
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
    

 ESCOLA PEDRALTA 

 

0. INTRODUCCIÓ 
 

 PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 
 
El projecte lingüístic és el resultat d’un procés de reflexió del tractament de les 
diverses llengües que, a diferents nivells, hi ha al Centre: 

 forma part del Projecte educatiu 

 És una eina pel tractament de les llengües i ha de definir-se en 
aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el 
tractament de les llengües curriculars i els aspectes 
d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques  

 aporta criteris per a la utilització i tractament de les llengües que 
són objecte d’ensenyament en la nostra escola: català, castellà, 
anglès i francès. 

Els principis expressats en aquest PLC, s’han de desenvolupar en la resta dels 
documents de gestió del centre i s’han de concretar en la programació general 
de cada curs. 
 
L’escola manté en tot moment el seu compromís amb la normalització 
lingüística de Catalunya, per tant en aquest projecte es tenen en compte els 
objectius generals del sistema educatiu a assolir: 
 
1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les 
llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 
 2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües 
estrangeres (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera 
llengua estrangera).  
3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 
alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.  
4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 
5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema 
educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  
6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva 
integració a l’aula ordinària. 
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1. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
  
1.1. TIPOLOGIA DE CENTRE 
 
El centre Infantil i Primària Pedralta és una escola de titularitat pública. És la 
única escola del municipi i compta amb 371 alumnes en l’actualitat. 
 
1.2. PROFESSORAT 
 
Els membres del claustre s’expressen correctament en llengua catalana i 
castellana, i la fan servir per comunicar-se amb els altres membres de la 
comunitat educativa. Tots tenen la capacitació per impartir les classes en 
català, castellà i alguns d’ells en llengua anglesa i francesa . 
 
 
Segons la nostra tipologia de centre hi ha un seguit de perfils professionals per 
tal de promoure l’objectiu general de ser competents lingüísticament. 
Aquests perfils són: 
 

 lectura i biblioteca escolar per tal de potenciar l’hàbit lector en els 
nostres alumnes en diverses llengües i a través de diferents activitats ( 
pla lector, bibliopati, certamen de lectura en veu alta...) 

 lingüístic en llengua estrangera: llengua anglesa i francesa. 
Aprenentatge de dues llengües estrangeres per obtenir un bon nivell 
competencial tant a nivell oral com escrit. (activitats diverses, 
presentació a exàmens oficials...) 

 competència digital per fer ús de les noves tecnologies per treballar les 
diferents àrees curriculars, sobretot les lingüístiques. 

 
 
1.3. ALUMNAT 
 

A. Procedència de l’alumnat.  
 

Dels 371 alumnes que en data de 12 de setembre de 2018 hi ha matriculats a 
l’escola el 81,72% són d’origen nacional i 18,28% són de nacionalitat 
estrangera. 
Hi ha diferents nacionalitats en la nostra comunitat educativa: 
 

Procedència Percentatge 

Magrebí: Algèria i Marroc 9,18% 

Subsaharians: Mali, Senegal i Gàmbia 2,23% 

Extrem Orient: Xina i Bangla Desh 0,74% 

Pròxim Orient: Israel 0,50% 

Centre América: Hondures i Perú  0,71% 

Europa Comunitària: Regne Unit, França, 
Suïssa i Romania 

2,25% 

Rússia 1,93% 

Països de l’est: Ucraïna i Bielorússia  0,74% 



A. Llengua vehicular dels alumnes en els diferents àmbits de relació 
 
Tenim en compte les enquestes passades a l’alumnat de primària del centre 
podem extreure les següents conclusions en relació als alumnes de Primària. 
Infantil no s’hi  ha pogut incloure donat que les enquestes que s’han recollit no 
representen una mostra suficient. 
 
 
AMB  LA FAMÍLIA 
 

Parlen català 30,65% 

Parlen castellà 31,42% 

Parlen ambdues llengües amb més pes del 
català 

11,88% 

Parlen ambdues llegües amb més pes del 
castellà 

9,58% 

Altres llengües  16,47% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,53% 

41% 
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AMB ELS AMICS 
 

Parlen català 34,48% 

Parlen castellà 23,37% 

Parlen ambdues llengües amb més pes del 
català 

25,29% 

Parlen ambdues llegües amb més pes del 
castellà 

12,26% 

Altres llengües  4,60% 

 

 
 

AMB ELS COMPANYS/ES DEL CENTRE 
 

Parlen català 49,04% 

Parlen castellà 11,49% 

Parlen ambdues llengües amb més pes del 
català 

26,05% 

Parlen ambdues llegües amb més pes del 
castellà 

13,03% 

Altres llengües  0,39% 

 

 

59,77% 

35,63% 

4,60% 

Amb els amics 

Català

Castellà

Altres

75,09% 

24,52% 

0,39% 

Amb els companys/es 

Català

Castellà

Altres



 
A LA TELEVISIÓ 
 

Parlen català 15,33% 

Parlen castellà 45,59% 

Parlen ambdues llengües amb més pes del 
català 

10,73% 

Parlen ambdues llegües amb més pes del 
castellà 

24,14% 

Altres llengües  4,21% 

 

 
 
 
COMUNICACIÓ DIGITAL  
 

Parlen català 19,16% 

Parlen castellà 36,40% 

Parlen ambdues llengües amb més pes del 
català 

13,02% 

Parlen ambdues llegües amb més pes del 
castellà 

22,22% 

Altres llengües  9,20% 

 

 

26,06% 

69,73% 

4,21% 

A la televisió 

Català

Castellà

Altres

32,18% 

58,62% 

9,20% 

Comunicació digital 

Català

Castellà

Altres



1.4. SERVEIS 
 
Tot el personal domina oralment i per escrit el català i el castellà, per tant les 
comunicacions entre ells tant orals com escrites es fan a  en català i/o castellà. 
 
 

2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

L’Escola  Pedralta és l’únic centre educatiu de Santa Cristina d’Aro, poble amb 
5203 habitants, d’un nivell social mig.  
Les llengües més generalment utilitzades són el català i el castellà. També hi 
ha comunitats de llengua àrab, llengües de països subsaharians, diverses 
llengües europees, castellà de sud América, rus i xinès. 
El català és la llengua que s’utilitza en els serveis, ajuntament, entitats i 
associacions del poble. Hi ha possibilitat d’aprendre català, castellà, anglès, 
francès i àrab en horari extraescolar a través de diferents entitats del poble i 
AMPA. 
 
La oferta de l’escola Pedralta és formar als alumnes per un món global i 
canviant. Fomentar el respecte pels altres i l’entorn. Preparar-los per a una 
societat multilingüe i multicultural. Fer que els seus aprenentatges siguin 
significatius a partir de les seves experiències prèvies.  
Oferim als nostres alumnes formar-se per aconseguir un grau de competència 
suficient a nivell lingüístic en llengua catalana, castellana, anglesa i francesa. 
Iniciar el camí que continuaran formativament a secundària i dominin al 
finalitzar aquesta formació les diferents llengües.  
 
 

3. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I ÚS DE LES LLENGÜES 
 

L’escola Pedralta es basa en els objectius generals del sistema educatiu per 
dur a terme l’aprenentatge i l’ús de les diferents llengües. 
 
Aquests objectius són: 
 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de 
les llengües oficials: 
 
Treball sistemàtic tant a Educació Infantil com Primària per preparar els 
alumnes a aconseguir en llengua catalana i castellana un nivell oficial 
tant a nivell oral com escrit. 
 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües 
estrangeres  
 
Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa( Infantil i Primària) i 
francesa ( Primària) per aconseguir que els nostres alumnes tinguin un 
bon coneixement d’ambdues llengües tant a nivell oral com escrit. 
D’aquesta manera es potenciarà la continuïtat a secundària i facilitar la 
obtenció de titulacions oficials. 



3.  Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües 
familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne 
l’aprenentatge.  
 
Facilitar i donar a conèixer les diferents llengües que conviuen en la 

nostra comunitat educativa. Juntament amb l’Ajuntament i AMPA oferir la 

possibilitat de l’estudi d’aquestes llengües amb una oferta en diferents 

activitats extraescolars.  

Es valora el bagatge lingüístic personal de l’alumnat i, a voltes, s’aprofita 

la diversitat de llengües i cultures presents a l’aula i a l’entorn  per fer 

activitats relacionades amb el currículum.  

L’Escola i l’àrea LIC promociona activitats per mostrar i fer viure els 
alumnes la importància de les diferents llengües i cultures en el principi 
que la diversitat ens enriqueix.  
 
 

4.  Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i 
multicultural.  
 
Formem part d’un món global i canviant. Hem d’oferir als nostres 
alumnes la oportunitat d’obrir-se a una societat multilingüe i multicultural. 
Donar les eines per a que puguin formar part d’aquesta societat de 
manera significativa, assumir i estar preparats per als reptes que es 
presentin al llarg de la seva vida tant acadèmica com personal. 
Es té en compte formar parlants plurilingües i interculturals amb 

competència plena en català, llengua pròpia de Catalunya i en castellà 

com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència que 

els cal per tenir les mateixes oportunitats. També es fomenta el respecte 

a la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i cultures. 

 
5.  Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular 

del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  
 
El centre fa ús del català en la comunicació quotidiana i n’impulsa 
actuacions d’ús en tots els àmbits de convivència i de comunicació 
quotidiana. 
 

6.  Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la 
seva integració a l’aula ordinària. 

 
En el Pla d’acollida per als alumnes nouvinguts i les seves famílies, hi ha 
especificats els criteris, les accions que s’han de fer per tal d’acollir 
adequadament els alumnes nouvinguts. També especifica les persones 
que són responsables de cada acció.  
La coordinadora LIC juntament amb els altres professors directament 
implicats amb l´alumne, són els responsables de fer el tractament 



adequat de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència 
d’aprenentatge i afavorir la integració en tots els àmbits escolars. El 
document on queda reflectit és el pla individualitzat de l’alumne. 
 

 
4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS 

 
4.1.LLENGUA CATALANA 

 
La Llengua Catalana és la llengua emprada en la majoria de les àrees 

curriculars. És la llengua utilitzada en moltes de les activitats acadèmiques i és 

l’eina de cohesió i integració entre totes les persones el Centre. 

4.1.1.Llengua Oral 
 

Per al centre, el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, 
escoltar, exposar i  dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és 
bàsic per a formar bons ciutadans i ciutadanes preparats per expressar i raonar 
de forma eficient les seves opinions. Està sistematitzat a infantil amb 1h 
setmanal. A primària amb 2 /3 sessió setmanals, segons el cicle, es fa ús de 
diferents metodologies per dur-les a terme. Els cicles treballen les diverses 
modalitats de textos orals :entrevista, conversa, dramatització, argumentació... 
tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees per tal de fomentar la formació i 
avaluació més competencial dels alumnes. 
 
4.1.2. Llengua Escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir, al final de 
l’ensenyament obligatori, lectors i escriptors competents. 
L’escola segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en 
compte que és un plantejament complex.  
Caldria anar generalitzant la idea que el treball lingüístic és competència de 
totes les àrees curriculars i que les activitats que es proposen de lectura i 
escriptura haurien d’estar ben relacionades amb els temes que es treballen. A 
partir de la nova ordre l’Avaluació els criteris de revisió són més específics. 
 
 
4.1.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques, en el qual 
s’estableix una relació recíproca entre llengua oral i llengua escrita. Aquest 
plantejament és compartit per la majoria del professorat . 
El treball de llengua oral i llengua escrita es complementen, servint com a 
suport per analitzar, reflexionar i millorar-se mútuament. Està sistematitzat a 
tota la primària amb 2 /3 sessió setmanals, segons el cicle. Es planifiquen a tots 
els nivells activitats en que la  relació entre la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent; lectura expressiva, teatre... 
 
 



4.1.4. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
 
L’aprenentatge de les llengües és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees, el claustre de professors n’és conscient,  cal anar treballant per a 
potenciar metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita. 
El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i 
organitzatius. Les programacions i els criteris d’avaluació, els revisa 
conjuntament l’equip docent.  
Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumne quan hi ha 
un canvi d’ensenyament, d’etapa o de cicle. Hi ha coordinació amb els centre 
de secundària que rep els nostres alumnes (Institut Ridaura). Aquesta es 
refereix tant a la informació de l’alumnat, com a aspectes metodològics. 
S’intenten unificar com a zona educativa Vall d’Aro. 
 
 
4.1.5. Atenció de la diversitat 
 
L’equip docent del centre i els serveis educatius han iniciat actuacions 
conjuntament per avançar en el marc d’escola inclusiva, en l’atenció adequada 
de la diversitat de l’alumnat, la qual no s’identifica només en l’atenció a 
l’alumnat amb NEE ni de l’alumnat nouvingut, per als quals hi ha protocols 
específics d’actuació, també per a la resta de l’alumnat, aplicant metodologies  
que faciliten aquesta atenció: agrupaments flexibles, dos mestres a l’aula, 
grups de treball, treball cooperatiu, d’acord amb les orientacions del 
Departament d’educació. Això facilita l’aprenentatge de les llengües i les altres 
àrees curriculars. 
 
4.1.6. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El centre té estratègies ben definides de programació per potenciar l’ús del 
català, hi esmerça recursos i en fa un seguiment. Participem en diverses 
activitats relacionades amb la llengua catalana: 
 

 Pla català de l’esport 

 Formació PLEC ( Pla de lectura de centre) 

 Activitats per Sant Jordi. 

 Concurs literari Mercè Rodoreda 

 Taller d’escriptura creativa a la Biblioteca Municipal. 

 Expliquem contes a la Biblioteca Municipal. 

 Padrins lectors. 

 Pla lector 

 Bibliopati 
 
 
El centre assegura i fa ús dels recursos TIC i audiovisual en l’aprenentatge de 
la llengua catalana, com a mitjà d’accés a material divers, per a treballar el 
tractament de la informació i per a la difusió dels resultats obtinguts en les 
tasques d’aprenentatge.   
 
 



4.2.  LLENGUA CASTELLANA 
 
Atesa la realitat sociolingüística de l’alumnat i la participació en el PIL, el centre 
assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 
castellana, tractant-la com a segona llengua d’aprenentatge. S’estan establint 
criteris que permetin reforçar i no repetir continguts comuns que ja s’ha treballat 
en llengua catalana; treball de les Estructures lingüístiques comunes. 
L’estudi de la llengua castellana com a àrea, s’introdueix  a partir de 1r. curs de 
CI. 
Es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua 
catalana que de llengua castellana. A partir dels resultats de les avaluacions 
del departament i els resultats interns, la direcció a inici de curs fa una 
distribució de les hores de llengua castellana segons la detecció de l’avaluació. 
Amplia hores en els cursos que ho necessiten i organitza propostes educatives 
per a millorar l’àmbit de l’àrea que es detecti més baix. Actualment l’escola està 
reforçant l’expressió escrita lliure i la lectura en castellà.  
S’atenen les atencions individualitzades en llengua castellana. 
 
4.2.1. Llengua Oral 
 
Per al centre, el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, 
escoltar exposar i  dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic 
per a formar bons ciutadans i ciutadanes preparats per expressar i raonar de 
forma eficient les seves opinions. Es treballa habitualment en llengua oral en 
tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, 
conversa, dramatització, argumentació...  Es treballen els diferents registres de 
la llengua. 
 
4.2.2. Llengua Escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir, al final de 
l’ensenyament obligatori, lectors i escriptors competents. 
Seguim l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en 
compte que és un plantejament complex. Cal aprofitar el que ja s’ha treballat en 
llengua catalana per aprofitar-ne les transferències. 
Les activitats que es proposen de lectura i escriptura cada vegada més estan 
lligades als temes que es treballen. Caldria generalitzar la idea que el treball 
lingüístic és competència de totes les àrees curriculars i que les activitats que 
es proposen de lectura i escriptura haurien d’estar ben relacionats amb els 
temes que es treballen.  
Actualment l’escola esta reforçant l’expressió escrita lliure i la lectura en 
castellà. Es realitzen activitats diverses per potenciar-ho.  
 
 
 
 
 
 
 

file:///F:/MDolorsLICPLCEI_222_2.doc


4.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques, en el qual 
s’estableix una relació recíproca entre llengua oral i llengua escrita. Aquest 
plantejament és compartit per la majoria del professorat . 
El treball de llengua oral i llengua escrita es complementen, servint com a 
suport per analitzar, reflexionar i millorar-se mútuament. Està sistematitzat a 
tota la primària amb 2 /3 sessió setmanals, segons el cicle. Es planifiquen a tots 
els nivells activitats en que la  relació entre la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent; lectura expressiva, teatre... 
 
 
 
4.2.4. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
 
L’aprenentatge de les llengües és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees, el claustre de professors n’és conscient,  cal anar treballant per a 
potenciar metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita. 
El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i 
organitzatius. Les programacions i els criteris d’avaluació, els revisa 
conjuntament l’equip docent.  
Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumne quan hi ha 
un canvi d’ensenyament, d’etapa o de cicle. Hi ha coordinació amb els centre 
de secundària que rep els nostres alumnes (Institut Ridaura). Aquesta es 
refereix tant a la informació de l’alumnat, com a aspectes metodològics. 
S’intenten unificar com a zona educativa Vall d’Aro. 
 
 
 
4.2.5. Atenció de la diversitat 
 
L’equip docent del centre i els serveis educatius han iniciat actuacions 
conjuntament per avançar en el marc d’escola inclusiva, en l’atenció adequada 
de la diversitat de l’alumnat, la qual no s’identifica només en l’atenció a 
l’alumnat amb NEE ni de l’alumnat nouvingut, per als quals hi ha protocols 
específics d’actuació, també per a la resta de l’alumnat, aplicant metodologies  
que faciliten aquesta atenció: agrupaments flexibles, dos mestres a l’aula, 
grups de treball, treball cooperatiu, d’acord amb les orientacions del 
Departament d’educació. Això facilita l’aprenentatge de les llengües i les altres 
àrees curriculars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.2.6. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El centre té estratègies ben definides de programació per potenciar l’ús del 
català, hi esmerça recursos i en fa un seguiment. Participem en diverses 
activitats relacionades amb la llengua catalana: 
 

 Formació PLEC ( Pla de lectura de centre) 

 Activitats per Sant Jordi. 

 Tallers 
 

 Expliquem contes a la Biblioteca Municipal. 

 Padrins lectors 

 Pla lector 

 Bibliopati 
 
 
El centre assegura i fa ús dels recursos TIC i audiovisual en l’aprenentatge de 
la llengua castellana, com a mitjà d’accés a material divers, per a treballar el 
tractament de la informació i per a la difusió dels resultats obtinguts en les 
tasques d’aprenentatge.   
 
 
4.3. LLENGÜES ESTRANGERES 
 
L’alumnat, en acabar Primària, ha de conèixer, com a mínim, una llengua 
estrangera per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i 
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. A l’escola des de 
el curs 17-18 s’imparteix llengua francesa a Cicle Superior. 
Les llengües estrangeres que s’imparteixen al centre són la Llengua Anglesa i 
Francesa. La llengua anglesa s’introdueix oralment a P3 i per escrit a partir del 
1r. curs de CI.  La llengua francesa s’introdueix com a àrea a 5è de Primària i 
en forma de tallers a partir de 1r de Primària. 
Considerem la llengua estrangera com a un espai d’immersió lingüística, on els 
mestres i els alumnes utilitzen les llengües estrangeres com a vehicle de 
comunicació en situacions formals o informals, buscant l’assoliment dels 
objectius següents: 

 Tenir una competència comunicativa elemental que permeti als alumnes 
poder utilitzar la Llengua Anglesa i Francesa en situacions quotidianes a 
través de missatges  

 Mostrar-se receptiu davant la diversitat lingüística i valorar les llengües 
estrangeres com a instrument de comunicació entre les persones. 

 
 
 
 
 
 
 



4.3.1. Metodologia 
 

 Els especialistes de Llengua Anglesa/ Francesa seran els que faran aquest 
ensenyament. 

 La Llengua Anglesa s’introdueix a  nivell oral a partir de P3 per tal que els 
alumnes es vagin familiaritzant  amb la fonètica i el lèxic. Es va iniciar amb 
el Projecte de llengües estrangeres “PELE” introducció de la llengua 
anglesa i en cursos posteriors es va establir com a línia d’escola. 
La Llengua Francesa es mostra com a tastet mitjançant tallers de 1r a 4rt i 
com a àrea a 5è i 6è. 

 A C. Mitjà i Superior es realitzen mitjos grups per potenciar el treball tant a 
nivell oral com escrit. ( Llengua Anglesa) 

 S’introdueix vocabulari específic de l’àrea de medi  en llengua anglesa a 
l’aula de ciències. 

 A mesura que l’alumne va progressant, es va donant més importància al 
text escrit. 

 Es procurarà sempre tractar la llengua anglesa/francesa a un nivell 
col·loquial, basant-se en centres d’interès atractius per als alumnes. 

 També es procurarà treballar la llengua anglesa fora de l’aula mitjançant 
recursos de Centre (English day, teatre...). 

 Presentem alumnes a exàmens oficials de Cambridge i Alliance Française 
per potenciar la oficialitat i preparar-los per Secundària. 

 
4.3.2. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 
 
El centre té establerts criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la 
tria de materials didàctics. Periòdicament es revisen els llibres de text i els 
materials didàctics que es faran servir el curs següent segons les necessitats 
de l’alumnat. Mantenim un acord amb la zona educativa Vall d’Aro per fer ús 
dels mateixos materials didàctics ( llibres) i trobar la continuïtat amb l’Institut. 
Es preveuen materials que serveixin per al reforç dels aprenentatges i per a 
l’ampliació dels coneixements, així es vetlla per donar oportunitats a l’alumnat  
per a l’accés a recursos addicionals variats que afavoreixen l’atenció a la 
diversitat. 
 
4.3.3. Recursos tecnològics per  a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
El professorat d’anglès  fa ús dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, com a mitjà d’accés a material divers, per 
a treballar el tractament de la informació, per atendre la diversitat entre 
l’alumnat, diversificar models lingüístics i per a la difusió dels resultats obtinguts 
en les tasques d’aprenentatge.   
Cal reforçar l’ús dels recursos tecnològics per atendre la diversitat de l’alumnat i 
millorar els resultats de les tasques d’aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 



4.3.4. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 
Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la 
potenciació de  la llengua estrangera en les interaccions tant formals com 
informals, així com la projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula 
d’aprenentatge.  
 
 
4.3.5. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
  
A Primària a partir del curs 2012 2013 es van començar a impartir alguns 
continguts de l’àrea de medi en llengua anglesa. En la programació, s’empra la 
metodologia pròpia de l’àrea i s’inclou suport lingüístic per tal de facilitar la 
compleció de les tasques i assegurar l’aprenentatge dels continguts.  
Els professors que fan aquesta tasca, tenen la suficiència lingüística adequada 
i la formació metodològica de l’àrea ( aula de ciències) 
 
4.3.6. Projectes i programes plurilingües 
 
El centre es planteja participar en programes plurilingües i pluriculturals que 
permetin potenciar l’evolució de l’alumnat en el coneixement de llengües. 
Es fan colònies escolars a 1r i 4t, en cases de colònies que fan immersió 
lingüística en anglès. 
L’escola cada curs ofereix una obra interactiva de teatre en llengua anglesa, es 
realitza a l’escola i es fa un treball previ i posterior dels continguts. 
S’intenta aconseguir cada curs escolar auxiliars de conversa. 
 
 
5.RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
5.1. RECURSOS 
 
5.1.1.Aula d’acollida 
 
Des de fa uns anys el centre no disposa d’aula d’acollida pròpia. A partir de la 
col·laboració d’una docent jubilada hem pogut donar aquest servei als alumnes 
nouvinguts al centre. Realitza dos sessions setmanals amb aquests alumnes 
ajudant-los en la seva adaptació i coneixement de les llengües. 
 
5.1.2. Voluntariat 
 
Formem part, juntament amb la biblioteca municipal, del Projecte LECXIT. 
Persones grans i bons lectors fan una lectura compartida amb els nostres 
alumnes. És una experiència molt enriquidora. 

 
5.1.3. Padrins lectors 
 
Alumnes que fan de padrins i a l’hora de pla lector van a fer lectura a grups 
més petits. També es realitzen activitats intercicles per potenciar el gust per la 
lectura i l’exposició oral de contes i petites representacions. 



5.2. ACCIONS 
 

5.2.1. Zona educativa Vall d’Aro ( Excel·lència) 

Formem part de la zona educativa amb tres escoles més de Infantil i Primària i 

L’institut. Realitzem diferents activitats on potenciem les relacions i continguts 

curriculars. Presentem conjuntament a alumnes als exàmens de Cambridge, 

realitzem el concurs PENSEM FORT (organitza l’institut) on hi ha proves de 

llengües, matemàtiques... 

5.2.2.Intercanvis i mobilitat 

Els intercanvis epistolars, telemàtics, la col·laboració entre centres,  les 
colònies i les estades lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la 
competència lingüística, a viure necessitats de  comunicació i interaccions reals 
en el seu propi context, a generar bones pràctiques, a facilitar la interrelació 
sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i 
cultural d’altres indrets, reforçant la formació i la personalitat dels alumnes per 
al seu desenvolupament adequat tant individual com social. 
Tenint en compte aquests principis, hi ha iniciatives programades a l’etapa de 
infantil, des de l’àrea de EF i Medi individuals de professors, d’àrees o de 
cicles: 

 Activitat de intercanvi dels alumnes de P5 amb un altre escola. 

 El Rodajoc. Activitat esportiva d’intercanvi amb les escoles de la Vall 
d’Aro. 

 En la programació de cada matèria, es preparen diverses sortides 
acadèmiques que en completen el currículum en el vessant pràctic. 

 
Cal consensuar i sistematitzar aquesta pràctiques puntuals contextualitzant-les 
en una programació de Centre i poder-les incloure al PLC. 
 

5.2.3. Pàgina web del centre 
 
El Centre té una pàgina WEB que li permet i facilita la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i 
les seves famílies: documents, informacions, estudis que es fan al centre, 
programes d’excursions, treballs d’alumnes... És en llengua catalana, però hi 
ha escrits en altres llengües, bàsicament castellà i anglès. 
És un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s’han establert 
mecanismes per actualitzar-la constantment i facilitar-ne la participació.  
Els alumnes a partir dels tallers que realitzen ( 4rt, 5è i 6è) són participants 
actius d’articles a la pàgina web. Realitzen entrevistes, notícies, petits escrits 
que un cop revisats publiquen setmanalment a la web. 
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