
 
Projecte Lingüístic de centre 
Escola Sant Andreu de la Barca 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya                                                                                
Departament d’Educació 
Escola Sant Andreu de la Barca 
Codi: 08060848 

 



 
 

 Generalitat de Catalunya                                                                               Projecte Lingüístic de Centre  
 Departament d’Educació 
 Escola Sant Andreu de la Barca 
 

 

1 
 

  

Resolució del director del centre educatiu Escola Sant Andreu de la Barca, de Sant 
Andreu de la Barca, per la qual aprova el Projecte Lingüístic de Centre. 
 

Com a director del centre Escola Sant Andreu de la Barca de Sant Andreu de la Barca, i en 
aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 
de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020, i d’acord amb el parer del consell 
escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 29 d’octubre de 2019 i amb la 
valoració del claustre en data 30 de setembre de 2019.  
 

RESOLC: 
 

1. Aprovar el Projecte lingüístic de centre.  
 
 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Andreu de la Barca, a 30 d’octubre de 2019. 
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1. PRESENTACIÓ 

El nou projecte lingüístic de l’ Escola Sant Andreu de la Barca respon a una 

necessitat de revisió i actualització. Segons el model lingüístic del Sistema 

Educatiu de Catalunya,  el projecte lingüístic del Centre és l’ instrument que 

permet assolir els objectius generals referents a la Competència lingüística 

que defineix la normativa vigent.  Segons aquest model, el nostre PLC ha de 

ser l’ instrument per el desenvolupament coherent i eficaç de les activitats 

educatives al Centre. 

Aquest PLC forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ha estat 

elaborat  tenint en compte el marc legal que especifiquem a continuació , la 

diagnosi de la realitat del centre, així com els trets d´identitat de l’ Escola.  

-Marc Europeu comú de referència per a les llengües.  

-Llei Catalana d’Educació (LEC).  

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: títol II, del règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 

16.7.2009).  

-Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: article 

5.1.e (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 

-Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments del 

segon cicle d’Educació Infantil. - 

-Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’Educació Primària. 

Els objectius d’aquest projecte són: 

-Deixar constància de quina és la situació lingüística actual del nostre centre i 

fer conèixer que la llengua vehicular de l’Escola Sant Andreu de la Barca és el 

català, tant pel que fa a les activitats d’aprenentatge com a les relacions dels 

diversos estaments de la comunitat educativa. 
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-Aconseguir que tot l’alumnat assoleixi en acabar el període d’escolarització 

de primària la competència lingüística en català i castellà i a més en llengua 

estrangera, concretament  l’ anglès. 

Els principis d’aquest PLC es concretaran anualment en la Programació 

General Anual (PGA). 

El Projecte lingüístic que presentem suposa, doncs, un recull dels acords que 

sobre propostes educatives per a l’ensenyament de les llengües i la 

comunicació, hem anat elaborant, tenint present el context, l’organització del 

centre i les activitats d’ensenyament-aprenentatge , alhora atenent el marc 

legal i la línia pedagògica de la nostra escola.  

 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

Parlar de les característiques socials i culturals del context escolar, la realitat 

sociolingüística de l’entorn i inclús de la història de la població, ens permet 

tenir en compte les necessitats i avantatges que presenta i adaptar-nos 

adequadament per poder elaborar amb encert el pla lingüístic de centre que hi 

volem impulsar. 

L’escola Sant Andreu de la Barca esta situada a la població de Sant Andreu 

de la Barca, un municipi situat al Baix Llobregat entre Castellbisbal, Castellví 

de Rosanes, Corbera de Llobregat i Martorell. 

El terme municipal ocupa una extensió de 5,5 quilòmetres quadrats, agafant 

zones de riu i de muntanya, és aquest aspecte el que el va fer atractiu per 

l’agricultura que fou la principal activitat, registrant el 1945 un 70% d’ocupació 

agrícola envers al 11% de la indústria. Els anys següents la industrialització 

del territori va provocar que Sant Andreu de la Barca passés d’una zona 

d’estiueig, a lloc d’acollida per a molta immigració andalusa que entre l’any 

1960 i 1970 van venir a buscar la feina que sabien que Barcelona generava. 

Això va provocar un augment de població important passant dels 1524 

habitants l’any 1960, als 4870 habitants del 1970. A més, l’any 1975 la 
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industria ja representava el 77,14% de l’activitat econòmica de la població. 

Des d’aleshores, el creixement demogràfic ha estat constant i actualment hi 

ha 27434 habitants dels quals, un 9% són d’origen estranger, majoritàriament 

d’origen magrebí i sud-americà, procedents de l’època en que l’economia 

espanyola estava de pujada degut al “boom” immobiliari. 

L’escola va començar a funcionar l’any 2003-2004 a un edifici facilitat per 

l’ajuntament fins que el curs 2006-2007 es va traslladar al nou edifici situat al 

carrer Josep Tarradelles, una de les zones residencials més noves de la 

població. 

La majoria de famílies tenen un nivell socio-econòmic mitjà. Ens trobem amb 

una majoria clara de famílies castellanoparlants, i en alguns casos consta que 

els nens i nenes s’expressin dins del context escolar en català..  

Pel que fa a l’ús de la llengua de relació amb les famílies, utilitzem la llengua 

catalana tant a nivell oral com escrit. 

Quan hi ha famílies que només parlen una altra llengua que no és ni català, 

castellà o anglès, es sol·licita la mediació de traductors per aconseguir una 

relació fluïda i una entesa cultural amb elles a través d’informes, entrevistes i 

moments d’informacions puntuals. 

En el dia a dia de l’escola, s’acompanya les famílies nouvingudes a través 

dels mestres de l’escola, dels pares i mares enllaç de cada curs i de l’equip 

directiu. S’acull a les famílies nouvingudes amb la llengua que millor entenen 

dintre les possibilitats de l’escola (castellà, anglès o bé, ajudant-nos per 

famílies i alumnes que tenen el seu mateix origen) i gradualment es va 

introduint el català. 

En fer la planificació dels recursos humans per atendre les àrees de llengua, 

es tindrà en compte el domini de català i de les altres llengües per part del 

professorat. 

Un gran nombre de mestres del claustre durant aquests últims anys s’ha 

format en l’ILEC (Impuls de la lectura).  També alguns mestres han 
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complementat aquesta formació amb l’Ara escric”, formació que es vol fer més 

extensiva  desenvolupant en el proper curs. 

D’altra banda tenim els especialistes d’anglès. 

 

3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A LA NOSTRA ESCOLA 

3.1 La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge a la nostra 

escola 

El català és la llengua utilitzada en totes les activitats pedagògiques, excepte 

en les corresponents a la llengua castellana i llengua estrangera. 

El català és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. 

Es procura que l'ús de la llengua catalana en els diferents àmbits, potenciï la 

igualtat d'oportunitats per a tothom i la no discriminació per raons de sexe, 

raça, ideologia i condició. 

Per al desplegament de l’àmbit lingüístic es tenen en compte les diferents 

dimensions que conformen una persona competent. Aquestes dimensions són 

la comunicació oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la literària i la 

plurilingüe i intercultural. 

L’existència d’una dimensió transversal en totes les llengües –la dimensió 

plurilingüe i intercultural- ha modificat la manera tradicional com fins ara 

s’ensenyaven i s’aprenien les llengües. Per aquest motiu, els continguts i 

estructures lingüístiques comunes a les dues llengües oficials a l’estat 

espanyol es treballen en català atenent l’especificitat dels continguts propis de 

cada llengua i evitant l’anticipació d’aprenentatges, de manera que el 

tractament donat a les diferents llengües (català, castellà i anglès) sigui 

coherent, així s’afavoreix la transferència d’aprenentatges entre les llengües. 

Es promou i potencia la participació de tota la comunitat educativa en 

activitats que fomentin l'ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 
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Es vetlla perquè l'actitud de l'alumnat vers la llengua catalana sigui positiva i 

l'utilitzin en qualsevol situació. 

L'objectiu és potenciar l'ús del català en les converses informals entre iguals 

(estones de classe, d'esbarjo...). Per aquest motiu ens plantegem: 

● Planificar activitats diverses per tal d’afavorir l’ús del català en 

diferents contextos: aula, pati, menjador, activitats 

extraescolars. 

● Vetllar pel bon model de llengua del personal que està vinculat amb 

l’alumnat. (mestres, personal de suport, monitors etc..) 

● Aconseguir que la llengua catalana, com a  llengua pròpia del centre, 

s’utilitzi com a llengua vehicular i d’aprenentatge, partint de la realitat 

que el castellà és la llengua predominant en la majoria d’usos 

lingüístics. 

● Promoure la participació de  la comunitat educativa en activitats 

culturals diverses encaminades a afavorir un ús normalitzat de la 

llengua i cultura catalanes. 

3.2  La llengua castellana a la nostra escola 

 

L’ensenyament de la llengua castellana té garantida la seva presència en el 

currículum de primària, de manera que al acabar l’escolarització tots els 

alumnes siguin competents tant a nivell oral com escrit. 

Igual que en la llengua catalana, per a l’aprenentatge de la llengua castellana 

es tenen en compte les diferents dimensions en les quals ha de ser competent 

l’aprenent. En l’aprenentatge d’una segona llengua es prioritza la competència 

oral, ja que facilita, a través dels intercanvis amb els altres, l’elaboració i 

l’expressió d’idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi 

pensament. 
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En la dimensió de la comunicació oral es prenen de punt de partida propostes 

receptives i productives, ja que contempla: la comprensió de textos orals de 

diferent tipologia, i la interacció oral d’acord amb la situació comunicativa. 

L’ensenyament de la llengua escrita té els mateixos objectius i metodologia 

que la llengua catalana. 

 

El castellà s’introdueix al primer curs del Cicle Inicial, prioritàriament amb 

treball oral, ja que durant aquest curs els alumnes encara aprenen a llegir i 

escriure i de forma gradual es va introduint l’ expressió escrita amb les 

tipologies textuals acordades. 

A partir de de Cicle mitjà es consoliden les estratègies d’escriptura adquirides 

en altres cursos i treballades en català. 

Quant a la llengua escrita en castellà, s’apliquen les orientacions del 

currículum i, partint d’un plantejament constructivista de l’ensenyament de la 

lectura i l’escriptura (i per tant, en coordinació amb el que es fa en llengua 

catalana), es seqüencien activitats que permetin a l’alumnat a assolir 

ambdues habilitats. L’objectiu és formar lectors i lectores, i escriptors i 

escriptores competents, donant importància tant als aspectes textuals i 

funcionals com als formals. L‘avaluació interna del centre  estableix els 

mecanismes de revisió que permetin fer un seguiment del procés d’adquisició 

de la llengua castellana per part de l’alumnat i, en conseqüència, poder 

revisar i millorar, si s’escau, l’organització del currículum. 

 

 

 

3.3  La  llengua estrangera a la nostra escola  

A la nostra escola només ofertem com a llengua estrangera, l’anglès. 

L’objectiu de l’aprenentatge de la llengua anglesa és que els alumnes 

assoleixen la competència comunicativa (el que un parlant necessita per 
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comunicar-se de manera competent). Per tal d’aconseguir-ho treballem per 

adquirir les següents competències: 

La competència gramatical: ús correcte del codi lingüístic tenint en compte 

estructures comunicatives, vocabulari i pronunciació. 

La competència discursiva: capacitat de combinar els coneixements de la 

llengua per produir textos coherents tant oralment com per escrit. 

La competència sociolingüística: habilitat de produir i entendre missatges 

relacionats amb el context, amb els participants i amb la intenció 

comunicativa. 

La competència estratègica: llenguatge verbal i no verbal.  

 

L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitzarà des d’un enfocament 

comunicatiu, participatiu i molt gradual, anant de la comprensió i expressió 

oral a la comprensió i expressió escrita. 

L’ensenyament d’aquesta llengua s’iniciarà en el curs de P3, i durant tota 

l’etapa d’Educació Infantil serà exclusivament de forma  oral. A partir de 1r de 

primària, els alumnes aprenen nou vocabulari i estructures relacionades amb 

el seu entorn més immediat i, a poc a poc, les posen en pràctica en diferents 

contextos comunicatius a l’aula.  Es treballa també l’expressió escrita però de 

manera molt gradual.  

També s’està dinamitzant que els alumnes puguin gaudir del gust per llegir 

tant en català, en castellà com en anglès. 

 

La nostra proposta parteix d’un enfocament fonològic de la llengua, és a dir, 

es tracta de potenciar la dimensió oral de la llengua (fent especial èmfasi a la 

fonètica com a base d’un aprenentatge significatiu) abordant la comprensió 

escrita de la llengua, ja que no hi ha lectura sense comprensió: allò que 

pronuncien els nostres alumnes (procés de codificació de la llengua) demana 

ser comprès (procés de decodificació de la llengua). 

Aquest projecte innovador en llengua anglesa contempla: 
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·   Durant les sessions d’anglès de l’educació infantil es treballarà el jolly 

phonics method : un mètode de lecto-escriptura, que utilitza el sistema 

synthetic phonics per a ensenyar els sons de manera multisensorial i atractiva 

per tal que els alumnes aprenguin a llegir i escriure utilitzant el so de les 

lletres, de la mateixa manera que aprenen la seva llengua materna.  

·    Reducció del grup-classe a primària: cada mig grup rebrà 30 minuts de 

lectura quinzenal (fora de les sessions d’anglès pròpiament dites – i dintre de 

les sessions de lectura-ILEC). 

·   Les activitats desenvolupades en aquestes sessions de lectura estaran 

graduades per nivell: 

·    A cicle inicial es treballarà la producció de sons seguint el jolly phonics 

method. S’ensenyaran els 42 sons principals de la llengua anglesa (alguns 

d’aquests seran repàs de l’etapa d’educació infantil) i es treballarà el blending 

i el reading de contes senzills, relacionats amb els sons treballats. 

  

· A cicle mitjà  es treballarà el reading de diferents tipologies de lectura. Les 

tècniques de lectura seran variades: lectura guiada, lectura coral, lectura 

col·lectiva, lectura individual... donant més oportunitats a tots els alumnes per 

tal d’interioritzar l’aprenentatge individualment de forma exitosa. 

  

·  A cicle superior es treballarà el reading i la comprensió lectora d’un llibre de 

lectura (adaptat al nivell i centre d’interès de l’alumne) amb suport auditiu. Les 

tècniques de lectura seran variades: lectura guiada, lectura coral, lectura 

col.lectiva, lectura individual... donant més oportunitats a tots els alumnes per 

tal d’interioritzar l’aprenentatge individualment de forma exitosa. 

 

4. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I ÚS DE LES 

LLENGÜES 

Els objectius a assolir en relació amb l'aprenentatge i ús de les 

llengües a la nostra escola  es centren en tres eixos estratègics:  
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● En la construcció d'un projecte educatiu plurilingüe, amb la llengua 

catalana com a eina vertebradora, dins d’un enfocament de treball 

globalitzat.  

● En l'assoliment de la competència comunicativa lingüística plena en 

les llengües catalana i castellana , així com un nivell bàsic en llengua 

anglesa.  

● En l’organització i gestió de recursos humans, metodològics i 

materials per tal de poder dur a terme aquest projecte lingüístic.  

Per això, treballem en : 

1. Adquirir els coneixements lingüístics necessaris per poder millorar 

la competència lingüística de les diferents llengües d’ús i 

aprenentatge a l’escola. 

 2. Crear situacions d’aprenentatge que fomentin la necessitat de fer 

ús de la competència lingüística, ja sigui en català, castellà o anglès 

3. Saber descobrir allò que és comú entre les llengües d’ús escolars i 

allò que les diferencien per poder construir bones percepcions i 

relacions interculturals. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

 4. Aplicar habilitats i recursos d’aprenentatge en les llengües 

curriculars del centre per millorar la seva competència lingüística (ús 

de diccionaris en les diferents llengües, accés fàcil a la informació a 

través de suports audiovisuals o informàtics...)  

5. Adquirir l’habilitat de canviar de llengua amb eficàcia comunicativa i 

eficiència estratègica.  

 

4.1 Objectius Llengua Catalana i llengua Castellana  
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Els/les alumnes de la nostra Escola, al tancar l’etapa de la primària, 

han de poder tenir les eines lingüístiques que els permetin actuar i 

realitzar accions fent un bon ús de la comunicació oral i escrita en les 

llengües catalana i castellana. Per desenvolupar aquesta competència 

lingüística, treballem a partir dels objectius del marc Curricular 

impulsat pel Departament d’Ensenyament on hi estableix els objectius 

a assolir: 

Comunicació oral: 

-Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars.  

-Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 

comunicativa.  

- Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant 

estratègies conversacionals. 

Comprensió lectora: 

-Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels 

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

-Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 

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

propòsit de la lectura.  

-Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada 

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

estructures morfosintàctiques més habituals.  

-Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 

coneixement propi.  

Expressió escrita: 

-Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.  

-Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 

s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
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-Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació 

formal en funció de la situació comunicativa.  

Dimensió literària: 

-Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius 

de la literatura catalana, castellana i universal.  

 -Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, 

realitats i ficcions.  

Dimensió plurilingüe i intercultural:  

-Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural 

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

-Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de 

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

 

4.2 Objectius Llengua Anglesa  

Comunicació oral:  

-Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o 

adaptats, de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de 

l’àmbit escolar.  

-Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació 

comunicativa. 

-Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.  

Comprensió lectora: 

-Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos 

escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i de l’àmbit escolar.  
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 -Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text 

d’estructura clara per comprendre’l.  

-Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.  

Dimensió expressió escrita:  

-Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més 

rellevants de la situació comunicativa.  

-Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i 

amb l’ajut de suports. 

-Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa 

amb l’ajut de suports específics.  

Dimensió literària:  

-Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, 

adequats a l’edat.  

-Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i 

fomentar el gaudi dels altres.  

Dimensió plurilingüe i intercultural:  

-Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 

 

5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES. 

 

A la nostra escola, des del punt de vista de l’organització curricular i de la 

planificació de la docència a l’aula, el tractament integrat de les llengües 

implica una selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge 

lingüístic propis de cada llengua i de cada etapa, amb l’objectiu d’evitar 
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redundàncies innecessàries i de focalitzar els trets específics i distintius propis 

de cada llengua. 

Hem implementat el tractament integrat de les llengües amb l’objectiu 

d’afavorir un desenvolupament més eficaç de la competència plurilingüe de 

l’alumnat, el que en definitiva, ens ha implicat  fer un disseny per implementar 

les accions següents: 

- Organitzar l’ensenyament de les tres llengües, de centre, al llarg de les 

diferents etapes educatives, establint la seqüència i el moment 

d’incorporació de cadascuna, tenint en compte el context sociolingüístic 

de la nostra escola i els resultats en competència lingüística de 

l’alumnat. 

- Els mestres que imparteixen àrees lingüístiques, planifiquen de manera 

conjunta, els objectius i criteris d’avaluació de les diferents llengües. 

- A  Educació infantil i cicle inicial es fan agrupaments  flexibles, racons 

de treball i petits grups, per treballar la lectura i l'escriptura. 

- Es garanteix un ensenyament de les llengües basat en uns principis 

metodològics compartits i comuns, en llengua catalana i castellana. 

- Incorporem a l’aula activitats lingüístiques de caràcter competencial, 

activitats de reflexió que faciliten la transferència interlingüística, i 

projectes de comunicació en què participen de manera coherent i 

integrada diverses llengües. 

- Utilitzem les TIC per l’aprenentatge de les llengües tant a nivell oral 

com escrit. 

- Fomentem les exposicions orals de treballs realitzats pels alumnes. 

 

5.1 Comprensió oral 

A Educació Infantil ens hem proposat, primer de tot, consolidar el llenguatge 

oral i fer un treball més sistemàtic dels processos implicats en l’adquisició del 

codi; donant especial èmfasi a la discriminació auditiva.   
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A Educació Infantil i a Cicle Inicial, es fa una selecció i seqüenciació dels 

àlbums il·lustrats per treballar l’escolta estructurada.la discriminació auditiva 

i la consciència fonològica. 

A Primària en la dimensió de la comunicació oral es prenen de punt de partida 

propostes receptives i productives, ja que contempla: la comprensió de textos 

orals de diferent tipologia, i la interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa que es treballa. 

 

5.2 Comprensió lectora 

Tenim un pla lector de P3 a 6è on utilitzem diferents estratègies de lectura 

                  –            Anticipem el que passarà en el text. 

                  – deduir: Trobar pistes en el text i en el propi 

coneixement per completar la informació, comprendre en profunditat. 

  Fer-se preguntes: Ens aturem i ens preguntem sobre el text i el seu 

sentit. 

  Resumir: Expliquem amb les nostres paraules les idees més importants 

del text. 

  Visualitzar: Creem imatges mentals sobre el que passa en el text, els 

personatges, el paisatge. 

 

A  primària a cicle inicial es fan grups flexibles per treballar les estratègies de 

comprensió lectora a partir dels àlbums il·lustrats.  

A Cicle mitjà i superior es realitzen, en una sessió d’hora i mitja a la setmana, 

els tallers de lectura  amb desdoblament  d'anglès.  

Els tallers de lectura 

Els tallers de lectura presenten una seqüència didàctica amb l’objectiu 

d’ensenyar i practicar una estratègia de lectura. A partir d’un objectiu de 
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lectura compartit amb els alumnes, el docent fa modelatge d’una estratègia de 

lectura llegint un fragment de text, formulant en veu alta el seu pensament 

intern i estratègic, fent visible i compartint amb els alumnes el procés cognitiu i 

de construcció del significat que es produeix en la comprensió de textos. 

Els tallers de lectura potencien la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge 

(reflexió metacognitiva), afavoreixen que els alumnes passin d’una pràctica 

guiada a una pràctica independent, tenen en compte l’atenció a la diversitat i 

donen suports per afavorir l’assoliment progressiu d’aquesta autonomia 

citada. 

Tot i això , és important combinar l’ensenyament implícit (ajudar a comprendre) 

i l’ensenyament explícit (ensenyar procés lector (abans-durant-després), 

ajudant els alumnes a comprendre, fent lectures compartides, lectures 

guiades, etc., i combinar-ho amb tallers de lectura per a treballar aquelles 

estratègies de lectura que detectem que costen o són més difícils d’aplicar. 

 

30 minuts de lectura 

Es dedica un temps de lectura de 30 minuts diaris a Educació Primària. A 

Educació Infantil en aquest mateix horari es dedica a fer temps de conversa 

(llenguatge oral). 

Els objectius dels 30 minuts de lectura son: 

- Incrementar la comprensió lectora: literal, interpretativa (inferencial) i 

reflexiva. 

  - Millorar la velocitat lectora, a més d’ampliar vocabulari i millorar la  correcció 

ortogràfica. 

- Convertir la lectura en una activitat de satisfacció personal. 

- Impulsar un enfocament lúdic i lliure d’aquests instruments bàsics de 

transmissió i difusió cultural que és el llibre i el material imprès en general. 

- Permetre que cada alumne iniciï el progrés lector a partir dels interessos i 
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nivell. 

- Llegir en companyia d’amics/gues i companys/es i compartir aquest acte. 

 

Una de les activitats que treballem en els 30 minuts de lectura és  

”Apadrinament lector”.: Els alumnes de 6è es converteixen en “padrins ” de 

lectura dels nens i nenes de 1r. (fillols) i els alumnes de 5è en apadrinament 

dels nens de P5. L’objectiu principal és acompanyar als alumnes més petits 

en el procés de descoberta de la lectura i ajudar-los a adquirir aquest d’una 

manera motivadora i engrescadora, per aconseguir despertar el gust per la 

lectura.  Es formen parelles entre els infants de 6è. i 1r. i  P5 i 5è de primària. 

Un dia a la setmana es trobaran, s’aparellaran i faran la lectura proposada. 

Als alumnes més grans se’ls ha orientat sobre quines estratègies podem fer 

servir per ajudar al company/a més petit en la lectura. Aquest projecte es 

desenvolupa al llarg de tot el curs. 

Amb l’Apadrinament lector també en proposem altres objectius com son: 

● Fomentar la convivència  

● Treballar diferents estratègies de lectura. 

● Educar en la responsabilitat i el compromís. 

● Fomentar la interrelació entre cicles. 

● Fer ús del treball cooperatiu. 

Facilitar un model lector proper a l’ infant. 

Llegir per aprendre 

En les àrees curriculars es refereix a l’ús de la lectura per a l'aprenentatge. 

L'alumnat ha de tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés 

a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la 

lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees. 
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O sigui, en el llegir per aprendre, es reflexionarà sobre el perquè cal ensenyar 

a llegir des de les àrees, els continguts de les àrees, i subratllarà  

especialment la cerca i recuperació de la informació, l' anàlisis i tractament de 

la informació i la creació i comunicació de coneixement 

Cal preveure que la lectura i la comprensió lectora determinen bona part    de 

l'èxit en l’ adquisició i pràctica dels continguts. Així , més enllà del contingut en 

sí, és important dedicar un temps a assegurar-nos que el procés lector està 

ben resolt quan es tracta dels problemes de matemàtiques, les instruccions 

d'una activitat a Educació Física, l'explicació d'una norma ortogràfica a 

llengües. 

 A les comunicacions diàries: Fer partícips als alumnes, a través de la 

lectura, de les informacions que es fan arribar a les famílies mitjançant les 

notes, circulars...de manera que es facin conscients del paper que tenen 

aquests documents en la comunicació, així com de les convencions i formes 

que utilitza aquesta tipologia de text. 

De manera que de 3r a 6è curs, els infants fan un pla de llengües dirigit a la 

llengua castellana i catalana per tal de que no duplicar estructures 

lingüístiques comuns en ambdues llengües, i alhora buscar que ambdues 

llengües es complementin.  

 

Biblioteca escolar 

A l’escola es treballa perquè la biblioteca esdevingui un veritable espai de 

coneixement i aprenentatge, un centre de recursos amb informació en 

diferents suports, un espai per desenvolupar continguts dels diferents àmbits 

d’aprenentatge, els hàbits lectors i el gust per la lectura, competencia 

informacional (recerca de la informació). 

La biblioteca escolar té un pes important durant l’horari lectiu Tots els grups 

de l’Escola disposen d'un espai per visitar la biblioteca dins del seu horari. 

A partir de la biblioteca es creen diferents activitats per dinamitzar la lectura:  
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-Contacontes:  Els més petits baixen a la biblioteca a escoltar  i explicar  

contes. 

 

-Activitats de formació d’ usuaris. 

-Maletes viatgeres P3 i contes viatgers P4 i P5 

-Ambientació i exposició de llibres.  

-Autors a les aules. 

-Atrapallibres  

-Bibliopati:  on els nens/nes poden gaudir d'aquest espai-temps pel gust per la 

lectura a l’ hora d’ esbarjo.  

La biblioteca de l’escola està dotada de llibres en català, castellà i  en un futur 

ampliar els llibres en  anglès per afavorir la diversitat. Alhora, durant l’horari 

lectiu ,es motivarà  a  que  els alumnes més grans també utilitzen la biblioteca 

de l’escola per anar a buscar llibres de consulta que els ajudin a 

complementar el treball que facin a l’ aula. 

 

5.3 Expressió escrita 

L’expressió escrita els ha de permetre utilitzar l’escriptura com una activitat 

que els permeti comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la 

societat. Una part d’aquest procés escriptor el treballem aprofitant totes les 

situacions d’escriptura que proporcionen les àrees d’aprenentatge, buscant 

situacions comunicatives properes que puguin generar textos de tipologies 

diverses. 

Temin seqüenciades les tipologies textuals que es treballaran des de P3 a 6é. 

A E. infantil de forma gradual ens familiaritzem a partir de activitats basades 

en les diferents tipologies textuals seqüenciades per aquests cursos. 
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A primària treballem projectes de medi: es tracta d’una àrea en que els 

alumnes, en grups cooperatius han d’anar desenvolupant un tema a partir de 

l’obtenció de la informació procedent de diverses fonts. És important preveure 

que de forma regular hi apareguin tipologies i formats de textos ben diversos: 

-textos de diverses tipologies: fonamentalment expositius, però també 

descriptius, instructius, narratius, argumentatius... 

-Textos literaris diversos relacionats amb els tema. 

-Gràfiques 

-Esquemes 

-Mapes conceptuals 

-Informes, fitxes tècniques. 

-Text digital 

-Utilització d’eines: índex, sumaris, diccionaris... 

 

5.4 Dimensió literària 

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

envolta i inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més 

tradicionals als més actuals. L’aproximació a les obres literàries facilita el 

desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, amb les activitats de lectura i  d’ 

escriptura es té molt en compte treballar aquesta dimensió. 

 

5.5 Dimensió Plurilingüe e intercultural. 

Un dels objectius d’assolir aquesta dimensió es que els alumnes es mostrin 

receptius i interessats davant la diversitat lingüística a través del contacte amb 

altres llengües i cultures. 
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La retolació dels espais del centre és en llengua catalana, llengua de 

referència del sistema educatiu. La presència d’altres llengües en l’espai físic 

del centre (parets, rètols, etc.) es circumscriu a les produccions dels alumnes. 

Som Escola inclusiva i per facilitar la interacció d’ aquests alumnes s’ utilitzen 

pictogrames que també estan presents en els diferents espais. 

Els equips docents són conscients de l’ús professional que fan de la llengua i 

del fet que són un model lingüístic de referència per als alumnes. 

La visibilitat i el reconeixement de les llengües vinculades als orígens familiars 

de l’alumnat estranger, la promoció del seu aprenentatge i, si escau, 

l’adaptació de les comunicacions del centre a les llengües familiars, 

especialment en el període d’acollida d’aquestes famílies al sistema educatiu. 

Aconseguir que la llengua catalana, com a  llengua pròpia del centre, s’ utilitzi 

com a llengua vehicular i d’aprenentatge, partint de la realitat que el castellà 

és la llengua predominant en la majoria de l’ alumnat. 

 

6. L’ATENCIÓ ALS ALUMNES DE PROCEDÈNCIA ESTRANGERA 

El projecte lingüístic preveu les mesures específiques de suport educatiu 

destinades a assegurar un bon acolliment dels alumnes nouvinguts. 

Algunes de les formes organitzatives que es posen en pràctica per dur a 

terme els suports lingüístics que s’inclouen dins d’aquest apartat són l’atenció 

individualitzada, els SEPs lingüístics, els agrupaments flexibles i el suport dins 

de l’aula ordinària (especialment en els primers cursos de primària). 

7. AVALUACIÓ DE CONEIXEMENT DE LES LLENGÜES 

  

A l’Escola es  posa en funcionament un sistema d’avaluació interna i externa 

pel que fa referència a l’avaluació del coneixement de la llengua, entre 

d’altres.  
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Fomentem l’hàbit lector i el gust per la lectura. Fem lectures de textos de 

tipologies diverses i en comprovem el nivell de comprensió . També fem 

lectures en veu alta per observar el nivell lector de cada alumne/a.  

A Educació Primària passem proves de fluïdesa lectora a principi i final de 

curs el que ens permet veure l’evolució dels alumnes en aquest aspecte. 

També passem proves d’avaluació de comprensió lectora (ACL) per conèixer 

el grau de competència lectora. 

En aquest sentit les A.C.L a principi i a finals de curs ens permetran veure la 

comprensió en cada una de les seves microhabilitats: literal, de 

reorganització, inferencial i reflexiva/avaluació. Perquè tot i que són emprades 

simultàniament en el procés lector i que per tant moltes vegades són 

indestriables, són molt útils d’analitzar a l’hora de tenir-les presents per 

realitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

 

    A final de curs es farà una anàlisi dels resultats de les proves ACL de segon a 

sisè , es realitzarà un buidatge i farem una comparativa envers les proves 

d'inici de curs. Una vegada analitzats els resultats fixarem en especial 

l’atenció sobre les estratègies de comprensió que han tingut un resultat 

inferior i es valoraran les actuacions que s'han dut a terme durant el curs i les 

propostes de millora 

Aprofitem les activitats d’escriptura per recollir informació de quin és el seu 

procés escriptor. En l’avaluació de la competència de l’expressió escrita tenim 

en compte l’organització del text (coherència i cohesió), l’adequació (registre) i 

la correcció lingüística (lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques). 

També valorem si planifica i revisa el text escrit abans de donar-lo per acabat. 

Passem proves d’avaluació per fer-los conscients del seu aprenentatge.  

 

A infantil es passa proves de lectura i escriptura a finals de gener i de maig. 

  

A segon de primària es passen les proves diagnòstiques que venen donades 

pel departament tot i que són avaluades a nivell intern. 
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A sisè de primària es passen les competències bàsiques que també venen 

donades pel departament, però són avaluades a nivell extern. 

  

  

A més a més, d’aquestes proves, el centre fa altres tipus d’avaluació per anar 

seguint el procés d’aprenentatge i poder fer tots els ajustos necessaris. 

Utilitzem diferents tipus d’avaluació algunes de més objectives (controls, 

observació de feines, evidències....) i altres més subjectives on són els 

mateixos alumnes que s’autoavaluen o avaluen als companys (rúbriques, 

autorúbriques co-avaluació...). 

  

7.1 Informació sobre el procés d’ aprenentatge  a les famílies  

Les famílies reben periòdicament un informe escrit sobre el procés 

d’aprenentatge del seu fill. Uns indicadors orienten sobre el nivell d’assoliment 

de les diferents competències lingüístiques en català, castellà i anglès.  

 

8. LA COMUNICACIÓ INTERNA  

L’escola vetlla perquè les comunicacions d’escola es facin utilitzant un 

llenguatge clar, entenedor, i no excloent. La majoria de comunicats es fan a 

través de correu electrònic. Els impresos que han de tornar a l’escola omplerts 

per les famílies, així com les notificacions a un grup concret , es faciliten en 

paper. També hem iniciat la comunicació a través del telegram. 

 Els comunicats de caràcter general o de nivells, així com els informes, que 

s’adrecen a les famílies, es formulen en la llengua vehicular del centre. En el 

cas de les famílies nouvingudes es proporciona la informació en entrevistes 

personalitzades, amb l’ajut de traducció en la llengua d’origen, si escau. 

Com a part del barri, l’escola realitza activitats de projecció externa que 

permeten conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu: portes 
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obertes (per les famílies que volen conèixer l’escola) i  portes endins (per les 

famílies que ja formen part de l’escola), bloc i telegram de l’escola. 

 

9. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 9.1. ELS RECURSOS COMPLEMENTARIS  

L’escola no disposa d’aula d’acollida ni auxiliar  de suport lingüístic. 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza principalment el català per fer-ne possible la 

integració. Tot i així, a l’inici de l’escolaritat d’aquest alumnat, preval el 

benestar emocional de l’infant de manera que, si la seva llengua materna és 

el castellà i no coneix el català, durant el temps d’acollida i mentre l’infant 

comença a establir els nous vincles i relacions, la comunicació és en castellà. 

Garantim una atenció individualitzada i des d’un enfocament comunicatiu. 

Aquest alumnat mantindrà hores d’atenció individual a l’etapa d ’Educació 

Primària, sempre que les hores de suport ho permetin, fins que l’avaluació del 

seu nivell de coneixement del català respongui als objectius marcats. 

 

 9.2. LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES  

Pla Educatiu entorn:  

L’ escola té relació amb l’entorn més proper, participant en les següents 

activitats: 

 Biblioteca  Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, visita dels alumnes de 

P5 per incentivar el gust per la lectura i el coneixement del funcionament de la 

Biblioteca municipal.  

Activitat visita autors a les aules, un acte cultural en el que hi ha una trobada 

entre els alumnes lectors i l'autor del llibre on poden intercanviar, sentiments, 

emocions i impressions sobre el llibre. 
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 Residència avis (cantada de nadales ) Una representació dels alumnes dels 

difererents nivells visiten al voltant de Nadal a la Residència d’ avis i els 

ofereixen la cantada de nadales.  

 Cantata de Nadal: Activitat oberta a les famílies es representa al Teatre Núria 

Espert de Sant Andreu de la Barca  s’acompanya de cançons de Nadal  

cantades en les tres llengües curriculars de l’escola.  

Cantata dels alumnes de 1r al teatre Núria Espert amb les diferents escoles 

del municipi. 

Cantania alumnes de 5è: Els alumnes de 5e fan una cantata a l’Auditori de 

Barcelona juntament amb altres escoles de la província de Barcelona. 

Participació del concurs de redaccions sobre hàbits saludables per la Càmara 

de l’ arròs del Montsià dirigida als alumnes de tercer de primària 

Jocs Florals: Mitjançant la festa de St. Jordi s’incentiva la participació al 

concurs literari de Sant Jordi que es celebren a l’ajuntament i també els que 

fem a l’ Escola. 

 

10. LES LLENGÜES I L’ATENCIÓ  A LA DIVERSITAT 

Som una Escola Inclusiva, amb la col·laboració i assessorament de diferents 

serveis educatius, defineix els processos organitzatius, curriculars i  

pedagògics per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat d’acord amb les 

orientacions del Departament d’Ensenyament. Existeixen diferents espais de 

reflexió per adequar aquests processos a la realitat del  centre, com ara: la 

comissió d’atenció a la diversitat (CAD), les reunions de cicle, i les 

coordinacions entre els especialistes, tutors,  mestres d’ E.E i SIEI, auxiliars 

d’E.E. i altres professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat. 

Es defineixen els diferents tipus d’intervencions i les mesures curriculars, 

organitzatives i metodològiques per atendre la diversitat lingüística. 
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