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INTRODUCCIÓ 

El present projecte lingüístic parteix de l´actualització d’un projecte anterior i té 

en compte el nou marc normatiu: el Decret 142/2007, de 26 de juny( pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, on es 

despleguen els nous currículums) i  l’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny (per la 

qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte per a 

l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007).  

 

Aquest PL regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre. Tracta 

de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa 

respecte la llengua catalana, el castellà i l’anglès, és a dir, les llengües que es 

treballen al nostre centre. 

 

L’objectiu de la seva elaboració ha estat procurar una reflexió de tota la 

comunitat educativa respecte als  aspectes lingüístics per establir propostes de 

millora.  

Ha estat elaborat per una comissió representativa de tots els  àmbits escolars i 

és fruit de la reflexió conjunta de tots aquests estaments escolars. 

És un instrument que vincula a famílies, alumnat, professorat i personal no 

docent del centre. 

Prèviament a l’elaboració d’aquest document s’han passat unes enquestes a 

les famílies que formen part del centre, a l’alumnat de CM I CS, als propis 

mestres i al personal no docent. Fruit de la valoració dels resultats i la posterior 

reflexió sobre aquests s’han plantejat objectius recollits en aquest document. 

Aquest PL està considerat un document “obert” i “inacabat”, tal i com el seu 

nom indica és un projecte, per tant sempre subjecte a revisió. 

 

La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de 

tota la comunitat educativa. 
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1.- Context sòcio-lingüístic 

 
1.1 Alumnat 
 
1.1.1 Característiques sòcio-econòmiques i culturals 
 
L’escola està ubicada al barri de Cal Saio al Prat de LLobregat. Aquest barri, 

que ha anat creixent ràpidament en les darreres dècades i està format 

principalment per persones immigrades d’altres zones de l’Estat. 

Els alumnes que assisteixen a la nostra escola procedeixen d’un nivell social, 

cultural i econòmic mitjà, estàndard en relació a la localitat. La major part de les 

famílies tenen ingressos fixos, però també existeixen casos amb greus 

dificultats econòmiques.  

En aquests darrers anys s’ha incrementat la matrícula d’alumnes d’incorporació 

tardana. Hi ha un 13% aproximadament d’alumnes que provenen d’altres 

països, majoritàriament llatinoamericans, però també magrebins i de països de 

l’Europa de l‘est. 

Pel que fa a la llengua, cal dir que el centre durant el curs 2007/2008 va passar 

uns qüestionaris (Veure Annex 1) tant als alumnes com a les famílies per 

veure quina és la seva llengua d’ús i conèixer així la nostra realitat com a 

centre. En general, després d’analitzar els resultats obtinguts podem dir que la 

nostra escola majoritàriament està formada per alumnat i famílies castellano 

parlants. 

 

 

1.2.   Entorn 

1.2.1 Ubicació geogràfica 
 

L’escola està situada al Prat de Llobregat, pertany a la comarca del Baix 

Llobregat i forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

El Prat és un municipi d’activitat industrial i logística. 

 

Destaca també l’activitat comercial i la important producció de fruites i 

hortalisses, tot i que ara aquest sector està en declivi.  
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Té molt bones comunicacions, gràcies a l’aeroport, el ferrocarril, la proximitat 

del port i de Barcelona. 

La nostra escola realitza visites puntuals als diferents serveis del poble per tal 

de conèixer l’entorn social immediat. Participa en diferents programes 

municipals i també té programades una sèrie de sortides que afavoreixen el 

coneixement de l’entorn mediat. 

 

 

1.2.2 Tractament d’àrea per les dues llengües oficials a Catalunya 
 

El centre es proposa treballar la Llengua Catalana i Castellana com a una sola 

àrea fent un tractament únic a tots aquells aspectes comuns de les dues 

llengües i en tots els nivells de l’etapa de primària per tal d’evitar repeticions i 

afavorir la transferència d’aprenentatges entre totes dues. 

 

És per això que el centre veu la necessitat de seguir aprofundint en 

l’organització del currículum i en la coordinació entre professionals per tal 

d’aconseguir configurar totalment en una sola àrea les dues llengües oficials a 

Catalunya. 
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2.- Objectius 
 

- Potenciar la llengua catalana com a eina vehicular de comunicació i 

convivència en el centre, per part de tota la comunitat educativa. 

 

- Aconseguir que tots els alumnes siguin competents a l’àmbit de la 

llengua oral i escrita al finalitzar l’escolarització primària, a llengua 

catalana, llengua castellana i anglès.   

 

- Mantenir una bona coordinació i coherència en la metodologia 

d’ensenyament de la llengua oral i escrita, entre tots els cicles i nivells. 

 

- Establir criteris d’avaluació que estiguin adaptats al context  escolar i a la 

realitat social del centre. 

 

 

3.- Llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i convivència 
 

El centre utilitza la llengua catalana com a vehicular perquè és una eina que 

potencia la cohesió, integració i convivència. 

Malgrat tot, després de les enquestes a famílies, personal no docent i alumnat,  

el centre és conscient que cal estendre el seu ús a tota la comunitat educativa i 

veu la necessitat d’impulsar l’ús del català en la comunicació quotidiana i en 

situacions de relació informal amb l’objectiu d’afavorir l’adquisició de les 

competències pròpies d’aquesta llengua.  

 

 

3.2.- L’aprenentatge i ensenyament de la llengua catalana 
 

3.2.1. Llengua oral 
 

El centre considera que el domini de l’expressió oral és bàsic per aconseguir la 

formació integral del seu alumnat, perquè  els infants arribin a ser ciutadans/es 
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que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les 

seves opinions. 

A l’escola es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen 

les diverses modalitats de textos orals: entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació... Malgrat que aquest treball es fa normalment es fa des de les 

àrees de llengua, altres assignatures com l’educació física i el medi, també té 

un pes important aquest contingut.  

 
 
3.2.2. Llengua escrita 
 
L’objectiu que es planteja el centre respecte la llengua escrita és contribuir per 

aconseguir al final de l’ensenyament obligatori que els/les nostres alumnes 

siguin lectors/es i escriptors/es competents. 

Per assolir aquest objectiu s’apliquen les orientacions que dóna el currículum. 

El centre ha optat per afavorir especialment el procés d’adquisició de la lectura i 

l’escriptura al cicle inicial per tal de proporcionar un bon assoliment que permeti 

facilitar el procés d’aprenentatge a la primària. 

La lectoescriptura es comença a treballar a P-3 de manera intuïtiva, amb el 

mètode global, procurant que els infants identifiquin el codi alfabètic a partir del 

nom propi, del nom dels companys, cançons, contes... 

A P-3 els alumnes han de llegir el seu nom i també el d’algun company/a. Tot 

aquest treball es fa amb lletra de pal. 

A P-4 es continua treballant de manera global la lectoescriptura i al 3r trimestre 

es presenta la lletra lligada. A finals d’aquest curs els alumnes han d’escriure el 

seu nom amb aquest tipus de lletra . 

A P-5 es fa progressivament el pas per treballar íntegrament amb lletra lligada. 

Es continua treballant de manera global però també hi ha continguts que es 

tracten utilitzant el mètode analític. 

Durant l’etapa d’educació primària es treballen diferents tipus de text: narració, 

argumentació, descripció, exposició, poesia, carta, entrevista, diàleg... sempre 

tenint en compte les característiques dels alumnes. 

Tot i que s’incorporen algunes activitats funcionals, els aspectes formals 

continuen tenint molt més pes en l’ensenyament. 
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Caldria aprofitar més les situacions comunicatives que parteixen de la resta 

d’àrees per planificar activitats de llengua escrita. 

 

 
3.2.3. Relació llengua oral i escrita 
 

Tot i que l’escola reconeix que l’ensenyament de les habilitats lingüístiques ha 

de plantejar-se de manera integrada i que la relació que s’ha d’establir entre la 

llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca, no hi ha un plantejament 

integrat de les quatre habilitats. 

Es fan algunes activitats en què es relacionen les dues habilitats lingüístiques. 

En alguns nivells es fan activitats en què la relació de la llengua oral i escrita és 

inherent, com ara teatre. No hi ha, però, un plantejament global.  

 

Per tal de millorar en aquest aspecte, el centre té previst dedicar a partir del 

curs següent les hores a disposició del centre a les àrees instrumentals i així 

intensificar el reforç en l’aprenentatge oral i escrit de les llengües. 

 

 
3.2.4. La llengua en les diverses àrees 
 

L’escola considera que l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del 

professorat de totes les àrees.  

Els/les mestres del centre vetllen per l’aprenentatge de l’expressió i la 

comprensió en català des de totes les àrees del currículum. 

 

3.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 

Per tal d’assegurar a les etapes d’infantil i primària una coherència en la 

metodologia, els usos lingüístics i els valors que es volen transmetre, l’escola 

disposa de documents que concreten els aspectes didàctics i organitzatius. 

L’equip docent, en nivells i cicles, també es coordina per a tractar els aspectes 

relatius a la programació i els criteris d’avaluació. 

El centre, però, es conscient de certes mancances en el traspàs d’informació 

dels alumnes en els casos de canvi d’ensenyant, de cicle o d’etapa. 
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En el proper curs 2009/10 l’equip directiu conjuntament amb els 

coordinadors/es de cicle es proposen organitzar de forma més sistemàtica i 

organitzada les reunions a l’inici de curs per fer un traspàs d’informació molt 

més complet i fiable. A més es potenciarà aquest traspàs amb una reunió 

conjunta de tot el cicle amb la responsable de l’EAP destinada al centre per tal 

de tractar els alumnes amb NEE que tenen dictamen.  

 

 

3.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
 

L’escola, en l’afany de ser coherent amb la seva tria de la llengua catalana com 

a llengua vehicular i d’ensenyament i aprenentatge, decideix l’ensenyament 

inicial d’aquesta llengua amb l’alumnat nouvingut perquè el centre és conscient 

que aquest  vehicle de comunicació facilita la integració dels i les alumnes i pot 

millorar la convivència de tota la comunitat educativa. 

 

 

3.2.7. Atenció de la diversitat 
 

El centre té en compte l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat, que en temes lingüístics, es centra 

fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral al parvulari, 

l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial d’EP i el 

desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta 

de cicles. 

L’escola ha definit uns mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per 

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

d’Educació. Aquests mecanismes es van adequant a la realitat canviant del 

centre. 

L’atenció a la diversitat es duu a terme amb desdoblaments dels grups, mestres 

de reforç que entren a l’aula, activitats a l’aula d’informàtica amb grups reduïts i 

l’Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut. 
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El proper curs i la resta de cursos següents, l’equip directiu, que compte amb 

l’implicació dels mestres de suport, reorganitzarà l’horari per tal d’aconseguir 

donar la millor resposta a les diferents característiques de l’alumnat tot 

reforçant els cicles amb desdoblaments i reforços que siguin necessaris, tot 

tenint en compte els recursos humans del centre. 

 

 
3.2.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 

Al centre existeixen criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que 

s’han de tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la 

llengua, i aquests estan sent objecte de reflexió i actualització en aquest curs 

2008/09. En els propers cursos es preveu mantenir aquesta actualització en els 

últims nivells de l’educació primària, tot coincidint amb la implementació de la 

LOE. 

S’avaluen principalment les competències comunicatives escrites: producció i 

recepció i també les relacionades amb els coneixements del funcionament de la 

llengua.  

En general, a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts amb l’avaluació, es fan 

modificacions sobre la gestió del currículum, bàsicament, en referència a 

aspectes organitzatius: agrupament de l’alumnat, selecció de materials i 

continguts... 

L’equip directiu conjuntament amb el professorat de llengües ha adaptat aquest 

curs 2008/09 els criteris d’avaluació del nou currículum a la realitat escolar i 

social del centre. Aquesta adaptació continuarà en el següent curs. 

 
3.2.9. Materials didàctics 
 

El centre aplica criteris compartits per a la selecció de llibres de text, per 

l’adaptació i/o creació de materials per atendre la diversitat i també referits a 

materials complementaris com ara diccionaris, recursos audiovisuals... tenint en 

compte els materials tant de les àrees lingüístiques com de les no lingüístiques. 

S’apliquen uns criteris coherents sobre quin ha de ser el tractament didàctic de 

la dimensió literària. 
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3.3.- El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  
 
 
3.3.1. Usos lingüístics 
 

El centre considera que la complexa situació sociolingüística de la societat 

catalana fa que el professorat de llengua treballi explícitament els usos 

lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua catalana la llengua d'ús 

habitual. La resta del professorat col·labora des de les altres àrees. 

 

 

3.3.2. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 

L’escola, en les seves actuacions, vol tenir en compte la diversitat cultural i 

lingüística perquè respecta el dret de tot l’alumnat  a que se li reconegui la seva 

pròpia cultura facilitant-li així la seva integració. També  és conscient de 

l’enriquiment que suposa aquest enfocament en el currículum i en les activitats 

ordinàries del centre. 

 

El centre no disposa encara de programes específics sobre diversitat 

lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes però treballa aquests 

aspectes des de les activitats dissenyades a l’acció tutorial i a l’Aula d’Acollida. 
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4.- Llengua castellana 
 

4.1.- L’aprenentatge-ensenyament de la llengua castellana 
 
 
4.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 

El centre, tenint en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, assegura 

una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al 

llarg de l’etapa.  

 

Hi ha una continuïtat metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en 

castellà. L’objectiu final que pretén l’escola és que l’alumnat tingui el mateix 

nivell de llengua catalana que de llengua castellana en acabar l’etapa . 

 

L’atenció individualitzada també es porta a terme a l’àrea de llengua castellana.  

 

4.1.2. Llengua oral 
 

El centre treballa amb especial èmfasi la llengua oral en castellà en els primers 

cursos, tot i que durant tota l’etapa es té present un enfocament metodològic 

que inclogui el treball de les habilitats lingüístiques, incloent el llenguatge oral. 

Es treballen diverses modalitats de textos orals: entrevista, conversa, 

dramatització, argumentació... sense donar una consideració específica a les 

variants de la llengua castellana. 

 

 
4.1.3. Llengua escrita 
 

L’escola té clar que l’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu 

aconseguir al final de l’ensenyament obligatori la formació de lectors/es i 

escriptors/es competents. 

Per dur a terme aquest propòsit el centre segueix l’enfocament metodològic 

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

lectura i l’escriptura, on es té en  compte que és un procés complex.  
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Les activitats que es proposen de lectura i escriptura no sempre tenen uns 

objectius clars, ni estan lligats als temes que es treballen. 

No sempre s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les 

dues habilitats, tot i que hi ha coordinació amb el professorat de llengua 

catalana. 

 

 

4.1.4. Activitats d’ús 
 

Donada la realitat sociolingüística del centre, un cop analitzades i valorades les 

enquestes passades a l’alumnat i les famílies que formen part de la comunitat 

educativa, el centre no ha considerat necessari preveure activitats de treball 

curricular en llengua castellana fora de l’aula. 

Les activitats d’ús de la llengua castellana que es porten a terme a l’escola són 

iniciatives individuals del professorat d’aquesta àrea. 
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5.- Altres llengües: llengües estrangeres 
 
5.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 

5.1.1. Desplegament del currículum 
 

El centre treballa una distribució progressiva del currículum al llarg de l’etapa 

d’acord amb el seu Projecte Educatiu. Es té en compte un tractament cíclic dels 

continguts, variant els contextos d’ús segons l’etapa madurativa i les 

necessitats de l’alumnat. 

Des de l’escola s’ofereixen oportunitats d’ús significatiu de la llengua 

estrangera dins i fora de l’aula i espais de comunicació per donar resposta als 

diferents ritmes d’aprenentatge. 

Per millorar el coneixement de la llengua estrangera, la principal estratègia que 

segueix el centre és preveure agrupaments de diversa tipologia per atendre els 

diversos ritmes d’aprenentatge. 

 

 

5.1.2. Metodologia 
 

La metodologia del centre s’orienta per a què l’enfocament emprat en 

l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè 

l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 

competència oral en els primers estadis. 

A l’escola hi ha un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de segones 

llengües, amb una coordinació efectiva entre el professorat de llengües 

estrangeres al centre. 

 

 

5.1.3. Material didàctic 
 

Els llibres de text i els materials didàctics s’escullen i es consensuen segons les 

necessitats de l’alumnat, a més cada professor adapta aquest material a les 

necessitats i nivell del seu grup-classe. 
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5.1.4. Recursos tecnològics 
 

L’escola proporciona recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la 

llengua estrangera per atendre als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

El professorat explora noves possibilitats dels recursos tecnològics per poder 

optimitzar l’atenció a la diversitat i d’aquesta manera potenciar la motivació dels 

i les alumnes. 

 

 

5.1.5. Ús de la llengua estrangera a l’aula 
 

El centre és conscient que hauria de potenciar oportunitats d’ús real i de 

contacte amb la llengua estrangera que es treballa. Tot i que hi ha prevista la 

potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formals com 

informals, la projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula 

d’aprenentatge només és el resultat de la iniciativa individual del professorat 

d‘aquesta matèria. 

 

 En acabar l’ensenyament primari l’alumnat ha de poder comprendre i 

expressar en llengües estrangeres missatges senzills dintre d’un context. 

  

 

L’escola duu a terme un Projecte d’innovació educativa de llengües 

estrangeres: ”Let´s speak english” (Veure Annex 2) amb l’objectiu de 

millorar l'ensenyament-aprenentatge de l’anglès especialment pel que fa a 

l’expressió oral i adreçat principalment a Cicle Inicial. 

 

S’han organitzat desdoblaments dels grups classe per a treballar i millorar 

aspectes orals tant d’audició com de comprensió i expressió. També es pretén 

una òptima atenció a l’alumnat millorant les seves capacitats de comunicació 

en llengua anglesa. 
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Al Cicle Inicial es porten a terme 3 sessions setmanals (en una de les quals es 

desdobla el grup); tenint en compte el seu aprofitament i valoració positiva el 

desdoblament també s’estén als Cicles Mitjà i Superior.  

 

A més s’avança la introducció de la llengua anglesa al segon curs d’Educació 

Infantil (P-4) per facilitar el seu aprenentatge amb més motivació des del primer 

curs d’Educació Primària.  

 

5.1.6. Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera (AICLE)  
 

Des de l’escola sempre hem volgut potenciar l’ensenyament de la llengua 

anglesa i en aquest sentit, volem utilitzar la metodologia AICLE per afavorir 

aquest objectiu.  

Per poder fer-ho, s’han creat dos llocs específics de llengua anglesa que 

permeten establir i consolidar un itinerari regular i lògic d’ús de l’anglès en 

àrees no lingüístiques. Així doncs, el centre utilitza l’ AICLE a:  

 

- Psicomotricitat a P4 i P5.  

- Educació física a 1r, 2n, 5è i 6è.  

- Plàstica a 3r i 4t.  

- 2 tallers de plàstica a 5è i 6è. 

 

 

Breu resum del projecte de llengües estrangeres: 

 

Aquest Projecte consisteix bàsicament en la millora de les aptituds en llengua 

oral anglesa, en la pèrdua progressiva de la por a l’hora d’expressar-se en 

anglès i en la consolidació d’expressions i vocabulari bàsic mitjançant una 

metodologia lúdica, basada en el joc, els mitjans audiovisuals, la música, la 

plàstica i el teatre. Aquesta metodologia és la que més afavoreix la motivació i 

l’actitud positiva de l’alumnat cap a una llengua estrangera. 
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A la nostra manera d’entendre la millor forma de dur-ho a terme és avançar 

l’aprenentatge de la llengua estrangera a les edats més primerenques ja que és 

quan els nens/es es troben més receptius cap a una llengua desconeguda. 

La metodologia utilitzada es basa en l’activitat i la participació per part dels 

alumnes: 

 

- Teatre/conte: jocs de rol o petites representacions teatrals o amb titelles o es 

reprodueixen diàlegs treballats prèviament. 

- Informàtica: activitats TIC, amb els cd rooms Little elephant, Pippo, Toby1, 

amb l’Edu 365 i altres recursos TIC. 

- Plàstica: treballs manuals i activitats lúdiques per treballar el llenguatge a 

nivell oral. 

- Jocs de taula: racons de joc. Memory, puzzles, associació lletra-imatge, 

dòmino... 

- Total physical response: activitats de moviment per tal de consolidar el 

vocabulari i estructures bàsiques apreses. 
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6.- Organització i gestió 
 

6.1.- Organització dels usos lingüístics 
 

6.1.1. Llengua del centre 
 

L’escola es considera un referent d’ús de la llengua i per tant s’ha acordat 

seguir un criteri lingüístic favorable de l’ús del català, en els rètols, els cartells i 

la decoració general del centre. Malgrat tot, també es tenen en compte les 

altres dues llengües emprades al centre per retolar i decorar com es pot veure 

fent una visita ràpida per l’escola.  

 

A la pràctica tot el personal del centre respecta aquest acord. 

 

 

6.1.2. Documents del centre 
 

Els documents: PEC, NOFC, MAC i PAC són presents a la vida del centre i es 

tenen en compte per tal d’evitar contradiccions en les actuacions que es porten 

a terme a l’escola.  

El nostre centre està en una fase avançada d’actualització dels continguts 

referits a la llengua catalana en els documents de centre, sobre tot en 

l’actualització del nostre PL i es proposa a partir del proper curs redactar la 

totalitat dels documents escolars en llengua catalana. 

 
 
6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 

En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris 

d’utilització d’un llenguatge no sexista. Aquest aspecte es treballa 

transversalment a les àrees del currículum. 
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6.1.4. Comunicació externa 
 

El centre fa la documentació en català (comunicats, informes...) i s’atenen les 

peticions en castellà que sol·liciten les famílies, oferint-ne un format bilingüe 

català-castellà i en el cas de famílies nouvingudes si és possible català-

castellà- llengua familiar. 

 

 
6.1.5. Llengua de relació amb famílies 
 

La nostra escola, tenint en compte l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, 

fa servir el català com a llengua de projecció interna i externa. En el cas de 

desconeixement del català per part d’algunes famílies, aquest fet no suposa 

que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc comporta una 

renúncia a l’ús de la llengua, que es considera una oportunitat per a la 

integració de les famílies de l’alumnat . 

El nostre centre ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran 

habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat però no hi ha un 

seguiment del compliment de l’acord. 

Malgrat tot, sempre que es consideri necessari, s’utilitzarà el castellà per 

facilitat, si escau, la comunicació amb la família.  

 

Per a les entrevistes amb famílies nouvingudes el centre disposa del Servei de 

traductors i intèrprets que facilita el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 
6.1.6. Educació no formal 
 

L’escola, mitjançant l’AMPA I l’Associació esportiva, té en compte que en 

l’organització i la realització de serveis d’educació no formal al centre (servei 

d’acollida al matí, menjador, etc.), els adults responsables utilitzin la llengua 

catalana en qualsevol situació i que vetllin per tal que la comunicació de 

l’alumnat sigui també en català. 
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Al centre s’ha acordat que en la contractació d’activitats extraescolars a les 

empreses, s’especifiqui que han d’utilitzar el català en les seves actuacions, i 

es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica. 

Podem dir que existeix una preocupació al centre per tal que els serveis 

d’educació no formal coneguin i facin seves les propostes del centre pel que fa 

al català com a llengua d’ús, però no s’han establert mecanismes per  facilitar 

la formació, l’avaluació o un seguiment d’aquest aspecte.  

 

 
6.1.7. Llengua i entorn 
 

El centre participa en el pla educatiu d’entorn, en el qual s’ha acordat treballar 

els usos lingüístics favorables a la llengua catalana, per tal de garantir la 

continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús del català, la 

interculturalitat i la cohesió social. En  aquest marc l’escola gaudeix de l’activitat 

extraescolar: Biblioteca oberta. 

El centre també esta adherit al Pla català de l’Esport que encoratja els/les 

alumnes a practicar l’esport vetllant a la vegada pel bon ús de la llengua 

catalana. 

 

 

  6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 
 
6.2.1. Actituds lingüístiques  
 

L’escola, en les seves actuacions, vol tenir en compte la diversitat cultural i 

lingüística perquè respecta el dret de tot l’alumnat  a que se li reconegui la seva 

pròpia cultura facilitant-li així la seva integració. També  és conscient de 

l’enriquiment que suposa aquest enfocament en el currículum i en les activitats 

ordinàries del centre. 

El centre no disposa encara de programes específics sobre diversitat 

lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes però treballa aquests 

aspectes des de les activitats dissenyades a l’acció tutorial, a l’Aula d’Acollida, i 

a la biblioteca. 
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6.2.2. Mediació lingüística  
 

El centre opta per la llengua catalana com a llengua d’ús oral i escrit per a tots 

els membres de la comunitat educativa tant al seu interior com en les activitats 

administratives i comunicacions entre el centre i l’entorn. 

En el període d’acollida a les famílies nouvingudes es facilita la documentació 

bilingüe (català/castellà o llengua de la família si és possible). En les 

entrevistes se segueix el mateix procediment i es fa ús del servei de mediació i 

traducció que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 
6.3. Alumnat nouvingut 
 

L’escola disposa d’una aula d’acollida com a un recurs més per atendre la 

diversitat. L’objectiu principal és acollir l’alumnat acabat d’arribar al centre 

procedent d’altres sistemes educatius, afavorir la seva integració social i 

curricular tot facilitant-los l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana 

sense perdre de vista la seva pròpia. En ella s’utilitza una metodologia basada 

en el treball col·laboratiu i per projectes i on es tenen en compte de manera 

significativa els recursos innovadors de l’àrea de les TAC a l’abast.  

El temps de permanència en aquesta aula així com l’inici en l’aprenentatge 

d’altres llengües curriculars dependrà de cada individualitat. La finalitat és que 

l’assoliment de la llengua catalana es vagi fent amb coordinació i coherència 

amb l’aula ordinària, on també es disposa d’altres recursos per atendre la 

diversitat. 

 

L’objectiu final que es proposa l’escola és que aquests alumnes puguin gaudir 

d’una escolaritat el més normalitzada i inclusiva en el mínim de temps possible, 

sense que això suposi per part d’aquests/es alumnes nouvinguts/es renunciar a 

la seva pròpia llengua i cultura.  
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6.4. Organització dels recursos humans 
 

El centre ha fet una reflexió sobre les necessitats de formació relacionada amb 

els objectius de millora de centre i té en perspectiva projectes de formació en 

les diverses àrees curriculars.  

Actualment el professorat està realitzant formació en PDI. Un dels aspectes a 

treballar serà l’adaptació d’activitats de l’àrea de llengua a aquesta nova 

tecnologia. 

 

Per altra banda el centre es proposa portar a terme un Pla d’Acollida per al 

professorat nouvingut per tal de donar-li les eines necessàries que permeti la 

seva ràpida adaptació al centre. 

 

De cara al curs vinent,  es continuarà amb la formació en Pissarres Digitals 

Interactives per tal d’ampliar coneixement en les noves tecnologies. A més, 

s’ha demanat formació al centre de la LOE, per tal d’adaptar les programacions 

de tots els cicles escolars a la nova llei que acabar d’instaurar-se el curs vinent. 
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6.5. Organització de la programació curricular 
 

6.5.1. Coordinació cicles i nivells 
 

Per tal de respondre a les necessitats de l’alumnat del centre, a l’hora 

d’organitzar la programació curricular, té lloc la coordinació a tota l’etapa 

educativa entre totes les llengües curriculars.  

Es realitzen reunions setmanals de cicle i també de coordinació entre nivells.  

Periòdicament es realitzen reunions de claustre. 

Puntualment i per fer traspàs d’informacions determinades es realitzen reunions 

entre mestres de diferents cicles.  

 

El professorat per altra banda,  també es proposa fer una revisió dels resultats i 

metodologies portades a terme en aquest curs per tal de millorar el procés 

ensenyament-aprenentatge que té lloc al centre en un futur. 

 

 

6.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
 

El centre considera que el treball ben executat de les estructures lingüístiques 

comunes ajuda a assolir els objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, 

castellana i estrangera en l’educació primària. 

L’escola ha fet diverses reflexions sobre el tractament de les estructures 

lingüístiques comunes. L’acord del tractament de les llengües i d’aquestes 

estructures implica a tots els mestre de l’àrea de llengua, tenint en compte els 

principis bàsics de la seva metodologia: evitar la repetició de continguts i 

l’anticipació d’aprenentatges. 

El centre treballa les estructures lingüístiques comunes en llengua catalana.  

 

 

6.5.3. Projectes d’innovació 
 

El centre participa en projectes d’innovació que repercuteixen en tot el centre 

pel que fa a l’ensenyament /aprenentatge de les llengües del currículum. 
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6.6. Biblioteca escolar 
 

El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents suficient per 

donar resposta a les necessitats d’informació de la seva comunitat educativa. 

Pel que fa  a la llengua, els documents estan escrits en català, però també s’ha 

tingut en compte la incorporació de documents escrits en les altres llengües del 

currículum i en les llengües de la nova immigració. Pel que fa a les activitats de 

foment de la lectura i accés i ús de la informació la biblioteca de l’escola té 

relació amb la biblioteca pública de l’entorn participant de diverses formes: 

intercanvi d’informació de guies de lectura, préstec de lots de llibres, 

participació en exposicions, cursets, xerrades...  

L’escola participava en el Projecte Punt Edu de biblioteques escolars que es va 

acabar el curs passat. Malgrat les dificultats que comporta continuar sense els 

recursos que proporcionava el Departament (diners, un mestre...); l’escola 

manté la dedicació horària d’una mestra per la Biblioteca, així com altres 

activitats iniciades amb el Projecte Punt Edu. 

El funcionament de la biblioteca del centre és òptim, amb un nivell molt elevat 

de préstec entre els alumnes de tots els nivells. 

 

 

6.6.1. Pla de lectura de centre 
 

El centre està començant a elaborar el seu propi PLEC, recollint les activitats 

de dinamització de la lectura que es fan a classe, als cicles i a la biblioteca. 

Majoritàriament aquestes activitats són de literatura, tenint en compte la 

diversitat sociolingüística amb el català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

El centre compta amb el servei de “Bibliopati” que consisteix en oferir als 

alumnes una petita biblioteca mòbil per les hores de pati. Es pretén fomentar el 

plaer per la lectura com a activitat lúdica. 
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6.7.- Projecció del centre 
 
6.7.1. Pàgina web del centre 
 

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

educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves 

famílies: informació dels estudis que fan al centre, característiques, 

programació de sortides, activitats extraescolars, participació en projectes... La 

web es considera un recurs compartit i utilitzat per tota la comunitat educativa i 

s’han establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri 

clar de l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al centre. 

 
 
6.7.2. Revista 
 

Durant el curs 2007/08  es va posar en marxa la publicació d’una revista de 

l’escola: “La finestra”. (Es recuperà el nom d’una revista que en anys anteriors 

ja editava el centre) 

La revista és un recurs compartit per tota la comunitat educativa i serveix per 

treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i per difondre les activitats i els 

treballs en què es participa. 

S’han establert mecanismes per facilitar la participació de tots els membres de 

la comunitat educativa.  

Hi ha un criteri clar de l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües que es 

treballen a l’escola. 

La revista va dirigida a les famílies i l’alumnat del centre. 

L’AMPA compta amb una secció per fer arribar a tota la comunitat educativa 

aspectes que considerin d’interès. 
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7.- Concreció operativa del projecte 
 
7.1. Distribució horària 
 

 
                   
    

 Hores per curs 
Estructures 
lingüístiques 
comunes 

Horari lliure disposició Aicle (anglès) Totals 

Llengua catalana      
1r curs (CI) 70 (2h setmanals) 35 26.25 (1 sessió de 3/4 d’hora)  140 
2n curs (CI) 70 35 26.25   131.25 
3r curs (CM) 70 35  26.25  131.25 
4t curs (CM) 70 35 26.25  131.25 
5è curs (CS) 70 35 26.25  131.25 
6è curs (CS) 70 35 26.25  131.25 
        Total 420                    210 157.5     787.5 
Llengua castellana      
1r curs (CI) 70  -  70 
2n curs (CI) 70  -  70 
3r curs (CM) 70  35  105 
4t curs (CM) 70  35  105 
5è curs (CS) 70  35  105 
6è curs (CS) 70  35  105 
        Total 420  140  560 
Primera Llengua 
estrangera 

  (segons Projecte)   

1r curs (CI) 70 (2h setmanals)  26.25 (1 sessió de 3/4 d’hora) 61,25 EF 157,5 
2n curs (CI) 70  26.25 61,25 EF 157,5 
3r curs (CM) 70  26.25 35 Plàstica 131.25 
4t curs (CM) 70  26.25 35 Plàstica 131.25 
5è curs (CS) 70  26.25 61,25 EF + 14 Plàstica 171,5 
6è curs (CS) 70  26.25 61,25 EF + 14 Plàstica 171,5 
        Total 420                     157.5    343 920.5 


