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INTRODUCCIÓ 
 
 

L’educació té com a objectiu preparar els alumnes per viure, interactuar i 

desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex, dinàmic i difícil de 

preveure. Un context que requereix l’assoliment d’unes competències que els 

permetin viure i participar en societats plurals i complexes i desenvolupar-se amb 

èxit en qualsevol àmbit personal, social, acadèmic i professional. 

 

Els canvis produïts en els darrers anys en els camps tecnològic, demogràfic, 

comercial i cultural plantegen reptes nous i impliquen canvis importants des de la 

perspectiva de l’ensenyament i l’aprenentatge. 

 

En aquest context cal, doncs, plantejar el domini de la competència comunicativa i 

lingüística, construïda a partir de la interrelació i de la interacció entre diferents 

llengües, com un instrument de cognició per a l’accés i per a la creació de 

coneixement, com un vehicle per actuar en àmbits internacionals i per a la 

participació digital, i com una estratègia d’inserció sociolaboral i cultural en el món 

actual.  

 

El model lingüístic català planteja l’educació plurilingüe com quelcom més que 

ensenyar i aprendre diferents llengües. És un model que implica que totes les 

llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la competència 

comunicativa de cada alumne. D’aquesta manera les podrà utilitzar per adquirir nou 

coneixement i per assolir una comunicació efectiva amb diverses llengües i en 

diferents circumstàncies i situacions. 

 

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre, i és el recull 

organitzat dels acords presos sobre propostes educatives per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre educatiu. Es 

tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les 

activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió 

educativa diària dels  centres. És, doncs, una eina pedagògica i flexible que 
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evoluciona a  partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels 

objectius marcats. 

 

En l’actual context social i cultural en el qual ens trobem a l’escola Rocafonda, amb 

una presència significativa d’alumnat procedent d’altres cultures i que desconeix la 

llengua del nostre sistema educatiu, ens obliga a una nova definició del Projecte 

Lingüístic del centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. El present PLC ha 

de fer possible la gestió  del procés de tractament del català com a llengua vehicular 

i d’aprenentatge, l’articulació  dels aspectes referents al tractament de les llengües 

curriculars  i alhora fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en el 

marc plurilingüe en què vivim. 

 

El Projecte lingüístic de centre ha de promoure entre tots els alumnes: 

● El respecte envers totes les llengües 

● La valoració positiva de la diversitat lingüística 

● La desaparició dels prejudicis lingüístics 

● La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua 

 

La llengua catalana entre el nostre alumnat no ha assolit encara la plena normalitat 

pel que fa al seu ús . Aquesta realitat exigeix que el nostre centre faci un tractament 

integral de les llengües curriculars que potenciï l’ús de la llengua catalana com a 

llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació. 

 

L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir una presència adequada en els 

plans d’estudi de manera que tots els nens i nenes, independentment de la llengua o 

llengües familiars en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i 

correctament les dues llengües al final de l’educació primària i puguin comprendre i 

emetre missatges orals i escrits senzills en llengua anglesa. 
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1.NORMATIVA VIGENT 

 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia 

de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a 

vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 

de gener, de política lingüística, en l’article 20 defineix la llengua catalana com a 

llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. I 

la Llei d’educació fixa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 

estableix que correspon a la Generalitat  la competència exclusiva en matèria de 

llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la 

finalitat de garantir la normalització lingüística del català. 

 

Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, garanteix 

a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar 

l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb 

suficiència oral i escrita el català i el castellà a més de l’aranès, en el cas de l’Aran. 

 

La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge 

com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la 

potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell 

d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de 

l’Estatut.  

 

D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la Generalitat estableixen el 

marc de competències bàsiques necessàries per aconseguir el plurilingüisme eficaç 

de tot l’alumnat. Aquests currículums presenten de manera agrupada objectius i 

continguts lingüístics amb la finalitat de reforçar els elements comuns en totes  les 

llengües i d’afavorir el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural 

de l’alumnat. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix que 

aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües mitjançant el seu 

projecte lingüístic. 
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I, finalment, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de mesures 

i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu 

desenvolupament personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les 

competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

 

A partir d’aquest marc normatiu, el Govern de Catalunya dissenya la política 

lingüística educativa amb l’objectiu de dotar els alumnes d’una competència 

comunicativa sòlida —basada en el domini de la llengua vehicular, el català i/o 

l’occità, com a garantia d’equitat i de qualitat educativa, i en el desenvolupament del 

plurilingüisme de l’alumnat— que els permeti desenvolupar-se i actuar en la societat 

on viuen i en l’entorn global, i disposar de les habilitats lingüístiques i cognitives que 

requereixen les noves necessitats del mercat laboral. 
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2. ANÀLISIS DEL CONTEXT 

 

Dades sociolingüístiques: 

L’escola Rocafonda està situada a la ciutat de Mataró amb un cens de 126.127 

habitants (2017). Si ens fixem amb les dades de l’Idescat 2017 sobre la població 

podem comparar les dades de Mataró vs el barri. Els gràfics mostren com la 

població immigrant és major al barri que al conjunt de la ciutat.  

 

 

 

 

 

Població de Mataró segons lloc de naixement, 2017. 

 

 

Si ens fixem amb les dades municipals (2014) del barri de Rocafonda de Mataró, on 

està situada l’escola, veiem les 

següents concrecions. 

 

Lloc de naixement dels 10.938 habitants que té el barri 

de Rocafonda (2014) 

 

 

 

El castellà és la llengua de comunicació i de relació majoritària al barri. 

 

Com podem veure, tot i que tenim un 60’20% d’alumnat amb la nacionalitat 

espanyola, en fixar-nos en la seva llengua materna, podem comprovar que només 

un 3’31% tenen el català i  un 35’71% el castellà. Un 8% manifesta tenir català i 

castellà i una altra dada que comença a aparèixer és l’ús dins l’àmbit familiar del 

castellà com a segona llengua, amb prop d’un 12%, acompanyant a una altra 

llengua africana o europea. 

Per tal de mostrar la diversitat lingüística que impera a l’escola mostrem el següent 

gràfic. 
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També s’ha passat una enquesta a les famílies preguntant quin és el lloc de 

naixement, la llengua materna i quina és la llengua d’ús habitual a casa de l’alumnat 

(curs 18-19). S’han retornat 313 enquestes, on les respostes han estat: 

Les gràfiques mostren un retrocés de l’àrab com a llengua única a les famílies, 

incorporant-se majoritàriament el castellà com a segona llengua seguida de molt 

lluny pel català. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Llengua materna de l’alumnat, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Llengua d’ús habitual a casa per part de l’alumnat, 2018 
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Podem veure que la majoria de l’alumnat és nascut a Catalunya. Pel que fa a la 

llengua hi ha un ús majoritari del castellà conjuntament amb alguna altra llengua i hi 

ha molt poca presència del català. Donat el bagatge lingüístic de l’alumnat de la 

nostra escola cal que s’asseguri el contacte i l’ús del català en situacions 

d’aprenentatge i d’ús social educatiu. Així doncs, potenciem molt la llengua catalana 

com a llengua vehicular per tal d’anar assolit la plena normalitat.  

 

Resultats acadèmics: 

A nivell acadèmic, els resultats interns obtinguts pel nostre alumnat en l’àmbit de 

competència lingüística els últims dos cursos, són: 

Resultats Globals i dimensions, Català per Nivells 2017-2018  

 
 
Resultats Globals i dimensions, Castellà per Nivells 2017-2018  
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Resultats Globals i dimensions, Anglès per Nivells 2017-2018  

 

 

Destaquem que en les tres llengües els resultats d’assoliment superen el 75% i en el 

cas de català i castellà són d’un 85% d’assoliment. 

 

Els següents gràfics mostren els resultats dels dos darrers cursos en les àrees de 

llengua catalana i castellana; en ells s’observa com els nivell d’assoliment està 

sempre per damunt del 70% i que el darrer curs hi ha hagut major coherència en els 

resultats comparats entre les proves internes i les de CB. 

Els quadres de resultats detallats mostren bons resultats de l’assoliment de les CB 

al voltant del 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa resultats proves internes i CB (català), 2016 a 2018 
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Comparativa resultats proves internes i CB (castellà), 2016 a 2018 

 

Donades les dades abans citades referents a la configuració lingüística de l’alumnat 

i els darrers canvis detectats, cal plantejar-se nous reptes que ens permetin reduir la 

franja baixa i ampliar l’alta de manera continuada. 

 

Els resultats de l’avaluació diagnòstica de 3r, dels últims dos cursos, mostren 

aquestes gràfiques: 
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En relació als diferents resultats obtinguts, veiem que en les proves diagnòstiques 

de 3r, la nota global en català i castellà, és una mica més baixa que els resultats que 

s’obtenen amb les proves de 6è. De tot plegat, deduïm que amb el treball de 

llengües que es fa en el centre hi ha una evolució positiva i de millora al llarg de tota 

l’escolaritat, per tal de que els alumnes en acabar la primària siguin competents amb 

les llengües curriculars. D’altra banda els nostres alumnes obtenen molt bons 

resultats en Comprensió i Expressió oral que són les bases sobre les que hem de 

seguir afavorint l’adquisició de les llengües catalana i castellana.  

 

Per tant, una de les nostres tasques serà la de potenciar els tres objectius principals 

de l’educació plurilingüe: 

• Fer els aprenents conscients del seu repertori lingüístic i cultural, i valorar-lo.  

• Desenvolupar i millorar la competència comunicativa general de l’aprenent.  

• Proporcionar a tots els aprenents els mitjans per desenvolupar aquesta 

competència de manera autònoma i al llarg de tota la vida. 

 

Competència lingüística del professorat: 

A l’escola, s’ha passat una enquesta al professorat per tal de definir la  seva 

competència lingüística i acreditacions de coneixements de llengües. Dels 37 

enquestats n’obtenim: 
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 Domini escrit i oral 
Titulació 

Baix Mig Alt 

Llengua catalana     37 100% Nivell C i 2 tenen 

Nivell D 

Llengua Castellana     37 100% Nivell C 

Llengua anglesa 9 24’32% 22 

 

59’45% 1 2’7% Mig= Nivell B1 i B2 

Alt= Nivell C1 

Llengua francesa 8 21’62% 7 18’91% 1 2’7%  

Altres llengües 

Alemany 

Euskera 

Italià 

 

1 

1 

1 

 

2’7% 

2’7% 

2’7% 

     

 

Amb els resultats, comprovem que tot el claustre té un molt bon domini de les 

llengües curriculars, per la qual cosa ens assegurem que el treball d’aquestes 

llengües compta amb professorat ben format per assolir els reptes canviants que 

van apareixent en l’àmbit lingüístic. 
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3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES. 

 

L'alumnat, en acabar l'educació 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. L’oferta que es fa a l’escola 

d’una llengua estrangera, és l’anglès. 

  

L’ensenyament de la llengua anglesa s’estructura a partir de situacions  

d’aprenentatge globals que donen oportunitats d’ús significatiu de la llengua 

estrangera dins i fora de l’aula. Es fa una distribució progressiva del currículum a 

llarg de tota l’etapa, amb un tractament cíclic dels conceptes i adaptant els contextos 

en funció del nivell  maduratiu i de les necessitats  dels alumnes. 

 

A l’escola, l'aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera comença a 

cicle inicial. No obstant, a l’educació infantil, s'inicia un primer contacte amb la 

llengua estrangera participant en activitats d'ús. Aquest primer contacte s’ha 

planificat en les hores de psicomotricitat, on els infants s’acostumen al so de la 

llengua anglesa, coneixent lèxic bàsic com poden ser els números que ja han 

treballat en les altres llengües o el nom dels colors.  

 

A tota la primària, la llengua anglesa també està present en una àrea no lingüística, 

l’educació física, on s’emfatitza la comunicació oral.  

 

En els cicles mitjà i superior, a part de les hores assignades per currículum, també 

es dedica una sessió extra amb mig grup, on es fan diverses activitats per millorar la 

comunicació oral i l’ampliació de lèxic i d’estructures morfosintàctiques d’ús habitual. 

 

Hi ha una coordinació entre els/les mestres  que imparteixen llengua anglesa i els 

mestres d’educació física, per tal de consensuar criteris metodològics i d’avaluació. 

 

Periòdicament es revisen i es consensuen els llibres de text i els materials didàctics 

que es faran servir segons les necessitats dels alumnes. També es preveuen 

materials que serveixin per a  l’atenció a la diversitat. 
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Activitats extraescolars: 

Dins de l’oferta d’extraescolars de l’escola, s’ofereix l’activitat d’anglès a primària 

dos dies a la setmana. No obstant, no hi acostumen a participar massa infants, ja 

que les famílies que s’ho poden permetre, prefereixen apuntar-los a una acadèmia 

fora del centre escolar. 

 

Un gran percentatge del nostre alumnat, també fa l’extraescolar per la tarda de 

l’aprenentatge de la llengua àrab, que es fa en diferents entitats del barri. 
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4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE 

LES LLENGÜES 

 

La competència lingüística és a la base de tots els aprenentatges, per tant, el 

sistema educatiu ha de facilitar a l’alumnat el desenvolupament de les competències 

necessàries per a la comunicació oral, per a la comprensió lectora i per a l’expressió 

escrita. I ho ha de poder fer en diferents llengües. 

  

Les competències de l’àmbit lingüístic fan referència a la utilització del llenguatge 

com a instrument per interpretar i comprendre la realitat mitjançant textos orals i 

escrits, per comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el 

pensament, les emocions i la conducta. Aquestes competències permeten expressar 

pensaments, emocions, vivències i opinions; emetre judicis crítics i ètics; generar 

idees i estructurar el coneixement. Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar, 

analitzar, admetre opinions diferents i expressar-se adequadament. 

 

L’objectiu és doncs que els alumnes siguin capaços d’entendre i expressar els tipus 

de missatges que pertoquen a cada nivell educatiu, i que siguin capaços 

d’interactuar en els diversos contextos comunicatius i tinguin una actitud positiva 

envers la diversitat lingüística i un desig d’aprendre altres llengües. 

 

El model educatiu plurilingüe i intercultural de Catalunya es concreta amb els 

objectius següents: 

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

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

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

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

la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.  

• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema 

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

• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual 

per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través del 
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llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància 

local o global.  

• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe 

per processar informació vehiculada en diferents llengües amb l’objectiu de 

construir coneixement nou.  

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

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

i promoure’n la integració educativa.  

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

los coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva autonomia per 

aprendre-les al llarg de tota la vida. 

 

Partint d’aquests objectius, nosaltres com a escola els que ens marquem com a 

prioritaris per treballar durant el curs (PGA) i que, per tant, ens permeten atansar-

nos als principis que hem definit en el PLC i a les concrecions anuals d’alguns dels 

apartats, són: 

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLE 
TEMPORIT-

ZACIÓ 
INDICADORS 

Vetllar per l’ús de la 

llengua catalana en 

tots els àmbits 

d’ensenyament-

aprenentatge del 

centre. 

-Fer reunions amb els coordinadors de 

les diferents activitats organitzades per 

l’AFA (extraescolars, menjador, etc.) 

-Fer trobades amb el personal PAS. 

-Fer conscient al claustre de la 

necessitat de vetllar pel bon ús del 

català en reunions, entrevistes, ... 

-Revisar la documentació que surt del 

centre. 

-Coordinador 

CLIC 

-Equip directiu 

Al llarg del 

curs 
 

Millorar els 

resultats en 

competència 

lingüística 

-Consensuar criteris d’avaluació. 

-Fer el buidat i analitzar els resultats 

de les Competències Bàsiques. 

-Comparar els resultats de les 

Competències Bàsiques amb els 

resultats de les proves internes. 

-Valorar els resultats i aplicar 

estratègies de millora. 

-Fer un seguiment de les avaluacions 

internes de centre i fer propostes de 

millora. 

-Cicles 

-Equip directiu 

Al llarg del 

curs 

En les avaluacions 
internes increment d’un 
5% dels aprovats en 
expressió escrita a tots 
els nivells. 
Competències 
Bàsiques: 
Referenciar en un 85% 
els alumnes que 
superen les proves de 
català, castellà i anglès. 

Potenciar la lectura 

sistemàtica en totes 

les àrees 

-Continuar incloent  en les 

programacions un mínim de mitja hora 

de lectura diària a cada grup classe de 

-Cicles 

-Equip directiu 

Al llarg del 

curs 

Mantenir les dades de 

velocitat lectora del curs 

passat del cicle inicial i 
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primària en les diferents llengües 

d’aprenentatge. 

-  Treballar a l’entorn del document de 

llengua resultat de la formació en 

centre dels darrers cursos. 

- Seqüenciar i cohesionar totes les 

activitats que es fan a l’escola 

relacionades amb el gust per llegir. 

- Anar renovant el fons de biblioteca. 

- Intentar implicar les famílies en el 

procés del gust per llegir tot donant 

informacions i orientacions. 

mitjà. 

Millorar les dades de 

Comprensió lectora 

acostant-les a les 

referencials de 

Comprensió oral. 

Establir  acords per 

millorar  

l’aprenentatge de la 

lectura i l’escriptura 

-Reflexionar i arribar a acords sobre 

l’aprenentatge inicial de la lectura i 

l’escriptura i el seu seguiment un cop 

assolit. 

-Seqüenciar el treball de llengua 

escrita. 

-Cicles 

-Equip directiu 

Al llarg del 

curs 

Aprovació del document 

definitiu. Fer un extracte 

per fer-lo públic a l’espai 

web de l’escola. 

Consolidar 

l’augment de 

l’horari de llengua 

anglesa a Primària. 

-Organitzar els horaris de manera que 

tots els grups-classe tinguin  dues 

sessions setmanals de desdoblament 

per treballar la llengua oral amb mig 

grup. 

-Programar activitats que fomentin 

l’ús de la llengua anglesa  per part del 

alumnes. 

-Especialistes de 

Llengua Anglesa 

-Equip directiu 

- juliol 

-Al llarg del 

curs 

Reduir un 5% els alumnes 

que estan al nivell baix de 

la prova d’anglès a les 

Competències Bàsiques. 
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

 

Al final de l’educació primària l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències 

comunicatives i lingüístiques que facin possible que, tant personalment com 

socialment, sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments 

de la ciutadania i del coneixement, i així poder afrontar els reptes de la societat 

plural, multilingüe i multicultural. En acabar aquesta etapa, doncs, els alumnes han 

de ser capaços d’expressar la seva comprensió de la realitat; relacionar-se amb 

persones de la seva edat i adults de tot arreu, i integrar, comprendre, valorar i 

comunicar els continguts i valors propis de la seva cultura en les dues llengües 

oficials. En el cas de les llengües estrangeres, caldrà que adquireixen, almenys en 

una, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre 

missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes. 

 

Per tant, a l’escola hi ha una coordinació a tota l’etapa educativa, entre totes les 

llengües curriculars, a l’hora d’organitzar la programació de les àrees lingüístiques 

per tal que respongui a les necessitats dels alumnes.  

 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua utilitzada, normalment, 

com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge en totes les activitats 

internes i externes de la  nostra comunitat educativa. L’escola promou activitats 

diverses  per facilitar el coneixement de la llengua i la cultura catalanes a tota la 

comunitat educativa. 

 

La llengua d’aprenentatge de la lecto-escriptura és el català, que serà utilitzada com 

a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament a tots els nivells. Els mestres i 

les mestres de l’escola som conscients de la necessitat del desenvolupament de les 

competències comunicatives lingüístiques i audiovisuals per a l’assoliment dels 

objectius bàsics a totes les àrees. 
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Es considera que assolir un bon nivell de comprensió i expressió en català és 

responsabilitat de tot el claustre, a totes les àrees i a tots els nivells, aplicant 

metodologies que promouen l’adquisició d’aquestes competències. 

 

Donada la composició sociolingüística de l’alumnat,  amb un coneixement d’ús de la 

llengua castellana, es planteja la introducció d’aquesta llengua a partir del cicle 

inicial de l’Educació Primària, tot utilitzant materials adequats a la realitat de 

l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència entre el que es fa en català i el que es fa en 

castellà per tal de no repetir els continguts comuns que s’han programat. 

 

En l’aprenentatge de la llengua castellana , sobretot als primers cursos, es fa un 

treball enfocat a l’adquisició d’habilitats lingüístiques orals ( conversa, jocs, 

representacions, argumentacions, entrevistes…). Es treballen diverses modalitats de 

textos orals amb activitats adequades a cada cicle i nivell. Treballem activament en 

situacions quotidianes i també formals en la millora de la llengua oral castellana per 

tal de subsanar les errades més comunes dels parlants que no la tenen com a 

primera llengua. 

 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un procés complex que cal treballar a 

totes les àrees del currículum  de forma progressiva i adequada als diferents nivells. 

L’escola potencia i dinamitza l’ús escolar i extraescolar de la biblioteca, així com de 

les noves tecnologies. 

 

En l’aprenentatge de la llengua escrita, se segueix l’enfocament metodològic que 

dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura. Les activitats programades a cada cicle i nivell estan seqüenciades en 

funció del procés d’ensenyament i es coordinen amb l’assignatura de llengua 

catalana i llengua castellana, per tal d’aprofitar-ne les transferències. 

 

L’escola  treballa la llengua de forma integral i organitza activitats en què 

s’interrelacionen el treball de les competències orals i escrites com : treball per 

projectes, racons, teatre, lectura expressiva, exposicions orals de treballs 

monogràfics, realització d’enquestes i entrevistes... 
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Dins l’organització escolar, es contemplen les següents hores de dedicació del 

treball de la competència lingüística: 

 

 Infantil C. Inicial C. Mitjà C. Superior 

 P3,P4,P5 1r 2n 3r 4rt 5è 6è 

Llengua catalana 4’5h 2’75h 2’5h 2’5h 

Llengua castellana  2h 2h 2’5h 

Tallers d’escriptura (cat i cast)  1’5h 1’5h 1’5h 

Taller de Lectura    1h 

Llengua anglesa  2h 2’5h 2’5h 

 

Per assolir els objectius marcats, també es concreten tot un seguit d’actuacions i 

projectes que es duen a terme: 

• Projecte de Teatre: des de P3 fins a 4rt, setmanalment es fa un taller de teatre 

on en grups reduïts treballen diferents aspectes de la comunicació. A 5è i 6è, 

una hora setmanal fan teatre amb un representant de l’aula de teatre de Mataró. 

Finalment, a 6è es fa la representació, davant de tota la comunitat educativa, 

dels Pastorets. 

• Apadrinament lector: quinzenalment, els alumnes de 6è fan de padrins lectors als 

alumnes de P5. 

• Biblioteca escolar: un cop a la setmana, per nivells es programa una sessió a la 

biblioteca de l’escola, on també es fa servei de préstec. 

• Explicació de contes a infantil: els alumnes, a partir de 3r, fan activitats 

esporàdiques de lectura de contes als alumnes d’infantil. 

• Exposicions orals: en diferents ocasions, es promouen les exposicions orals per 

part dels alumnes, ja sigui de monogràfics, projectes, etc. 

• Tallers d’escriptura: els alumnes d’un mateix nivell, s’agrupen per grups 

homogenis i treballen diferents tipologies de text, tant en català com en castellà. 

• Tallers de lectura: els alumnes de 6è, s’agrupen per grups homogenis i treballen 

la lectura de diferents tipologies de text, tant en català com en castellà. 

• Bosses viatgeres: des de P3 fins a 2n, els alumnes es poden emportar a casa un 

llibre i una revista durant el cap de setmana. 
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• Pla Lector: a partir de 2n es crea una rutina diària, on els alumnes individualment 

o amb el recolzament del tutor/a llegeixen.  

• Ús de les TIC: dins de totes les àrees i també en un horari en concret, s’utilitzen 

els diferents recursos TIC (amb les tres llengües curriculars del centre), per 

ampliar coneixements. 

• Lectura en parelles: els alumnes de 3r i 4rt fan lectura en parelles, on uns als 

altres es fan de guies. 

• Lectura en veu alta: els alumnes de 4rt a 6è, per nivells, durant una època de 

l’any, llegeixen en veu alta un llibre a l’aula, on van comentant i analitzant els 

diferents capítols. 

• Tertúlies literàries: per grups, els alumnes de 6è llegeixen un mateix llibre i a 

partir de diferents qüestions, inicien una tertúlia. 

• Llibres recomanats, els alumnes de 5è fan recomanacions trimestrals als 

companys basats en la seva experiència lectora. 

• Celebració de les festes tradicionals catalanes: se celebren les diferents festes 

organitzant diferents activitats en relació amb la llengua i la cultura catalana. 

 

I activitats més esporàdiques, com poden ser: 

• Visita a la Biblioteca A. Comas: durant l’any, tots els grups de l’escola, com a 

mínim una vegada, van a visitar la Biblioteca Municipal Antoni Comas. A infantil 

també es visita la “llibreria Buc de llibres”. 

• Teatre en anglès: un cop l’any, es contracta a una companyia de teatre que ve a 

l’escola a fer diferents representacions en anglès per a tots els alumnes de 

primària. 

• Sortides a veure teatre o conta-contes: un cop al trimestre i per cicles, 

s’organitzen sortides a veure teatre o conta-contes a Mataró. 

• Activitats de Sant Jordi: a tots els nivells es fan diferents activitats relacionades 

amb aquesta festa: lectura a cel obert, editar un conte, etc. 

 

Atenció a la diversitat 

L’escola,  cada curs, a partir dels recursos humans amb què compta, i de les 

necessitats detectades, elabora un pla d’atenció a la diversitat que es plasma en:  

desdoblaments, atenció en petit grup, treball per racons o  dues mestres a l’aula.  En 
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reunions de cicle  es consensuen estratègies i aspectes metodològics per aplicar  en 

cada modalitat d’atenció a la diversitat. 

 

Existeix una comissió de mestres d’Educació Especial i d’aula d’acollida des d’on es 

coordina la relació amb els diferents  organismes  que treballen a l’escola:  EAP, 

LIC, CREDA, CDIAP... 

 

Avaluació del coneixement de la llengua 

A l’escola existeixen criteris consensuats en relació a les diferents fases del procés 

d’avaluació, s’apliquen a tots els nivells i s’actualitzen en funció de les noves 

orientacions curriculars i dels perfils dels alumnes. Es fa una avaluació sistemàtica 

del processos d’aprenentatge i de l’ús de la llengua. Els instruments d’avaluació són 

diversos . Els resultats de l’avaluació es tenen en compte per decidir l’organització 

del currículum i l’atenció personalitzada als alumnes. 

 

Materials didàctics 

La selecció dels materials didàctics que poden servir per crear diferents situacions  

d’aprenentatge ( llibres de text, material complementari, diccionaris, recursos 

informàtics, materials adaptats a la diversitat...) es fa de forma col·lectiva, seguint 

uns criteris i  se’n fa un seguiment  al llarg de tota l’etapa. 
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6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

6.1. Els recursos complementaris 

 

Aula d’acollida 

Els objectius de l’acollida són: assegurar un bon acolliment a l’aula i a l’escola, 

preveure i potenciar situacions d’interrelació amb els companys, prioritzar els 

continguts de la llengua catalana en situació comunicativa i assegurar el 

coneixement i l’adquisició d’hàbits i normes escolars. 

 

Quan un/a alumne/a s’incorpora al centre, la tutora de l’aula d’acollida  i el/la  tutor/a  

d’aula fan  una avaluació inicial de les seves necessitats educatives individuals així 

com de la seva competència lingüística.  Es considera que l’aprenentatge de la 

llengua és una de les primeres necessitats de l’alumnat que s’incorpora a l’escola, 

per això, a més de les activitats docents, tota la comunitat educativa haurà de vetllar 

per facilitar–ne l’aprenentatge, adreçant-s’hi habitualment en català i per donar-li 

models d’ús.  

 

El/la tutor/a del nou alumne/a, així com la tutora de l’aula d’acollida, faran un 

seguiment periòdic i individual de cada alumne per tal de valorar la seva evolució i 

adaptar estratègies o metodologies de treball.  

 

En el cas d’alumnes d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu i amb 

desconeixement de les llengües oficials, s’assegura en una primera fase 

l’assoliment  d’un nivell bàsic de la llengua catalana. Posteriorment,  s’inicia 

l’ensenyament de la llengua castellana, tenint en compte que el castellà és una 

llengua present en l’entorn social dels nouvinguts. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola compta amb una biblioteca escolar amb un fons  adequat al nivell educatiu 

dels nostres alumnes. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits 

majoritàriament en català, però també s’ha tingut en compte la incorporació de 
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documents en altres llengües del currículum i en llengües de la nova immigració. 

Des de la biblioteca, s’impulsen activitats de foment de la lectura de forma periòdica, 

seguint una planificació anual (Pla Lector).  L’escola participa en el projecte de 

biblioteques escolars, Puntedu.  

 

6.2. Les accions complementàries 

 

L’escola participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la zona en el qual s’ha acordat 

treballar els usos lingüístics favorables a la llengua catalana i se’n fa un seguiment. 

Les activitats en les que es participa com a escola són: 

• Programa Lècxit: alumnes de 4rt són apadrinats per voluntaris de la Biblioteca 

Antoni Comas, on practiquen la lectura i els promouen el gust per aquesta. 

• Reforç escolar: alguns alumnes de 4rt, 5è i 6è reben un suport extraescolar per 

monitors fora de la jornada lectiva. 

• Mostra de teatre: a 5è i 6è es participa a un taller setmanal d’expressió corporal i 

teatral, el qual culmina fent una representació per part dels alumnes de 6è a la 

mostra de teatre de Mataró. 

• Celebració del dia internacional de les Llengües maternes: es fan diferents 

activitats en relació al coneixement de la cultura i la llengua materna dels 

diferents alumnes que hi ha a l’escola. 

• Activitats musicals: com a escola es participa al Musiquetes (1r)  i Cantània (5è), 

concerts on es fa un extens treball de llengua i vocabulari. 

• Consell d’infants: és un òrgan participatiu que representa els infants de 5è i 6è. 

• Classes de català per adults: voluntaris d’Omnium Cultural, venen al centre on 

ofereixen classes de català per a totes les famílies interessades, de forma 

gratuïta i en horari escolar. 
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7. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 

L’escola  es manifesta en el seu projecte educatiu com a escola catalana i té criteris 

clars que afavoreixen l’ús del català en els rètols, els cartells i la decoració general,   

així com  en tots els documents del centre. 

 

L’escola utilitza sempre el català en totes les seves actuacions internes ( actes, 

comunicats, informes,...) i en les relacions amb les institucions i empreses que 

contracta. Al mateix temps, que es vetlla per una utilització no sexista del llenguatge. 

 

Llengua de relació amb les famílies 

L’escola ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran habitualment 

en català a les famílies de tots els alumnes. El desconeixement del català per part  

d’algunes famílies no ha de suposar que aquestes  quedin excloses de les activitats 

del centre. Per això, s’utilitza el servei de mediació de l’Ajuntament  per a la 

realització d’entrevistes, reunions d’aula, lliurament d’informes…  

 

En moments puntuals o per a fer comunicacions del dia a dia, també es fa servir el 

recurs d’algun alumne de cicle superior per a fer traduccions o familiars d’altres 

alumnes que entenguin el català. 

 

Serveis d’educació no formal 

L’escola vetlla per a què en  totes les activitats fora de l’horari escolar que es 

realitzen al centre (menjador escolar, servei d’acollida matinal, activitats 

extraescolars...) s’utilitzi la llengua catalana com a llengua de comunicació.  A  

principi de curs es fan reunions amb el personal encarregat de dur a terme les 

diferents activitats i se’ls informa del tractament d’ús de les llengües a l’escola. 

 

Pàgina web i xarxes socials del centre 

L’escola té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat 

educativa. La web és en llengua catalana, encara que pot haver-hi escrits en altres 

llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. També 
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manté comunicació i exposició externa a través del Facebook i Twiter, on totes les 

entrades es fan en català. 

 

Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

L’escola fa difusió de la realització de classes de llengua d’origen, en horari 

extraescolar, obertes a les persones que familiarment parlen aquesta llengua i 

també a la resta de l’alumnat que hi vulgui participar. Aquestes classes estan 

organitzades pel Pla Educatiu d’Entorn de Mataró. Es considera que el coneixement 

i/o valoració d’aquestes llengües fomenten actituds positives i de respecte cap a 

totes les manifestacions lingüístiques i culturals. 
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8. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 

PROFESSORAT 

 

L’escola té una tradició de treball en equip que es vertebra en una planificació de 

reunions de nivell, cicles, intercicles, grups de treball, comissions, traspàs 

d’informació entre nivells... per prendre decisions de caire metodològic, didàctic, 

d’avaluació, d’acció tutorial i d’intercanvi d’experiències pedagògiques.  

D’aquestes reunions sorgeixen acords que queden plasmats en documents que es 

custodien i que es fan arribar a tots els membres nous del claustre. 

 

Així mateix, des del centre es promouen activitats de formació d’acord amb les 

necessitats detectades; el pla de formació específic queda reflectit cada curs al Pla 

Anual. 

 

Cal dir, que en els últims anys s’ha participat en programes de formació com Impuls 

a la lectura, Programa de biblioteques PuntEdu, assessorament en centre sobre la 

llengua escrita, Aprenentatge inicial de la lectura, Programa Portafolis, etc. 

 

Actualment s’està participant en les formacions “Acords d’expressió escrita” i 

“Activitats pràctiques d’expressió escrita”. 

 

Els tres perfils de l’àmbit lingüístic que els equips directius poden considerar d’acord 

amb els objectius del projecte lingüístic són: 

- Lingüístic en llengua estrangera (aprenentatge integrat de continguts i llengua 

estrangera: anglès, francès, italià, alemany) 

- Lectura i biblioteca escolar 

- Immersió i suport lingüístic. 

 

A l’escola hi ha una única plaça perfilada d’educació especial amb perfil de Lectura i 

biblioteca escolar, no obstant això, al centre tenim professorat amb els següents 

perfils lingüístics: 
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 Funcionaris Interins 

Lingüístic en llengua estrangera 4 1 

Lectura i biblioteca escolar 8 5 

Immersió i suport lingüístic 4  
 
 

Això suposa un 59’45 % del total de mestres que tenen algun perfil relacionat amb 
l’àmbit lingüístic. 


