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INTRODUCCIÓ 

 
1.1 Justificació 

 

Aquest nou Projecte Lingüístic respon a una necessitat de revisió i actualització, ja que la 

composició de l’alumnat del nostre centre i de les seves famílies, així com la realitat 

lingüística de la nostra societat, ha canviat en els darrers anys. 

 
Partim de la base que la normalització lingüística és un objectiu bàsic de la nostra 

escola i aquest document ha de ser l’instrument de gestió que faci possible aquest 

procés de normalització. 

 
Amb aquest projecte pretenem deixar per escrit la realitat lingüística actual del nostre 

centre així com definir la llengua vehicular i de relació de l’escola, el català, i les altres 

llengües d’aprenentatge, el castellà i l’anglès. 

En el projecte lingüístic quedarà definit: 
 

a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de 

comunicació del centre. 

 
b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els 

processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la 

integració per tal de millorar-ne els resultats, tant en el conjunt com en relació a cada 

una. 

 
c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el 

compliment de la normativa referida a la normalització lingüística. 

 
d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit 

de coneixement de la llengua catalana i, si també fos el cas, de la castellana. 

 
 
1.2 Normativa de referència 
 

El Projecte Llingüístic de Centre de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt, s’ha 

elaborat de conformitat amb les següents lleis: 

 

- LLEI 12/2009, d’educació 
- DECRET 102/2010, d'autonomia dels centres educatius 
- El Decret 39/2014, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió de llocs de treball docents (en cas que el centre n'hagi definit o prevegi 
fer-ho) 

- RESOLUCIÓ per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 
dels centres per al curs 2018-19 



 

CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

2.1  Entorn 
 

El poble de Premià de Dalt està format per tres nuclis de població de 

característiques ben diferents: el casc antic, el barri del Remei (Pixotella) i el barri 

Santa Anna- Tió, on es situa l’escola "Santa Anna", que es troba tocant el barri Cotet de 

Premià de Mar, davant la urbanització " La Floresta" i a prop del Parc Aquàtic (Vilassar de 

Dalt), just a l'entrada-sortida de l'autopista C32. 

 

Degut a la ubicació del centre escolar, en aquesta zona fronterera entre els tres pobles 

(Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt), hi ha una doble relació entre les 

famílies dels alumnes de la nostra escola amb les institucions de Premià de Mar i de 

Premià de Dalt. 

L'escola compta amb dos edificis: 

a) Un aulari on es troben els alumnes d'Educació Infantil 3 anys, situat dins el recinte 

escolar. 

b) L’edifici Santa Anna, amb els alumnes d’Educació Infantil de 4 I 5 anys i el 

d’Educació Primària (de 1r a 6è). 

 

 
2.2 Alumnat (Dades 2016) 
 

El nombre d'alumnes oscil·la entre els 430 i els 435 aquests últims cursos. 

Al barri "Santa Anna- Tió" es troben famílies de variada procedència, que han anat 

arribant en onades successives i tenen la seva descendència nascuda a Catalunya. 

L'origen d'aquestes famílies va ser en un principi majoritàriament de la comunitat de 

Múrcia, Andalusia i Extremadura. Als últims vint anys ha hagut una arribada des de 

països del nord d'Àfrica, Amèrica i la resta d'Europa. 

El  perfil  cultural  de  les  famílies és  mitjà-baix  i  el seu nivell d'estudis primaris  en  la seva 

gran majoria. 

 
 

Configuració de la llengua familiar de l'alumnat de primària (2016): 
 
 

Total 275 CATALÀ CASTELLÀ CATALÀ/CASTELLÀ ÀRAB ALTRES 

Nº absolut 25 106 90 45 9 

Percentatge 9,09% 38,54% 32,72% 16,36% 3,27% 

 
 



ALTRES 

3% Percentatge 
CATALÀ 

9% 

ÀRAB 

16% 

CASTELLÀ 

39% 

CATALÀ/CASTELLÀ 

33% 

 

 

 
Observem que la llengua familiar majoritària és la combinació de català i castellà. 

A l'apartat altres hi trobem una majoria de famílies que parlen altres llengües com 

urdú, anglès, suec, xinès i mandinga. 

 

3. OBJECTIUS 
 

 Garantir el domini oral i escrit de les dues llengües oficials d’ensenyament, 

català i castellà, en igualtat de condicions en acabar l’etapa primària. 

 
 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa tant a nivell oral com 

escrit. 

 
 Vetllar per la continuïtat del català com a llengua vehicular del centre. 

 
 

4. TRACTAMENT INTEGRAT DEL TREBALL DE LES ÀREES DE 
LLENGUA 

 
4.1. Llengua catalana: llengua vehicular i d'aprenentatge 
 
4.1.1. El català, vehicle de comunicació. 

 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho es també de l'ensenyament, i, per tant, 

és la llengua vehicular de les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge del 

centre. La llengua catalana és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del 

centre i és vehicle d'expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

 

 

 



 

4.1.2. Estratègies metodològiques en la implementació de la llengua 
catalana 
 

L’equip docent ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per 

atendre la diversitat de l'alumnat, d'acord amb les orientacions del Departament 

d'Ensenyament. Tot l’horari curricular de la llengua catalana està organitzat en grups 

flexibles de 1r a 6è en una mateixa franja horària matinal, diferenciada entre cicles 

inicial i mitjà en contrast amb cicle superior. L’objectiu d’aquests grups és aconseguir un 

bon domini oral i escrit de la llengua amb una atenció més individualitzada de 

l’alumne i d’acord amb el nivell acadèmic de cada grup. Aquests grups flexibles poden ser 

heterogenis o homogenis. Permeten adequar les necessitats individuals 

d’aprenentatge de forma que un alumne pot ser promocionat a grup de nivell superior o 

bé pot romadre a un grup de nivell inferior. 

 

4.1.3. Usos didàctics de la llengua catalana. 
 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 

modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació…) tant a 

l'àrea de llengua com a la resta d'àrees. 

 

L’ensenyament de la lectoescriptura s’inicia en català amb un plantejament global que té 

en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del 

currículum. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius 

clars que es comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen mecanismes de revisió per  

millorar cadascuna de les dues habilitats, lectura i escriptura. Estan seqüenciades en 

funció del procés d'ensenyament. 

 

Les quatre habilitats lingüístiques estan integrades de forma que hi hagi un equilibri 

entre elles. La llengua oral sempre és el pas previ per a arribar a la llengua escrita, ja que 

les activitats per a promoure l’expressió oral serveixen de fonament de les 

activitats d’expressió escrita. Es realitza una feina sistemàtica del text escrit en sis 

diferents tipologies: descripció, narració, poesia, diàleg, text instructiu i text científic. 

La coordinació del professorat permet establir línies d’intervenció coherents amb 

l’alumnat. És també l’àmbit on l’equip docent consensua els principis metodològics, 

acorda els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament. També es fa el 

traspàs de la informació sobre característiques de l’alumnat i sobre els valors que es 

volen transmetre relacionats amb l’ús de les llengües. 

 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos 

socials en un context multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de 

llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent. 

 



 

 

 

El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge des de Educació Infantil, 

donant especial importància al llenguatge oral. Pel que fa al llenguatge escrit, s’inicia a 

partir de l’aprenentatge del nom dels infants de tres any, continuant progressivament a 

quatre i cinc anys l’aproximació al llenguatge escrit. A l’educació primària, el català és la 

llengua principal a totes les àrees tals com Educació Musical, Plàstica, Educació Física, 

Coneixement del Medi i Matemàtiques que s’imparteixen en català, excepte les àrees de 

llengua castellana i anglesa. 

 

 
4.1.4. Avaluació del coneixement de la llengua. 

Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés 

d’avaluació que s’apliquen a tots els cicles. Aquests criteris estan recollits en les “Bases 

d’orientació” elaborades per l’equip de mestres de l’escola durant el curs escolar 2015- 

2016. 

S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la dimensió 

comunicativa i amb la dimensió literària. 

Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir l’organització 

del currículum i l’atenció personalitzada a alumnat. Les propostes de millora sorgeixen de 

l’anàlisi dels resultats acadèmics de cada curs i es formulen com a nous objectius de 

millora a la Programació General Anual. 

 

4.1.5 Materials didàctics. 

S’apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres de text i material de suport 

(diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals…). La selecció del material per al 

tractament de la dimensió literària la fan els equips docents de cada cicle. 

 

Els materials per atendre la diversitat (diferents ritmes i necessitats d’aprenentatge) 

s’escullen en equip format per les tutores i les mestres d’educació especial i la mestra de 

suport lingüístic i social. 

 

4.1.6. Informació multimèdia. 

El desenvolupament de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del 

programari i dels suports digitals en general que produeix el centre pot considerar-se 

prou assolida en el sentit que el centre l’ha anat incorporant a tots els registres i 

materials. Es continua treballant en aquesta línia. 

 

 

 



Dins d’aquest  projecte lingüístic també s’aplica l’estimulació fonològica i els racons 
del llenguatge als alumnes d’infantil. Són activitats de reforç pel desenvolupament 
de la competència oral i l’assoliment de les destreses de l’aprenentatge de la lecto-
escriptura. 

 

4.2. Llengua castellana: el seu procés d’aprenentatge 
 
 

4.2.1. Introducció de la llengua castellana. 

Es té en compte la realitat sociolingüística de l'alumnat i és té clar que l'objectiu final és 

que l'alumnat  tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana. 

L’’aprenentatge de la llengua castellana tan oral com escrita s’introdueix al Cicle 

Inicial de l’Educació Primària..  

 

4.2.2. Usos didàctics de la llengua castellana 
 
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i s’implementen les diverses 

modalitats de textos orals (conversa, dramatització, recitació…). 

En relació a la llengua escrita, el professorat aplica aspectes metodològics contemplats al 

currículum. Hi ha un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i 

l'escriptura que té en compte que és un procés complex. Es fomenta el gust per la 

lectura i el llenguatge literari de la mateixa forma que es fa en llengua catalana. Els 

alumnes llegeixen llibres en castellà a cicle mitjà i cicle superior. Es realitza una feina 

sistemàtica del text escrit en sis diferents tipologies: descripció, narració, poesia, 

diàleg, text instructiu i text científic. 

La introducció de l’estudi de les estructures lingüístiques compartides es fa primer a 

l’àrea de llengua catalana per després aprofundir-les en llengua castellana. 

 

4.2.3. Activitats d'ús de la llengua castellana. 
 

S'imparteix l'assignatura de llengua castellana segons estipula el currículum. A cicles 

mitjà i superior, la llengua castellana també té presència en algunes activitats d’aula 

d’altres matèries així com en els projectes interdisciplinaris. 

Degut a les característiques sociolingüístiques del nostre centre, descrites a l’apartat 

introductori, la llengua castellana constitueix la llengua vehicular dels intercanvis 

informals entre el nostre alumnat, tals com hores d’esbarjo, hores de menjador 

escolar, hores d’esbarjo en les sortides, ja que el nostre alumnat està acostumat a usar la 

llengua castellana en el seu ambient familiar i social. Per aquest motiu, el nostre equip 

docent proposa activitats d’aula en les quals s’enriqueixi el vocabulari i les 

estructures, que l’alumnat ja coneix, però només per a un ús informal. Es reforça la 

llengua literària i acadèmica ja que la majoria d’alumnes domina la llengua col·loquial. 

 

 



 

4.2.4. Materials didàctics. 

 

S’apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres de text i material de 

suport (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals…). La selecció del material per al 

tractament de la dimensió literària la fan els equips docents de cada cicle. 

 

Els materials per atendre la diversitat (diferents ritmes i necessitats d’aprenentatge) 

s’escullen en equip format per les tutores i les mestres d’educació especial i la mestra de 

suport lingüístic i social. 

 
 

4.3. Llengua anglesa: el seu procés d’aprenentatge 
 

4.3.1. Introducció de la llengua anglesa 
 

A l’Educació Infantil el primer contacte amb la llengua anglesa es fa a nivell oral a partir de 

les rutines diàries de parvulari, que consisteixen en saludar, el temps, els dies de la 

setmana i l’assistència a classe, amb un increment gradual de dificultat de P3 a P5. 

A l’Educació Primària, s’introdueix l’anglès a cicle inicial, amb dues sessions setmanals, 

mentre que a cicles mitjà i superior se’n fan tres per semana. Les hores de llengua 

anglesa segueixen el currículum. 

 

4.3.2. Usos didàctics de la llengua anglesa 
 

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament 

competencial implica la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 

transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 

coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 

discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació. Se'n fa 

anualment un seguiment. 

 

El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir d'activitats 

d'aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, 

condueixen a un producte final, requereixen l'ús de la llengua estrangera i tenen una 

estructura seqüencial de construcció del coneixement, i es preveuen agrupaments de 

diversa tipologia ( individual, parelles, grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el 

resultat final. El centre concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar: una 

distribució coherent de continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i com es 

dóna resposta als diferents estils d'aprenentatge, i se'n fa un seguiment. 

La nostra escola ha apostat per implementar l’aprenentatge integrat de continguts i 

llengua estrangera, anomenat AICLE. 

 



 

4.3.3. Materials didàctics per a l'aprenentatge de la llengua 
estrangera.  

 

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el 

curs següent segons les necessitats de l'alumnat. Es preveuen materials per a 

l'ampliació dels coneixements. També es fan servir recursos tecnològics per a 

l'aprenentatge de la llengua estrangera tals com ordinadors, vídeo, càmeres de registre 

fotogràfic i videogràfic.  

L’alumnat gaudeix de la possibilitat de consolidar els aprenentatges d’aula amb 

activitats en línia expressament vinculades als materials didàctics de què disposen. 

 

5. TREBALL INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUT DES DE TOTES 
LES ÀREES 
 
5.1. La llengua catalana en les diverses àrees. 
 

La llengua catalana és la llengua vehicular de les àrees no lingüístiques del currículum. El 

professorat de totes les àrees es responsabilitza que els alumnes assoleixin el nivell 

d'expressió i comprensió en català que el desplegament del currículum indica. 

Des de cada una de les matèries no lingüístiques s’aborda l’aprenentatge del  català. 

L’adquisició dels continguts es fa a través de la llengua, per aquesta raó es realitza un 

treball específic de llengua des de la perspectiva de cada assignatura creant la 

necessitat de tenir un domini del vocabulari i les estructures lingüístiques específiques 

per a desenvolupar-se en l`àmbit científic, matemàtic, artístic i social diari. 

 

5.2. La llengua castellana en les diverses àrees. 
 

La llengua castellana és la llengua vehicular de les hores dedicades al seu 

aprenentatge. Sistemàticament el professorat de les àrees no lingüístiques realitza 

comparacions entre la llengua catalana i castellana per tal de què l’alumnat assoleixi el 

nivell acadèmic lingüístic necessari en l’àmbit científic, matemàtic, artístic i social. 

El centre no ha contemplat la implementació de continguts d’altres matèries en 

llengua castellana donada la situació sociolingüística del nostre alumnat que és 

majoritàriament de parla castellana. 

 

5.3. La llengua anglesa: Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera. 
 
L’Escola Santa Anna està impartint continguts no lingüístics en llengua estrangera en 

tots els nivells educatius, anomenat AICLE, Aprenentatge Integrat de Continguts i 

Llengua Estrangera. 

 

 



Durant el curs 2015-2016 s’ha iniciat un conjunt d’actuacions d’ampliació de l’horari i 

de les activitats en les quals la llengua vehicular i de treball és l’anglès, gràcies a l’impuls i 

la formació rebuda per formar part de GEP, Grup d’Experimentació Plurilingüe, i del 

projecte Erasmus+ Key Action 1que ens han aprovat. En concret, estem duent a terme 

les següents activitats: 

 

– Maths in English: 1/2 h a 3r i 1 h a 4t per setmana 

– Social Science in English: unitat didàctica a 6è durant el 2n trimestre 

– Daily Routines in English: 1 sessió de 20 minuts cada dia a P3, P4 i P5 

– Art Workshops in English: 1 sessió per setmana d’1 h a educació infantil i d’1 h i 1/2 a 

cicle inicial 

– Physical Education in English: una sessió de 15 minuts cada dia que els alumnes de 3r 

i 4t tenen educació física per a fer warming up exercices, workouts and stretching in 

English. 

 
El nostre equip docent està rebent una formació específica per a poder implementar totes 

les novetats que el projecte GEP comporta. Aquí us deixem un resum de tot allò que estem 

duent a terme gràcies a GEP: 

 

- Constitució del grup impulsor format per la directora del centre, Blanca Aragó; 

una mestra de llengua estrangera, Carme Florit; i el professorat que participa 

en la formació vinculada a aquest programa, Mª Jesús Sánchez i Maika Carreras. 

 

- Designació de dues professores per participar en les accions formatives per a 

impartir matèries no lingüístiques en anglès: Mª Jesús Sánchez i Maika Carrera. 

 
- Consolidació del professorat i de l’horari per a la participació en la formació i la 

implementació de tasques a les seves aules de les mestres Mª Jesús Sánchez i Maika 

Carreras, que tenen una part del seu horari dedicat a implementar continguts AICLE, 

amb el suport i docència de la professora coordinadora, Carme Florit. A part 

d’aquestes dues professores que reben la formació específica, també participen en el 

projecte GEP les mestres d’educació infantil de P3 a P5 (Laia Bonal, Eva Castellano, 

Marta Terradellas, Anna Mª Serra, Núria Martí i Encarna Richarte) i la 

professora d’educació física Eva Mª Pujadas. Les mestres Laia Bonal, Eva 

Castellano, Marta Terradellas, Eva Mª Pujadas, Mª Jesús Sánchez i Carme Florit estan 

desenvolupant les accions del programa Erasmus+ KA101 que ens van atorgar el mes 

de juny de 2015; van anar a formar-se a Malta i a Dublin el mes de juliol de 2015. 

 

- Continuació de l’equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en 

les accions formatives, durant tot el temps que duri el programa (2015 – 2017): 

 
- Tot el professorat mencionat continuarà amb aquest programa el curs 2016-2017. 

Aquest professorat és definitiu al centre. 

 
 



- Adaptació del projecte lingüístic als canvis motivats per la participació en el programa 

i que poden afectar la configuració curricular (matèries impartides totalment o 

parcialment en llengua estrangera), l’organització del centre i/o la distribució 

de recursos. 

 

- Difusió dels objectius del programa a tot el claustre i al consell escolar, tot vetllant 

per l’expansió i consolidació de les accions per al plurilingüisme en el centre. 

Impulsem l’actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes 

plurilingües multicurriculars, el foment de l’aprenentatge entre iguals i la 

transferència de bones pràctiques. A Educació Infantil s’estan introduint les rutines 

diàries de primera hora en anglès, consistent en el dia de la setmana, el temps, 

salutació i acomiadament. A Educació Física s’han preparat unes rutines 

d’escalfament i d’estiraments que es fan en anglès íntegrament i diàriament des del 

mes de gener de 2016. També celebrem el dia de l’esport o Sports Day a la 

primavera. Estem duent a terme diversos projectes eTwinning tant a infantil 

com a primària. S’estan realitzant dos tallers de plàstica en anglès, un a EI i un a CI. 

 

- Difusió de la participació del centre en el programa i els resultats d’aquest a la resta de 

la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió. 

Tot el que s’està fent ja forma part del web del centre a la següent adreça: 

http://blocs.xtec.cat/escolasantaannapremiadedalt i al bloc 

http://blocs.xtec.cat/anglestanna 

 

- Participació en jornades de difusió de bones pràctiques que organitza el Departament 

d’Ensenyament. Ja hem fet una primera xerrada (Carme Florit) durant la segona sessió 

de formació als equips directius sobre AICLE i les accions de la nostra escola i una 

segona durant el seminari de formació “Tastem l’anglès” del CRP del Vallès Oriental I. 

 
 

5.4. Horaris i activitats de les tres llengües curriculars al nostre centre 
i el seu tractament integrat 
 

Horari setmanal àrees lingüístiques curs 2015 – 2016 a l’Educació Primària 

 

 

 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Català 4,00 4,50 4,00 4,00 5,00 4,50 

Castellà 1,75 1,75 2,50 3,00 3 2,75 

Anglès 1,50 1,75 2,75 3,00 3 3,00 

 
 
 
 

http://blocs.xtec.cat/escolasantaannapremiadedalt
http://blocs.xtec.cat/anglestanna


 
 
 
 
 

Educació Infantil 
 

 P3 P4 P5 

D.U.M.A ( Anglès) 1,25 2,50 2,50 

Llenguatge verbal (Català) 4,50 4,50 4,50 

 

 
Taula d’activitats desenvolupades en les llengües curriculars: 

 Català Castellà Anglès 

Ed Inf 
Tot el currículum - Rutines diàries 

Taller d’educació artística 

 
1r 

Tot el curriculum 

excepte llengua 

castellana i 

anglesa 

Àrea de llengua 
castellana 

Àrea de llengua anglesa 

Taller d’educació artística 

 
2n 

Tot el curriculum 

excepte llengua 

castellana I 

anglesa 

Àrea de llengua 
castellana 

Àrea de llengua anglesa 

Taller d’educació artística 

 

 
3r 

Àrees del 

currículum 

excepte llengua 

castellana i 

anglesa 

Area de llengua 
castellana 

Àrea de llengua anglesa 

Àrea de matemàtiques en 

anglès (1 h/semana) 

Àrea d’educació física 

(rutines diàries) 

 

 
4t 

Àrees del 

curriculum 

excepte llengua 

castellana i 

anglesa  

Area de llengua 

castellana  

Àrea de llengua anglesa 

Àrea de matemàtiques en 

anglès (1 h/semana) 

Àrea d’educació física 

(rutines diàries) 

 
5è 

Àrees del 

curriculum 

excepte llengua 

castellana I 

anglesa 

Area de llengua 
castellana 

Àrea de llengua anglesa 

Àrea de medi en anglès (1 

unitat didàctica) 

 
6è 

Àrees del 
curriculum excepte 
llengua castellana I 
anglesa 

Area de llengua 
castellana 

Àrea de llengua anglesa 

Àrea de medi en anglès (1 

unitat didàctica) 



5.5. Organització del treball conjunt dels docents de les àrees 
lingüístiques i la coordinació amb els professors de matèries no 
lingüístiques, especialment en relació amb les metodologies integrades 
de llengües i de llengua i continguts (Immersió lingüística i AICLE en 
qualsevol llengua) 

 

El nostre professorat implicat en la docència de continguts no lingüístics en llengua 

estrangera es reuneix periòdicament per tal de fer una posta en comú del 

desenvolupament de les unitats didàctiques i coordinar els temes que s’imparteixen en 

cada llengua (català i anglès). Les reunions serveixen també per fer un assessorament de 

com continuar-les. 

 

6. ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA EN ELS 
ENTORNS ESCOLARS 
 
6.1. Acollida d'alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular. 

 

Existeix un pla d'acollida on es recullen i se sistematitzen la major part de les 

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

incorporació de l'alumnat nouvingut. El centre ha establert mecanismes perquè aquest 

pla d'actuacions sigui compartit i aplicat pel professorat. 

El nostre centre disposa d’una mestra, a mitja jornada aquest curs 2105-2016, de 

suport social i lingüístic responsable d'impulsar l'aplicació de metodologies per a 

l'aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes 

les àrees, inclús les no lingüístiques. 

 

El centre té en compte la diferència entre l'alumne que desconeix les dues llengües 

oficials i el que en desconeix només una, tot i que no és un element prioritari a l'hora 

d'organitzar el currículum personalitzat de l'alumnat. En qualsevol cas, s'apliquen 

algunes estratègies a partir de la proximitat de les llengües catalana i castellana per 

facilitar els aprenentatges, la comunicació i l'ús de la llengua vehicular des de l'inici de la 

incorporació de l'alumnat nouvingut. 

 

6.2. Llengües complementàries diferents de les llengües curriculars 
impartides al centre. 
 
Al centre es realitzen classes de llengua d'origen ( en aquest cas l'àrab) en horari 

extraescolar, obertes als alumnes que familiarment parlen aquesta llengua a partir de 

cicle mitjà; estan obertes al conjunt de l'alumnat que també hi vol participar del nostre 

centre i de l’altra centre públic del municipi. .  

 

 

 



Aquest activitat està subvencionada gràcies a un acord entre el Govern de la 

Generalitat de Catalunya i el Govern del Marroc. 

 
 

7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 
 

7.1. Llengua del centre. 

 

L’escola Santa Anna segueix el criteri d’ús del català en tot el que fa referència a la vida 

escolar, també en els rètols, els cartells i la decoració general del centre. Les altres 

llengües curriculars també tenen la seva presència al centre: portal de l’escola, blocs de 

les classes, bloc d’anglès, murals, celebracions (Nadal, Sant Jordi...) entre d’altres. 

 
Els documents de centre PEC, PLC, NOF, Pla TAC, PGA, MA, Pla d’acollida, PCC, Pla de 

Menjador, estan redactats en llengua catalana. Alguns projectes de caire internacional 

estan redactats en anglès o castellà o en ambdós idiomes. 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d'ús d'un llenguatge no 

sexista. En general es va treballant amb l' alumnat de manera transversal a les àrees del 

currículum. 

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes ( actes, comunicats, 

informes…) i en la relació amb institucions i notificacions a les famílies i empreses 

residents en l'àmbit lingüístic català. 

El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s'adrecen 

habitualment en català a les famílies de tot l'alumnat. 

Per a reunions amb famílies que no dominen la llengua catalana ni la castellana, 

s’intentarà buscar els serveis d’un intèrpret de la llengua de la família afectada, per tal 

que la comunicació arribi amb tota certesa. 

 

El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre que treballen en 

els serveis d'educació no formal ( servei d'acollida, menjador escolar, extraescolars) 

utilitzin la llengua catalana com a preferent en l’oferta dels seus serveis; tot i així, la 

llengua castellana pot tenir una presència habitual en aquests serveis, si és el cas, com a 

llengua d'ús i per al tractament de la diversitat lingüística. L’empresa encarregada de 

portar a terme les activitats extraescolars coneix aquesta normativa i realitza les seves 

comunicacions en la llengua vehicular de l’escola. 

 

El centre participa en el pla educatiu d'entorn de la població, en el qual s'ha acordat 

treballar temes com l'ús de la llengua catalana, la interculturalitat, la cohesió social i 

l’èxit acadèmic. 

 

 

 

 



El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i 

resolució de conflictes que es treballen habitualment a la tutoria i els té en compte el 

professorat en les seves activitats docents. 

 

Tot i que la llengua habitual de comunicació per part del centre és el català, es 

garanteix els drets individuals de les families i es pot flexibilitzar aquest ús en 

determinades circumstàncies. 

 

 

7.2. El pla de formació de centre en temes lingüístics. 

 

Després d’haver fet la diagnosi de les necessitats relatives a la formació en llengua 

estrangera, tant en temes lingüístics com didàctics (d'ensenyament de llengües i 

d'ensenyament en una llengua),l’equip directiu ha decidit emprendre un programa de 

formació del professorat que s’ha dut a terme a través de programes internacionals i 

nacionals. El programa Erasmus+ KA1 està permetent la mobilitat de membres de 

l’equip docent a l’estranger amb la finalitat de rebre cursos de formació i actualització en 

llengua anglesa. El programa GEP està permetent la implementació de la llengua anglesa 

en continguts no lingüístics en un nombre major d’aules ja que ara existeix un contingent 

superior de mestres formades per a impartir AICLE. 

 

 

7.3. Projectes d'innovació en llengües. 

 

El centre ha participat en diversos projectes d'innovació que han repercutit en la 

millora de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera. 

El llistat de projectes realitzats és el següent: 
 

a) Citizenship in the Cyber Age (2002-2005) 

b) PELE (2005-2008) 

c) PELE (2008-2011) 

d) Fit for our Future (2006-2009) 

e) Communicating through Art (2009-2011) 

f) PILE (2012-2014) 

g) GEP (2015-2017) 

h) Projectes Etwinning des del curs 2005-2006 fins a l’actualitat 

i) Acollida d’auxiliars de conversa des del curs 2005-2006 i consecutivament fins el 

curs 2013-2014. 

 

 

 

 



7.4. Biblioteca escolar. 
 

El centre disposa d'una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar 

resposta a les necessitats d'informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la 

llengua, els documents es troben en la seva gran majoria en català però també hi ha 

incorporats documents en les altres llengües del currículum. Pel que fa a les activitats de 

foment de la lectura i accés i ús a la informació, el centre té una planificació anual.  

 

Durant el curs 2007-2008 es va iniciar un projecte de dinamització de la Biblioteca 

Escolar (projecte Edu 365) per fer un canvi de sistema d'enregistrament de les obres 

seguint el model Pèrgam amb possibilitats d'establir una xarxa informàtica entre 

diferents escoles e institucions i adequar la realitat del centre a noves possibilitats 

d'actuació dins el centre en l'aspecte d'animació lectora que actualment es realitzen 

des de P5 fins 6è, així com es continuarà fent activitats de préstec des de P4 fins 6è. 

 

 

7.5. Pàgina web del centre. 
 

La nostra escola disposa d’una pàgina web que serveix de portal de tots els blocs dels 

nivells (de P3 a 6è) i de les especialitats. Es tracta d’un recurs compartit per tot el 

professorat i per tota la comunitat educativa. Es prioritza l'ús de la llengua catalana tot i 

que es fa servir la llengua castellana i l’anglesa. 

Accessible des de l’adreça agora.xtec.cat/ceisantanna 

agora.xtec.cat/ceisantanna

