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1. PRESENTACIÓ 

Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la 
Comunitat Educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
llengües als diferents àmbits de l’escola, emmarcats en la normativa curricular que 
estableix la Generalitat de la Catalunya.  
 

Ha estat elaborat per una comissió representativa de tots els cicles de l’escola, i ha 
estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel Consell Escolar. Com a tal, és 
un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a 
l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre. 

Forma part del Projecte Educatiu de Centre i tracta de recollir globalment tots els 
aspectes d’ús de les llengües del centre. Com a document marc que és, cal que la seva 
concreció es faci operativa a través d’altres documents del centre, en concret el Projecte 
Educatiu de Centre, les NOFC,  les programacions anuals del centre i  les 
programacions d’aula, i. Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer efectius els 
objectius de millora què seran recollits a la Pla Anual de centre i avaluats en la Memòria 
anual. La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota 
la Comunitat Educativa. 

 Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en 
actuacions concretes al centre i representen per tant una realitat. Tanmateix, any rere 
any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les 
competències bàsiques de tot l’alumnat. 
  
 

2. MARC SISTEMÀTIC I NORMATIU 
 
El present document adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix 
dels principi psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a 
través de la interacció significativa amb altres parlants. 
 
El nou currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la 
necessitat de que totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al 
desenvolupament de les competències bàsiques que l’alumnat ha de dominar en 
finalitzar l’escolarització.   
 
Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les 
estructures lingüístiques comunes a totes les llengües es presentin en una sola 
llengua però comptin amb els contextos de pràctica i d’ús en totes les llengües per tal 
que es puguin donar els processos de transferència d’aquestes estructures d’una llengua 
a una altra.  
 
Per assegurar la significativitat dels aprenentatges i facilitar el desenvolupament real de 
les competències lingüístiques i comunicatives, l’escola parteix d’un enfoc 
constructivista de la relació ensenyar i aprendre. Vol potenciar el treball del 
desenvolupament de les competències bàsiques, enteses com a : capacitat d'utilitzar els 
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coneixements i les habilitats, de diferents sabers de manera transversal i interactiva, en 
contextos i situacions que ho requereixen.  

Atès que les persones van construint el seu pensament en les interaccions amb les 
altres persones, aprendre és una activitat social, i saber comunicar esdevé una 
competència clau per a l’aprenentatge, la llengua oral,  és per tant,  fonamental per a la 
comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada 
vegada més complexos. 

 

3.- CONTEXT SOCIOLINGÜíSTIC      
 

La major part de l’alumnat del centre és de Catalunya. Els alumnes nouvinguts i 
estrangers no arriben al deu per cent.  
Una altra part important de les famílies del centre han vingut a viure al municipi des de 
Barcelona i rodalies. Altres ja residien a Cubelles i van optar per un  canvi de centre 
educatiu. 
 
Llengua materna  
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4. FINALITATS I OBJECTIUS 
 

- Aconseguir que tot l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en català i 
castellà. 

- Comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en llengua anglesa. 

- treballar globalment les àrees de llengua, medi i matemàtiques 

- Desenvolupar les capacitats imprescindibles que facin als alumnes ser competents 
alhora d’escriure i llegir, desenvolupant procediments: d’anàlisi, discriminació, 
comprensió, expressió, producció de textos diversos, recerca d’informació, aplicació de 
normes ortogràfiques... 

- Ser capaç d’exposar, dialogar i interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-
se) tant en castellà com en català. 

- Fer un us correcte dels mitjans audiovisuals i els diferents suports per aplicar-los  a la 
competència lingüística; tant oralment com per escrit. 

- Assolir al final de l’etapa una competència lectora que permeti a l’alumne comprendre i 
entendre diferents tipologies de textos, en les diferents àrees i ens diferents suports 

- Assolir un domini de les habilitats que comporten la competència del llenguatge escrit 
que permeti a l’alumne ser competent per produir diferents tipus de textos i poder 
expressar-se per escrit- Fer un ús correcte de les regles ortogràfiques i gramaticals tant 
en castellà com en català. 

 
a. Instruments organitzatius: Objectius específics a mitjà termini. 
 
- Actualitzar i revisar en l’actual PEC l’apartat referent al tractament de les llengües a 
l’escola:  
 

Aconseguir que tot l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en 
acabar l'educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 
manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges 
orals i escrits senzills en llengua anglesa. 

 
- Ampliar en les NOFC, l’apartat normatiu referent a l’àmbit organitzatiu de l’escola, 
concretant l’ús del català com a llengua vehicular i com a llengua d’ensenyament –
aprenentatge en tots els àmbits de l’escola: a l’aula, al pati, al menjador, activitats 
extraescolars... 
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b. Instruments curriculars: Programa d’Etapa i Cicles i Programa de les Àrees 
Curriculars 
 
- Mantenir una mateixa línia metodològica en Infantil i Cicle inicial en l’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura, tot compartint criteris metodològics, organitzatius i didàctics: 
 

- Ensenyament constructivista de la lectura i l’escriptura des de P3 
- Treball per projectes d’investigació com a metodologia interdisciplinar 
- Lectura diària de 30m a tota l’escola  
- Importància de la llengua oral com competència bàsica d’altres aprenentatges: 

espai de la rotllana i la conversa diàriament a tots els cicles. 
- Treball per racons de treball-ESPAIS a tots els nivells de l’escola per atendre 

els diferents ritmes de l’alumne 
- Realització de grups flexibles de lectura i escriptura de P3 a 2n amb un treball 

sistemàtic, compartit i consensuat per tot l’equip de mestres. 
- Treball del gust per la lectura amb l’inici de la biblioteca d’aula des de P3 amb 

un treball programat i compartit per tots els professionals de l’escola. 
- Inici de la llengua anglesa des de P4 amb una continuïtat metodològica fins a 

2n 
- Padrinatge de lectura i matemàtiques dels grans als petits 

 
En el Pla Anual de centre tota l’escola treballar en la  millora i adequació d’aquest 
aspectes organitzatius i curriculars  
 
- Continuar treballant en l’elaboració del PCC   amb l’elaboració d’un document d’escola, 
concretant la metodologia i l’ ús dels recursos didàctics, activitats i criteris d’avaluació en 
les àrees instrumentals. 
- Millorar  les competències lingüístiques en l’etapa de Primària realitzant:  
 

- Organitzar Espai d’aprenentatge de les competències lingüístiques: comprensió 
lectora i expressió escrita amb propostes flexibles i manipulatives. 

- Grups reduïts i grups flexibles a Cicle inicial, Cicle mig i Cicle Superior 
- Organització d’activitats d’escola que permetin als diferents nivells desenvolupar 

activitats de lectura i escriptura  més atractives i funcionals: festes, tallers, 
exposicions, festivals,… 

- Potenciació del gust per la lectura a la biblioteca d’aula i de l’escola. 
- Fomentació de la interrelació entre diferents classes per potenciar el llenguatge 

oral, exposicions, representacions, presentacions.. 
- Consolidació del treball per projectes a tota l’escola 
- Millorar i revisar el document de Cicle Infantil referent al treball per projectes, 

racons i la normativa general del funcionament organitzatiu i metodològic del cicle. 
- Revisar i millorar l’atenció educativa a tots els nivell de l’escola en els reunions 

setmanals/quinzenals de la Comissió de la diversitat per ajustar els suports i 
adaptacions necessàries que facilitin el progrés de les competències lingüístiques, 
respectant el seu ritme de desenvolupament. 

- Mantenir de la Comissió de Biblioteca, amb l’objectiu de millorar la coordinació 
pedagògica en l’àmbit del tractament de la lectura tota l’escola. 
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5. ALUMNAT, LLENGUA I ESCOLA 
 
5.1. La llengua: eix tranversal de comunicació i d’aprenentatge 
 

Considerem la llengua com un Eix Transversal bàsic en la majoria de les accions 
educatives. Per tant, la llengua impregna el dia a dia a l’escola en tots els espais i 
situacions. Serem molt conscients, com a centre, de la importància d’estendre l’acció 
educativa a tots el àmbits i per tant, serà de vital importància, contemplar la llengua com 
a vehicle d’aprenentatge i com principal vehicle de construcció de coneixement en 
qualsevol àrea curricular, desenvolupant competències comunicatives com a base de 
la construcció de coneixements i de les competències cognitives.  
Qualsevol text de la pràctica diària permet analitzar i reflexionar sobre els diferents 
components lingüístics. Es treballarà la producció escrita sempre partint de la seva 
funcionalitat: el que escriurem serà per ser llegit per algú, llegirem per comprendre, 
llegirem per gaudir. 
Totes les activitats, organitzacions de centre, d’aula i de cicle, situacions d’aprenentatge, 
esdeveniments i festes, sortides i colònies, ... tenen la intenció de potenciar la 
funcionalitat dels aprenentatges i de desenvolupar les competències bàsiques de 
manera significativa.  
 
Es desenvolupa en totes les àrees: 
 

 La comprensió lectora: com a factor fonamental per al desenvolupament de 
les competències bàsiques, serà inclosa en les activitats de les diverses 
àrees. 

 La capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. 

 La comunicació audiovisual i  l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 L'educació socieomocional. 
 

Les competències bàsiques es desenvoluparan en les àrees i amb activitats de diferents 
graus de complexitat que comportin connexions entre continguts interdisciplinaris.  
A tots els cursos de l’escola es realitzarà com a mínim un treball o projecte 
interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats 
que requereixin l'aplicació de coneixements de les diferents àrees. 
Quan treballem projectes, el llenguatge és el vehicle d’expressió i comunicació més 
important. . Estem fent funcional les capacitats  de: 

o Expressió oral 
o Expressió escrita 
o Lectura i comprensió lectora 
o Treball d’ortografia.  El fet de passar els textos a l’ordinador, permet que el 

corrector marqui la paraula errònia i ells hagin de trobar quina és la paraula 
correcte. 
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Treball sense llibres de text  
La nostra escola ha optat per treballar sense llibres de text per: 
 

 Facilitar l’atenció a la diversitat. 

 Permetre l’adaptació dels diferents continguts als diferents ritmes 
d’aprenentatge.  

 Fomentar la significativitat i funcionalitat dels continguts a aprendre. 

 Facilitar els treball de les competències bàsiques. 

 Permetre la interdisciplinarietat  i la interrelació entre les àrees. 
 

A l’àrea d’angles es fa servir el llibre de text com a eina d’aprenentatge. 
Els alumnes tenen llibres de lectura en català i castellà. 
En la resta d’àrees el professorat elabora les seves pròpies fitxes i activitats, en funció 
de les característiques del grup.  
S’ha d’aprofitat qualsevol situació comunicativa per treballar l’escriptura i la lectura de 
manera funcional, on els alumnes vegin que allò que escriuen i llegeixen té un sentit 
 
5.2. Diversitat d’alumnat i tractament del llengües 
 

L’atenció a la diversitat és un dels principals reptes de la nostra escola. En 
conseqüència, l’organització horària i l’organització del professorat comptarà amb 
mecanismes d’atenció de la diversitat a nivell de centre: reforços, grups flexibles, 
desdoblaments, etc. Igualment, per tal de poder atendre la diversitat a l’aula ordinària, el 
professorat farà servir un seguit de recursos organitzatius a l’aula: grups cooperatius, 
treball diversificat, racons amb materials diversos, treball en parelles, etc. 
 
Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les 
modificacions adequades, el centre establirà un seguit de proves de la competència 
lingüística de l’alumnat.  Igualment, l’avaluació serà un procés continu, amb una 
diversitat d’eines subjectives i objectives. 
 
L’avaluació de l’alumnat serà sempre en funció del punt de partida de l’alumne/a, del seu 
procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no 
compta amb una competència lingüística necessària per seguir el ritme normal de les 
classes comptarà amb un pla  individualitzat (PI) en què es farà constar els objectius, els 
reforços, i els criteris d’avaluació propis. 
 
Alumnat nouvingut: Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental 
per tal d’accedir als aprenentatge i per la integració social i cultural, el centre facilitarà els 
mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta llengua.  
Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és 
responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària, el 
professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest 
objectiu: grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials adaptats, 
etc. 
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Però a més d’aprendre les llengües oficials de Catalunya, l’alumnat nouvingut ha de 
poder comptar amb la possibilitat de poder mantenir i ampliar el coneixement oral i escrit 
de les seves llengües d’origen. Per això, el centre vetllarà perquè en activitats extra 
escolars al centre o a fora d’aquest, l’alumnat nouvingut pugui desenvolupar també la 
seva llengua 

L'objectiu fonamental des del nostra PEC és aconseguir que tot l'alumnat assoleixi 
una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, de manera 
que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 
comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en llengua anglesa. 

- Considerem important desenvolupar les capacitats imprescindibles que facin als 
alumnes ser competents alhora d’escriure i llegir, desenvolupant procediments: d’anàlisi, 
discriminació, comprensió, expressió, producció de textos diversos, recerca d’informació, 
aplicació de normes ortogràfiques... 
 
- Prioritzem la llengua oral, en les diverses llengües i en les diverses àrees,  tant per la 
seva relació amb el pensament, com per la seva connexió amb els interessos i 
capacitats dels alumnes. A tots els cursos de l’escola: farem converses, exposicions, 
argumentarem, explicarem i  compartirem idees... “  No cal fer classe de llengua  si  
no  molta llengua  a la classe “. 

Cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. S'aprèn a llegir i 
comprendre millor els textos, i a escriure i reflexionar i revisar com s'escriu, s'aprèn a 
pensar, a partir d'unes bones interaccions orals.  

Dins del PEC i dins de l’apartat dels objectius generals d’escola: 

 Utilitzarem el català com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en 
les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i 
escrites de l'alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i 
material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les 
famílies. 

Aquesta competència suposa: saber interaccionar oralment (conversar, escoltar i 
expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals  

El desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual suposa el diferent domini 
de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement dels 
llenguatges audiovisuals en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a 
aprendre. 

 Considerem L’ESCOLA com a comunitat d’aprenentatge que articuli tot el que 
l’envolta amb la perspectiva dels aprenentatges dels alumnes. Això vol dir que 
aprenem en tots els àmbits de l’escola: aules,  pati, menjador, sortides, 
relacions, famílies ....A l’escola volem ensenyar a: aprendre a conèixer, aprendre 
a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure, això significa: “aprendre a aprendre al 
llarg de tota la vida”. 
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 Treballarem conjuntament tota la Comunitat Educativa, perquè a l’escola, els 
alumnes siguin part activa i participativa de la identitat del centre, fomentant 
activitats i  esdeveniments que els faci ser conscients de la importància del treball 
en equip, tot potenciant la seva intervenció per la millora de l’escola. 

 
 

5.3. APRENENTAGE DE LES LLENGÜES. 

 

5.3.1- APRENENTATGE DEL CATALÀ                                                                                      

 

Utilitzarem el català com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les 

activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de 

l'alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 

activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

Tota l’Etapa d’educació Infantil tindrà com a llengua d’ensenyament-aprenentatge el 
català, iniciant-se tot un treball d’immersió lingüística degut a la realitat sociolingüística 
de la nostra escola . 
 

 L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, amb 
una diversitat de mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació a cada 
moment evolutiu. 

 Aquesta concepció constructivista i comunicativa en el tractament de les llengües 
serà compartida per tots els cicles i nivells. Les coordinacions pedagògiques 
vetllaran perquè aquests principis psicopedagògics formin part dels processos 
habituals d’ensenyament. 
 

Es concretaran els acords i les directrius metodològiques ens els documents 
organitzatius de cicle, segons normativa de les NOFC. 
 
5.3.2-- .APRENENTATGE DEL CASTELLÀ                                                                                
 
Tenint en compte que la majoria de l’alumnat és castellano-parlant, no potenciarem el 
seu us en altres àrees. Serà entesa de manera funcional i partint de situacions properes i 
motivadores. Respectarem el seu ús en la recerca d’informació i en les activitats de les 
famílies a l’aula.  
Iniciarem el seu aprenentatge a nivell oral al primer curs de Cicle Inicial. 
Progressivament s’anirà introduint el llenguatge escrit i les estructures comuns i 
diferencials envers el català. 
 
Atès que la majoria de l’alumnat té com a llengua materna el castellà, el seu 
aprenentatge a l’escola permetrà ser una oportunitat més de desenvolupar competències 
lingüístiques i comunicatives, tant a nivell oral com a nivell escrit, tot prioritzant la 
comprensió lectora com a competència interdisciplinar 
Posteriorment al llarg de tota la primària el castellà serà entès com a vehicle de 
construcció de coneixements, com a font d’informació i comunicació i com a instrument 
d’aprenentatge,.  
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L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum 
de l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui en 
competent tant a nivell oral com a nivell escrit. 
 

El tractament de la llengua castellana seguirà el mateix enfocament comunicatiu, 
funcional i constructivista que el presentat abans per la llengua catalana. Així, el 
professorat vetllarà per la creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua 
castellana. 

 

Aquesta creació de contextos i situacions de comunicació reals serà d’especial 
importància per tal que les estructures lingüístiques comunes presentades en català 
puguin ser transferides a la llengua castellana.  
 

Per als nouvinguts: 
 

Atès que el castellà és la llengua  dominant als mitjans de comunicació i en molts 
contextos socials, el centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de 
procedència hispana, pugui desenvolupar també una competència lingüística en català. 
Així, cal que les comunicacions regulars amb aquest alumnat es faci en llengua catalana, 
sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional amb els parlants 
d’aquella llengua. 
Atès que els nens petits s’identifiquen molt amb el/la mestra, en la mesura de les 
possibilitats, s’intentarà que els/les mestres es dirigeixen a ells sempre en la mateixa 
llengua, sobretot en l’educació infantil i el cicle inicial. 

5.3.3- APRENENTATGE DE L’ANGLÈS:  

Entenem l’anglès com a instrument de comunicació integrat dins del dia a dia de l’escola. 
Avançarem el seu ensenyament a P4 sempre de manera lúdica i motivadora; cosa que 
ens ha permès el desplegament d’un Pla Experimental de Llengües Estrangeres. En 
potenciarem el seu ús i el seu aprenentatge a tots els nivells de l’escola, a partir 
d’activitats quotidianes i engrescadores on els alumnes vegin la necessitat d’utilitzar-lo. 

- La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès seguirà també els 
mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament 
comunicatiu – funcional, la concepció constructivista, el tractament integrat de la 
llengua oral i la llengua escrita, etc.  

 
- Caldrà vetllar especialment per la creació de situacions funcionals d’ús de 

l’anglès. Es realitzaran projectes i s’introduirà l’anglès en les festes i activitats de 
l’escola.  

 
- A Infantil i Cicle Inicial les activitats seran a partir de jocs, cançons i titelles on el 

treball vivencial i lúdic serà primordial. 
 

- Els materials audiovisuals i la participació en projectes que impliquen un 
intercanvi real amb parlants d’aquesta llengua significa una oportunitat per crear 
contextos funcionals d’ús de la llengua. La correspondència mitjançant internet, la 
participació en projectes de recerca col·lectius, i l’intercanvi de vivències seran 
metodologies que es tindran especialment en compte en aquesta àrea. 



 

12 

 

 
 
PROJECTE D’INNOVACIÓ DE LLENGUA ANGLESA: “ON OPENED WINDOW TO 
THE WORLD” (iniciat al curs 2011-12): Programa GEP iniciat al curs 2015-16. 
 

 Iniciar l’aprenentatge de la llengua anglesa a segon nivell d’Educació Infantil (P4). 

 Integrar la llengua anglesa dins de l’organització dels Racons de Joc a Infantil. 

 Organitzar activitats lúdiques i d’expressió amb mig  grup (a Educació Infantil i Cicle 
Inicial) per estimular el llenguatge oral (comprensió i expressió). 

 Organitzar l’aula d’anglès amb activitats diverses que ens permetin  treballar dins la 
metodologia del centre de Racons de Treball. 

 Introduir les TIC a l’aula d’anglès, per la cerca d’informació i  desenvolupar la 
comprensió oral i escrita. 

 Introduir la llengua anglesa dins de l’àrea de Música per adquirir fluïdesa verbal 
mitjançant cançons i rimes, organitzant tallers que permetin integrar-la en les festes i 
representacions que s’organitzin a l’escola. 

 Apropar-se a la cultura d’altres països mitjançant el coneixement  de les seves 
manifestacions culturals. 

 Treballar la correspondència i la comunicació amb altres pobles, escoles i països 
utilitzant les TIC: ( poble agermanat de Cubelles, nens i nenes Saharauis, Projecte 
Comenius .... 

 Centralitzar en l’aula d’anglès tot tipus d’informació i referents visuals que permetin 
el treball globalitzat i funcional: lingüística, numèrica, visual, sonora o plàstica, en 
diferents formats i mitjans. 

 Condicionar  l’aula d’anglès  com un espai d’aprenentatge, ric, màgic i fantàstic. 

 Utilitzar l’aula d’anglès  com un centre d'aprenentatge dins del desenvolupament del 
currículum, que ajudi i promogui  el desenvolupament de capacitats cognitives i 
intel·lectuals, actituds i hàbits dels nens i nenes. 

 Vincular la llengua anglesa  dins de la Biblioteca Escolar, d’acord amb el Projecte 
Punt-Edu, proporcionant, als alumnes l’accés a tot tipus informacions (locals, 
regionals, nacionals i internacionals) en  tot tipus de suport (text, suport informàtic, 
audio, visual)  permetent  als alumnes conèixer idees, experiències i opinions diverses 

 Potenciar en els nens i les nenes l’expressió i la comunicació en anglès i altres 
llengües  que els  ajudi a entendre, aprendre i a gaudir del fet de comunicar-se  
conduint-los cap a una visió del món més amplia, crítica i comprensiva,  que sigui 
capaç de perdurar tota la vida. 
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6.- TRACTAMENT DE LES ÀREES CURRICULARS DE CONTINGUT NO LINGÜÍSTIC 
 
Coneixement del medi natural, social i cultural. 
 

 LLENGUA/ORALITAT: català. 

 MATERIALS: elaborats pel mestre. 
 
 La nostra escola ha optat per treballar sense llibres de text per: facilitar 
l'atenció a la diversitat, permetre l'adaptació als diferents continguts i ritmes 
d'aprenentatge, fomentar la significativitat i funcionalitat dels continguts a aprendre, 
facilitar el treball de les competències bàsiques i permetre la interdisciplinarietat i la 
interrelació entre àrees. 
 
L'escola facilita llibres de text de les àrees de medi natural i social als cursos de cicle 
superior per ensenyar habilitats i estratègies pel seu funcionament i utilització. Pel que fa 
als altres cicles, el professorat elabora les seves pròpies fitxes i activitats. 
 
Aquesta àrea es desenvolupa a partir de projectes de treball, amb la intenció de posar 
els infants en contacte amb la realitat i el món que els envolta. Aquest ensenyament 
facilita que els alumnes aprenguin a aprendre, perquè exigeix a aprendre estratègies i 
habilitats per: informar-se, comprendre, interpretar, fer-se preguntes, buscar solucions... 
Aquí ressaltem el paper important de les competències comunicatives com a base per 
expressar el que s'aprèn tant a nivell oral com escrit, a comprendre el que es llegeix com 
a fonament per poder seleccionar la informació. 
 
Es tracta d’ensenyar als alumnes a aprendre, des d’un perspectiva globalitzadora, és a 
dir, s’entén com un procés on continguts i àrees s’interrelacionen amb diverses 
competències, capacitats, procediments i conceptes d’altres disciplines, en funció de les 
necessitats que comporta resoldre els problemes o les qüestions que sorgeixen del 
Projecte a treballar. 
 
S’ha d’intentar fer coincidir els objectius terminals i els continguts de les àrees de 
naturals i socials de cada nivell educatiu, amb diferents projectes al llarg de l’any a partir 
de: 

El/la mestre/a proposa diferents temes a resoldre (dins del currículum propi del cicle) i 
els alumnes voten democràticament el que volen... 

 Els alumnes proposen temes i entre tots es tria un. 

 Una sortida o colònies  es treballen com un projecte (abans, durant i desprès) i 
recollir-ho en un dossier. 

 L’eix transversal de l’escola 

 Les Festes, temes de les Temàtiques trimestrals.... 

 
Es tracta de fer partícips als alumnes del seu coneixement  intentant, per part del mestre, 
que el tema resulti atractiu, interessant, funcional i proper a la realitat que els envolta. 
Posteriorment és important recollir tot el treball realitzat des de l’inici en un dossier. 
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Cada cicle treballa conjuntament: com iniciar-los, com fer-los, diferents tipus de 
projectes, quins projectes s’han fet... 

 
➢ AVALUACIÓ: avaluació contínua (registre d'observació dels alumnes i 

proves escrites) a excepció de 1er on no es fan proves escrites si no que 
l'avaluació continua es fonamenta exclusivament en l'observació directa dels 
infants i en el recull dels treballs realitzats.¡ 

 
MATEMÀTIQUES   
ABN molt material de manipulació i expressió oral 

➢ LLENGUA/ORALITAT: català  .Resolució de problemes  

➢ MATERIALS: fitxes elaborades pel mestre, quadernet de reforç i quinzet 
(càlcul mental) 

➢ AVALUACIÓ: avaluació contínua basada en l'observació directa dels 
alumnes, recull dels treballs realitzats (quadernet i fitxes elaborades pel mestre) i 
proves escrites realitzades de forma periòdica. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA 

➢ LLENGUA/ORALITAT: català 

➢ MATERIALS: elaborats pel mestre 

➢ AVALUACIÓ: avaluació contínua: 

- Llenguatge musical: exercicis escrits 

- Cançó i dansa: observació directa i enregistrament al quadern de notes 

- Audició: resposta visual, oral i escrita. 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA I ELS AMBIENTS QUE REALITZEN CADA CICLE 
DE L’ESCOLA 

➢ LLENGUA/ORALITAT: català 

➢ MATERIALS: elaborats pel mestre 

➢ AVALUACIÓ: avaluació contínua basada en l'observació directa de l'alumne 
i en el recull dels treballs plàstics realitzats 

 
EDUCACIÓ  FÍSICA 

➢ LLENGUA/ORALITAT: català 

➢ MATERIALS: propis del centre (pilotes, cordes ...) i elaborats pel mestre. 

➢ AVALUACIÓ: avaluació contínua basada en l'observació directa de l'alumne 
(enregistrament de dades en la graella d'observació). 
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EDUCACIÓ  SOCIEMOCIONAL 

Tots els cicles tenen destinat en l’horari una hora per treballar la competència personal. 
Aprofitant l’àmbit personal i emocional, treballem l’expressió oral i escrita com a manera 
d’expressar els seus sentiments i emocions. Es fan assemblees, dinàmiques de cohesió 
de grup, autoconeixement, i assertivitat en la resolució de conflictes. Són comuns el role-
paly i les escenificacions.  

Totes les classe tenen la capsa de convivència perquè els alumnes expressin  lliurament 
i anònimament els seus sentiments i opinions. Aquesta és una activitat dins del programa 
#aquiproubuyying que desenvolupem a l’escola.  

 

LA LLIBRETA DE LES EMOCIONS: Segons directrius de la neurociència, les emocions 
estan directament vinculades a l’aprenentatge,. Per millorar l’expressió escrita hem 
incorporat la LLIBRETA DE LES EMOCIONS, on cada alumne/a de 1r a 6è pot escriure 
lliurement el que ha après aquell dia, la seva opinió vers una activitat, sortida o festa, o 
simplement una experiència important que sigui significativa per ell o ell. Es fa servir 
diàriament al finalitzar la jornada. Les llibretes tenen  un nom segons els cicles:  

INFANTIL: activitats lliures, CI: Les meves aventures  CM: Què m’ha passat avui  

CS:  Els meus moments” 

 

7.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

7.1- SIEI: Alumnat amb discapacitats grues i permanents. Suports intensius per a 
l’escolarització inclusiva SIEI- 

 
Aquest suport va adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials 
derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual 
com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat 
mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. 
 

L’atenció dels alumnes que reben aquest suport és responsabilitat de tot l’equip 
docent i en concret del tutor del grup de referència,  l’alumne ha d’anar al seu 
grup de referència, i és aquest espai que ha d’adaptar-se a la necessitat de 
l’alumne. 
 

Molts d’aquest alumnes tenen dificultats greus de comunicació i expressió. És en un 
espai reduït NAU a primària i NIU a Infantil  on es fa un suport personalitzat i es realitza 
un treball específic de llenguatge oral, vocalització, discriminació auditiva, expressió, 
llenguatge escrit i lectura, d’acord amb el seu PI. 
Utilitzem sistemes de comunicació augmentativa:  pictogrames per treballar amb alguns 
alumnes TEA.  
L’equip de mestres i educadores SIE, intenta fer suport a l’aula ordinària amb aquest 
alumnes, perquè tinguin models d’estructura lingüístiques. 
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7.2- SUPORT ADDICIONAL, SUPORT PERSONALITZAT 
 
Les mesures i els suports addicionals són actuacions educatives que permeten ajustar la 
resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en 
aquells aspectes del procés d'aprenentatge i desenvolupament personal que poden 
comprometre l'avenç personal i escolar. Han de cercar la màxima participació en les accions 
educatives del centre i de l'aula, i han de vincular-se a les mesures i al suports universals 
previstos en el centre. 
 
 Les mesures i els suports addicionals es planifiquen per als alumnes següents: 
 
a) Alumnes dels quals es desprèn  en les comissions d'avaluació que tenen dificultats en 

l'aprenentatge. La majoria presenten problemes de llenguatge d’escriptura i lectura. Per 
tant davant de la detecció d’aquest problemes: 
 
Es decideixen en les CAD de nivell si cal o no una derivació a l’EAP, si no es pot 
realitzar una adaptació metodològica per aquest alumnes per facilitar la comprensió i 
l’expressió en la competència lingüística de les llengües i per les altres àrees. 

 
b) Alumnes amb dictamen i/o informe NESE: 

 
Molts cops aquest alumnes necessitem adaptacions metodològiques i  Plans 
individualitzats.  
Es realitzen organitzacions flexibles de grups cooperatius, ambients i espais que permet 
treballar amb aquest alumnes de manera manipulativa i flexible segons les seves 
necessitats. 

 
Es destinen unes sessions  setmanals per treballar en grup reduït  amb la mestra d’educció 
especial per desenvolupar l’àmbit lingüístic. 

 
Les mesures i els suports addicionals s'estableixen en el projecte educatiu de centre i es 

concreten en les programacions d'aula, consten en l'expedient i en l'historial acadèmics de 
l'alumne i en el pla de suport individualitzat dels alumnes que en tinguin. 

 
El suport escolar personalitzat va adreçat a l’alumnat que presenta mancances o 

retard d’aprenentatge, i no és de NEE, en: 
 

 L’adquisició del procés de lectura i escriptura 

 L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi 

"El SEP es pot fer dins del grup classe, en grups reduïts i/o de manera individualitzada, 
en funció de les activitats i de les necessitats de l'alumne/a. L’organització del SEP en el 
centre s'inclou en activitats dins l'horari lectiu. Organitzem espais d’aprenentatge : 3h 
d’espais inter nivell amb les dos tutores+ la mestra d’anglès i la mestra d’EE.  La finalitat és 
pugui oferir  un suport addicional als alumnes amb dificultats d’aprenentatge lleus, per tal de 
millorar el rendiment o, si s’escau, amb altes capacitats. 



 

17 

 

 
 

7.3- MESURES DE SUPORT UNIVERSAL:  
 

Dissenyar entorns I/O ACTIVITATS d'aprenentatge flexibles que ofereixin opcions 
variades per donar una resposta ajustada a les necessitats dels alumnes, cercant la 
personalització de l'aprenentatge i dissenyant activitats i materials que permetin l'avenç 
de tots i cadascun dels alumnes, tenint en compte que poden presentar àmplies 
diferències en les seves capacitats, en les aptituds, actituds i els ritmes, i en les 
maneres d'interessar-se per l'aprenentatge, i de percebre, comprendre i expressar el 
coneixement. 

 
Atès la diversitat d’alumnat que tenim al nostre centre, contemplem l’organització de 
l’escola amb activitats que permetin adaptacions i  intervencions més  individualitzades, : 
equips cooperatius, padrinatges, Plans de treball, espais i ambients d’aprenentatges, així 
com la tutoria compartida. Les diferents organitzacions permeten reduir el nombre 
d’atencions d’un mestre/a per alumne/a i augmentar la intencionalitat i funcionalitat 
educativa. 

 
ESPAIS internivell d’aprenentatge: Cada aula organitza   diferents propostes i activitats dins 
de cada espai. L’objectiu és el desenvolupament de competències lingüístiques i 
matemàtiques. 
Tots els nivells, de 1r a 6è  tenen 3h on internen 4 mestres: 

- Tutora A: espai matemàtic 
- Tutora B: espai lingüístic 
- Mestra Anglès: jocs  
- Mestra EE: Habilitats TIC 

 
AMBIENTS INTERCICLE: Intervenen 3 mestres més,  apart dels tutors per organitzar 
entorn suggerents on els alumnes puguin desenvolupar diferents intel·ligències: llenguatges, 
espai,  cinètic, artístic-musical, naturalista-científic,. La creativitat és la consigna per la 
diversitat d’activitats. 

 

8. AVALUACIÓ: 

Informes 
El nou model d’informe d’avaluació basat en les competències bàsiques fixades en el 
currículum de Primària. 

Un dels principals beneficis d'aquest sistema és que parlem d'una «avaluació 
enfocada a la millora i a promoure l'autoregulació de l'aprenentatge». Per tant, requereix 
més implicació per part de l'alumne, la qual cosa facilita que, com a estudiant, «sigui 
capaç de conèixer com va evolucionant en el procés d'aprenentatge» i que prengui 
consciència dels aspectes en què aprèn i millora i aquells en què ha d'invertir més 
esforços.  

A l’inici de curs és important fer una avaluació inicial del nivell de coneixements 
dels/les alumnes que ens ajudarà a poder planificar i fer les adaptacions adients a les 
programacions. Al llarg del curs es farà l’avaluació continuada. 

A final de cada trimestre farem el model propi d’informació a l’alumne, la seva 



 

18 

 

avaluació en l’aprenentatge i les mesures de suport, i a final de curs fem servir l’informe 
oficial on s’explicita el grau d’assoliment de les competències. 

A més, a final de cada cicle, en segon, quart i sisè de Primària, també s’avaluaran els 
àmbits d’aprendre a aprendre; autonomia; iniciativa personal i emprenedoria, i digital. 

 
Comissions d’avaluació 

 
Trimestralment (l’etapa de Primària) es reuneix amb  tots els tutors/es  i els especialistes 
de l’etapa conjuntament amb la cap d’estudis i els mestres de suport i E.E per fer un 
avaluació conjunta de cada nivell de l’etapa. L’objectiu és realitzar les adaptacions i 
millores més adients als nens i les nenes que presentin dificultats, tant a nivell curricular 
com organitzatiu. 
Tant a  infantil com a primària, el model d’informe està dissenyat perquè constin els 
objectius mínims de nivell a treballar al llarg del curs, dividit en dos moments d’avaluació 
(Infantil) i en els tres trimestres a primària. D’aquesta manera es veu el procés de 
desenvolupament al llarg del curs. 

 
Els informes s’envien telemàticament  per ToKAPP  (aplicació de mòbil i correu 
electrònic ) a les famílies , amb acusament de rebut.  
 

INFANTIL PRIMÀRIA 
 

 PRIMERA AVALUACIÓ: 
Es lliura a mitjans de febrer. 

 SEGONA AVALUACIÓ: 
Es lliura a final de curs. 
 

 

 PRIMERA i SEGONA AVALUACIÓ 
Es lliura l’últim dia del trimestre. 

 TERCERA AVALUACIÓ 
Es lliura l’últim dia de curs. 
 

 
 


