possible, hi intervé la llengua 
anglesa. 
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4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES I METODOLOGIA  
 
La metodologia d’ensenyament-aprenentatge que utilitzem pot resumir-se en 
les següents línies:  

● Partir de situacions comunicatives reals. 
● Tractar el llenguatge oral, escrit i l’audiovisual de forma conjunta, en 

propostes globals.  
● Promoure la reflexió sobre l’ús de la llengua. 
● Potenciar l’aprenentatge de diferents llengües. 
● Reflexionar i aprofundir en  les diferències i semblances entre les llengües 

(semàntica, gramàtica, vocabulari...)  
● Familiaritzar-se i escriure amb l’estructura de diverses tipologies textuals, 

en forma d’espiral, al llarg de tota l’escolarització. 
● Tractar la gramàtica i ortografia principalment en contextos de 

producció de textos.  
● Dedicar estones diàries a l’expressió oral. 
● Dedicar estones setmanals a la conversa en grup. I estones setmanals a 

escriptura. 
● Fomentar l’esperit crític i la reflexió sobre la veracitat de les informacions 

que rebem. 
● Fer ús de les TAC per a presentar textos. 
● Utilitzar la lectura en situacions reals de comunicació i/o motivadores. 
● Fer activitats de creació i comprovació d’hipòtesis abans de la lectura . 
● Potenciar la lectura diària individual, conjunta o per part d’un adult.  
● Fomentar sovint activitats on l’escriptura sigui un mitjà de comunicació 

real, a través dels projectes. 
● Elaborar textos conjuntament (parelles, petit grup i gran grup) ajuntant el 

coneixement que té cadascú.  
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● Proporcionar espais d’escriptura lliure i creativa. Però sovint amb models i 
finalitat en els racons. 

● Donar oportunitats als infants per entrenar-se en la planificació, 
producció i revisió de textos.  

● Implicar l’alumnat en l’avaluació i deixar espais per a l’autoavaluació. 
Començar a conèixer els diferents aspectes a avaluar per a la millora 
(cohesió, coherència, ortografia, presentació). 

4.1 Treball significatiu i  funcional de les tipologies textuals 
Es treballa a través de projectes i racons.  
En els projectes sorgeixen en moltes ocasions activitats de lectura per obtenir 
informació en diferents formats, com també d’escriptura per recollir 
informacions, presentar-les, organitzar-les… 
També s’intenta, sempre que surti l’ocasió, que des de tots els projectes 
s’impulsi la cerca, la selecció i la gestió d’informació, utilitzant diferents fonts i 
diferents suports, per tal que els alumnes avancin progressivament en el 
pensament crític i l’autonomia d’aprenentatge.  
 
En els racons s’hi garanteixen espais tant de lectura com d’escriptura per 
treballar les diferents tipologies amb la intencionalitat de compartir-les o utilitzar-
les en diferents ocasions. 
Es treballen les diferents tipologies textuals lligant-les a projectes o situacions 
funcionals que hagin sorgit en la vida de l’aula; a través d’aquests, s’exerciten 
la planificació i elaboració de textos propis, durant l’elaboració dels quals es fa 
una reflexió amb sentit d’aspectes gramaticals, lèxics i ortogràfics de la llengua.  
Es pretén que els alumnes millorin l’expressió i comprensió lectora (amb el 
coneixement d’obres de diferents autors i estils),  l’expressió escrita (reflexionant 
sobre l’ordre i l’estructura dels textos i elaborant respostes argumentades de 
qüestions sobre la lectura) i la riquesa de vocabulari.  
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4.2 Projectes externs  
Totes dues escoles participem en programes externs que promouen l’ús 
funcional de la llengua, l’interès per aprendre llengua  i el respecte per totes les 
cultures i llengües. 

● Cada quinze dies l’alumnat de les escoles va al Bibliobús per agafar en 
préstec llibres, CDs, DVDs... I anualment, també assistim  a l’espectacle 
que ofereix amb temàtiques diferents (música, teatre, titelles...) per tal de 
motivar la lectura  i l’ús de les biblioteques.  

● Participem en el programa “Anem al teatre”, organitzat per la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu que els joves espectadors/es se sensibilitzin 
amb les arts escèniques i la música. Es procura assistir al teatre dues 
vegades durant el curs. 

● Depenent del curs, s’intenta assistir a obres de teatre en anglès, sempre 
que el pressupost o les condicions ho permetin, per tal d’apropar l’anglès 
als nens i nenes de manera motivadora. 

● Participem en certàmens literaris, com ara el “Certamen literari en veu 
alta”, així com en concursos de narrativa com Sambori o altres que 
puguin sorgir. 

● Participem en activitats lúdiques i impulsades per la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal o altres entitats. 

● Col·laboració de les famílies en activitats lingüístiques a l’escola. 
 

4.3 Treball conjunt de la competència lingüística amb la resta de 
competències. 
 
Competència Matemàtica 

- Comprendre i interpretar informació escrita i/o oral de situacions 
matemàtiques. 

- Expressar amb claredat i precisió informacions, dades i 
argumentacions. 
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- Adquirir  vocabulari específic de l’àrea matemàtica. 
- Raonar i justificar les estratègies que s’empren i els resultats. 
- Passar del llenguatge oral al llenguatge matemàtic 

Competència Artística i Cultural 
- Expressar observacions, emocions, processos i vivències 

relacionades amb les produccions pròpies i d’altri. 
- Conèixer la vida i obra d’autors i artistes i participar en la vida 

cultural de la pròpia comunitat i de les altres cultures (diada de 
Sant Jordi, concursos literaris…). 

Tractament de la informació i competència digital 
- Conèixer diferents llenguatges que intervenen en la tecnologia de 

la informació. 
- Extreure i sintetitzar críticament informació escrita dels mitjans que 

ens proporcionen les noves tecnologies. 
- Comprendre les informacions trobades a la xarxa. 
- Utilitzar la xarxa per a comunicacions  

Competència d’aprendre a aprendre 
- Ser capaç d’atendre, concentrar-se, memoritzar, comprendre, 

expressar-se i escoltar. 
- Utilitzar la llengua per desenvolupar el pensament creatiu, 

plantejar-se preguntes i diversitat de respostes. 
- Aprendre a treballar autònomament en l’elaboració de textos. 
- Desenvolupar la capacitat metalingüística  

Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Tenir autonomia i iniciativa personal en els treballs de grup i 

individual. 
- Utilitzar el diàleg, la conversa com a mitjà per a l’expressió d’idees i 

comprendre el pensament dels altres. 
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- Formular preguntes i verificar hipòtesis. 
Competència de conviure i habitar el món 

- Interès per conèixer diferents llengües que permetin la relació i la 
interacció amb els altres. 

- Col·laborar, mostrar interès i respecte envers els treballs en equip 
(escola inclusiva). 

- Utilitzar un llenguatge respectuós per relacionar-se amb els altres. 
Competència social i ciutadana  

- Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma 
de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit social com en l’individual. 

- Donar indicacions del lloc on vivim  
- Tenir estratègies per a comunicar-se amb entitats, ajuntament... 
- Expressar drets i deures 

 
4.4 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
El treball lingüístic que es realitza a nivell de la ZER, va adequant-se 
progressivament a les línies metodològiques consensuades per tot el claustre. 
Cada escola disposa d’unes graelles de gradació de les competències i 
dimensions a treballar en els racons de cada cicle de manera coherent amb el 
nivell i l’edat dels alumnes. 

5.CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS 
 
Els materials didàctics que s’utilitzen tenen en compte les orientacions i principis 
recollits en: 
-El currículum vigent, decret 119/2015 de 23 de juny d’Ordenació dels 
ensenyament d’educació primària. 
-Ordre ENS/164/2016 de 14 de juny per la quan es determinen el procediment i 
els documents i requisits formals del procés d’avluació en l’educació primària. 
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- la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere. 
-La concreció de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual de la 
ZER. 

6.BIBLIOTEQUES 
 
A part de la utilització del Bibliobús a cada poble, a nivell d’aules i d’escoles 
disposem d’espais tipus biblioteca, adequats a cada edat, els quals s’utilitzen 
per fer lectures conjuntes, per buscar informació sobre projectes o petites 
investigacions, per fomentar espais d’intercanvi i recomanacions de lectures, 
per endur-se llibres de préstec i incentivar l’hàbit lector... 
Creiem que són eines molt importants per desenvolupar en els alumnes 
habilitats d’accés a la informació i la gestió del coneixement, i per motivar el 
gust per la lectura.  

7.AVALUACIÓ 
 
Entenem l’avaluació com aquell mitjà que afavoreix la millora de la pràctica 
educativa, el grau d’assoliment dels objectius proposats així com el 
coneixement que els i les nostres alumnes tenen sobre aspectes determinats i 
que ens permet fer una observació i diagnòstic del procés d’ensenyament-
aprenentatge de manera general.  
Els criteris i mecanismes d’avaluació de les competències de l’àmbit lingüístic es 
troben també recollides en les graelles de cada escola concretades per cicles i 
nivells. 
A cada escola també s’hi troben les rúbriques de la competència lingüística 
graduada amb els diferents assoliments (AE, AN, AS, NA) en cada cicle tenint 
en compte el punt de partida i el ritme d’aprenentatge de cada alumne.  
 
 


