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ANÀLISI DEL CONTEXT 

L’Escola Ull de Vent es troba situada a la Bisbal del Penedès, 

municipi del Baix Penedès d’uns 3.500 habitants i segon pel 

que fa a extensió de la comarca. La població bisbalenca es 

troba dispersada en 8 urbanitzacions i un nucli urbà on hi 

resideix un terç de la població total. 

Localitat de forta tradició castellera disposa d’un teixit associatiu destacable; colla gegantera, 

grup de diables, colla castellera, grup de teatre... que es complementa amb una oferta 

esportiva pel que fa a futbol i escalada. 

L’Escola Ull de Vent està, actualment, separada en dos edificis; un edifici de 1923 que acull 

els/les alumnes de quart a sisè i un edifici de 2006 que acull els/les alumnes d’Infantil i de 

primer a tercer.  

L’escola és un dels principals elements cohesionadors de la Bisbal que ha vist doblada la 

seva població en els darrers 20 anys. Aquest considerable augment dels habitants ha 

suposat una certa desvinculació amb les tradicions i el caràcter propi del municipi però a 

l’hora ha suposat una oportunitat d’enriquiment i ha estat el motor de molts canvis. 

El nombre d’alumnes s’ha estancat per sota dels 300 i la majoria de grups estan desdoblats 

i tenen unes ràtios baixes. 
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OFERTA DE LLEGÜES ESTRANGERES 

El centre opta per l’anglès com a segona llengua estrangera. L’alumnat iniciarà 

l’aprenentatge de l’anglès en el primer trimestre de P3. El centre disposa del professorat de 

l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua. La 

distribució horària s’ajustarà a la normativa i es concretarà en la distribució horària anual. La 

llengua anglesa s’introduirà a partir de la llengua oral i es vetllarà per a que sigui 

significativa i presentada dins d’un context que tingui en compte els interessos dels alumnes 

i els coneixements. 

Pel que fa a l’oferta de llengües estrangeres en horari extraescolar l’AMPA oferta la 

possibilitat de realitzar un activitat d’anglès que es duu a terme en funció de la demanda. 

Des del curs 2017-2018 la Bisbal disposa d’una Escola d’Idiomes que oferta activitats en 

llengua anglesa des de P3 fins a 6è també en funció de la demanda. També es realitzen, en 

funció de la demanda, activitats en altres llengües (alemany i francès). 

OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 

LLENGÜES 

� Garantir que tots els alumnes, independentment de quina sigui la seva llengua 

habitual en iniciar l’ensenyament, siguin 

competents en les dues llengües oficials, 

català i castellà, tant en la seva forma 

oral com escrita.  

� Adquirir en la primera llengua 

estrangera, anglès, la competència 

comunicativa que permeti als alumnes 

expressar-se i comprendre missatges 

que es produeixen en situacions 

quotidianes.  

� Respectar totes les llengües maternes i aprofitar el seu valor dins d’un context 

multilingüe i multicultural. 
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CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

De l’anàlisi del context i dels resultats en les diferents competències lingüístics es defineixen 

els següents criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües: 

• El català serà la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà preferentment 

en totes les activitats. 

• L’escola s’ha de convertir en el context de referència per a què l’alumnat pugui 

esdevenir competent en la comunicació i l’expressió en la llengua catalana, que serà el 

vehicle d’ensenyament-aprenentatge i de relació en tots els àmbits (formals i no 

formals). 

• Per afavorir aquesta identificació de l’escola com a context de referència de la llengua i 

cultura catalana, el centre aplicarà des de l’entrada de l’alumnat a Infantil el programa 

d’immersió lingüística. 

• Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a 

excepció de les àrees de llengua castellana i 

llengües estrangeres. Progressivament, i en funció 

de la capacitació lingüística dels mestres s’introduirà 

l’anglès com a llengua vehicular en l’àrea d’Educació 

artística. 

• Els processos d’ensenyament-aprenentatge de la 

lectoescriptura a Educació Infantil es fonamenten en un enfocament constructivista. 

• Per tal de realitzar una planificació de la distribució de les hores dins l’àmbit lingüístic, 

l’Equip Directiu realitza una proposta de distribució horària a principi de curs (annex 1) 

aquesta taula ha de servir per concretar els horaris de cada un dels cursos. 

• L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en llengua catalana, atès que és 

aquesta la que s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

• Per tal de garantir la coordinació de les àrees de llengua i la distribució de les 

estructures comunes l’escola disposa d’un Projecte de l’Àmbit Lingüístic que es revisa 

cada any a final de curs. 
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RECURSOS I ACCIONS PER L’APRENENTATGE DE LES 

LLENGÜES 

Exposem a continuació de forma esquemàtica els principals recursos i accions per 

l’aprenentatge de les llengües dels que disposa el centre: 

Recurs Cursos Llengües  

30 minuts de 

lectura diària 

De 1r a sisè Català, castellà i 

anglès 

Dins de la 

programació ILEC 

Estratègies de 

comprensió 

De P3 a sisè Català, castellà i 

anglès 

Dins de la 

programació ILEC 

Fluïdesa lectora 1r a 6è Català Dins de la 

programació ILEC 

Lectura en veu alta 

amb pel·lícula 

 

1r a 6è 

 

1r i 2n 

Castellà 

 

Català 

Pla lector 

 

Pla lector 

Cromocontes 1r i 2n Català/castellà Pla lector 

Lectura dels 

alumnes 

3r 2 llibres 

4t 2 llibres 

5è 3 llibres 

6è 3 llibres 

 

 

2 català 

2 català 

2 català i 1 castellà 

2 català i 1 castellà 

Pla lector 

Certamen de lectura 

en veu alta 

5è català Dins de la 

programació ILEC 

Teatre 4t Català Dins del Projecte de 

l’Àmbit Lingüístic 

Projecte de l’Àmbit 

Lingüístic  

De primer a sisè Català, castellà i 

anglès 

Programació 

transversal per 

dimensions 

Tallers d’escriptura 1r a 6è Català i castellà Dins del Projecte de 

l’Àmbit lingüístic 
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Concurs literari de 

la Bisbal 

1r a 6è Català Concurs literari 

d’àmbit local  

Concurs Sambori 3r a 6è Català Concurs literari 

 

A més de les avaluacions trimestrals, avaluacions finals de curs i avaluacions censals, l’escola 

ha sistematitzat l’ús d’avaluacions internes a principi i final de curs per avaluar aquells 

aspectes clau que ens permeten adaptar-nos millor a les necessitats de tots els i les 

alumnes i ens facilitin la presa de decisions pedagògiques. Detallem a continuació un 

quadre resum i la seva temporalització: 

 

Prova Cursos Temporalització 

Proves Teberosky P4 inicial – final 

P5 inicial – final 

1r inicial 

Inicial 

Última setmana de setembre 

Última setmana de setembre 

Final 

Última setmana de maig 

ACL 

Català 

1r –final 

2n inicial- final 

3r inicial - final 

4t inicial – final 

5è inicial – final 

6è inicial - final 

Inicial 

Última setmana de setembre 

Final 

Última setmana de maig 

Dictats Galí 

Català i castellà 

3r inicial - final 

4t inicial – final 

5è inicial – final 

6è inicial - final 

Inicial 

Última setmana de setembre 

Final 

Última setmana de maig 

Velocitat lectora Galí 

Català 

1r –final 

2n inicial- final 

3r inicial - final 

4t inicial – final 

5è inicial – final 

6è inicial - final 

Inicial 

Última setmana de setembre 

Final 

Última setmana de maig 
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Per tal d’establir un criteri general a l’hora de realitzar l’aprenentatge de les diferents 

tipologies de lletres, recollim a continuació un quadre resum: 

Curs Tipologia de lletres 

P3 – P4 Lletra majúscula o pal 

P5 Lletra majúscula o pal i progressivament 

lletra lligada (a partir del segon trimestre) 

1r – 2n Lletra lligada 

3r – 4t Lletra lligada 

5è – 6è Lletra lligada o d’impremta en funció de la 

decisió de l’alumne/a. 

 

RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES PER 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

Atenció a la diversitat 

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) recull les 

estratègies, les mesures organitzatives i els criteris 

d’actuació pel que fa als alumnes amb necessitats 

educatives especials i/o específiques que presenti 

l’alumnat en l’àmbit lingüístic. 

 

Alumnat nouvingut 

El centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés d’alumnat amb llengua familiar diferent a la 

catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies que li facilitin una ràpida comunicació 

en llengua catalana per tal d’afavorir la seva participació activa en la dinàmica de l’escola. En 

el cas de què la incorporació es faci al parvulari es tindrà cura especial en establir una 

relació afectiva sense que això suposi utilitzar la llengua familiar com a llengua de relació.  
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El centre organitzarà els seus recursos humans ordinaris i extraordinaris per tal de garantir 

l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllar perquè n’adquireixi, el més aviat possible, el 

nivell llindar. El tutor i la mestra d’educació especial, amb l’assessorament de la 

coordinadora CLIC si fos necessari, elaboraran un Pla Individualitzat (PI) per un termini de 

dos anys o fins l’adquisició de la competència lingüística corresponent. 

 

 

LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

Recollim en aquest punt totes les estratègies i mesures previstes per assolir els objectius 

establerts en aquest Projecte Educatiu pel que fa a la comunicació interna i la relació entre 

l’escola i la resta de la comunitat educativa. 

• La coordinadora lingüística (LIC) del centre conjuntament amb l’Equip Directiu vetllarà 

perquè la llengua catalana sigui la llengua vehicular en totes les reunions realitzades per 

la comunitat educativa: claustre, consell escolar, cicles, comissions... 

• La llengua vehicular i preferent de relació amb les famílies i altres membres de la 

comunitat educativa serà la llengua catalana, això inclou especialment les reunions d’inici 

de curs, les entrevistes amb les famílies i totes les comunicacions per escrit inclosos els 

informes i expedients. Només quan una família justifiqui el desconeixement de la llengua 

catalana es podrà realitzar una reunió individual en llengua castellana o amb l’ajuda d’un 

traductor si fos necessari. 

• El català serà la llengua de relació en qualsevol de les activitat administrativa, tant les 

internes com les externes (llevat d’aquelles que es realitzin amb una Comunitat 

Autònoma que no tingui la llengua catalana com a oficial). 

• El coordinador lingüístic i l’Equip Directiu vetllaran perquè totes les activitats 

extraescolars (llevat d’aquelles l’objectiu de les quals sigui l’aprenentatge d’una altra 

llengua) es realitzin en llengua catalana. 

• La llengua catalana s’utilitzarà en qualsevol de les manifestacions culturals i públiques on 

l’alumnat o professorat participi representant el centre. 
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• L’escola utilitzarà la llengua catalana en tots els mitjans de difusió públics (web, twitter, 

nodes, cartells, tríptics... llevat d’aquells casos on l’objectiu dels mateixos sigui l’exposició 

dels aprenentatges realitzats en altres llengües. 

• Per tal d’establir una línia pedagògica coherent, la llengua catalana serà també la 

llengua d’ús de l’horari de menjador i de les comunicacions d’aquest amb les famílies. 

• La coordinadora lingüística serà l’encarregada de promoure el coneixement de les 

diferents llengües familiars dels alumnes d’origen estranger. Aquestes accions es 

realitzaran, prioritàriament, al voltant del 21 de febrer dia internacional de la llengua 

materna.  

 

LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 

PROFESSORAT 

A continuació especifiquem les accions orientades a garantir que el professorat tingui un 

bon domini de les llengües que imparteix. 

• El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com a fora 

d’espais curriculars) per tal de ser-ne el model d’ús per a la resta de la comunitat 

educativa i especialment de l’alumnat. 

• El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i personal 

contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. 

• El centre fomentarà la participació del personal docent i no docent en cursos 

d’actualització lingüística. 

• El coordinador/a LIC participarà en els seminaris, jornades i activitats de formació que el 

Departament d’Educació proposi en el curs acadèmic. 

• De forma progressiva el centre aposta per incrementar el grau d’exposició dels alumnes 

a la llengua anglesa a través de l’ensenyament integrat d’aquesta llengua en els 

continguts de l’àmbit artístic. Per tant es valorarà com a requisit per desenvolupar la 

tasca de l’àmbit artístic l’acreditació dels coneixements per dur-la a terme en llengua 

anglesa. 
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Un cop aprovat aquest Projecte Lingüístic pel Claustre i pel Consell Escolar es publicarà a la 

pàgina web del centre i s’exposaran les línies directrius en les  reunions d’inici de curs i en 

les entrevistes que es realitzen en el marc de les portes obertes del centre. 
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Assolim objectius   Curs 2019-2020 

 

 

 

Un cop exposat i aprovat en Claustre de 11 de novembre de 2019 i en Consell Escolar de 21 

d’octubre de 2019.  

 

I atès que rep una valoració positiva per part del Claustre i del Consell Escolar. 

 

RESOLC 

 

Aprovar el Projecte Lingüístic de l’Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès. 

 

 

Director de l’Escola Ull de Vent 

 

 

 

 

Àngel Espinosa Llauradó 

La Bisbal del Penedès, 20 de novembre de 2019 
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