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INTRODUCCIÓ  

 

El Projecte Lingüístic de Centre té com a finalitat desenvolupar i concretar els trets 

d'identitat que es descriuen en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). És el recull de les 

intencions i acords sobre les propostes educatives per a l'ensenyament  de les llengües que  

s’aprenen a l’escola. D'acord amb les característiques sociolingüístiques de l’entorn, el 

català és la llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya. A més a 

més, és important tenir en compte l’adquisició d’unes bones competències en llengua 

estrangera al final de l'escolaritat obligatòria, tal com prescriu l'article 20 de la Llei 3/1986, 

de normalització lingüística. 

Un dels elements més rellevants de la preparació dels alumnes continua sent el domini de la 

llengua perquè és l’instrument que permet comprendre la realitat, expressar el pensament i 

les emocions, raonar, argumentar, crear, transmetre el coneixement, veure i entendre el 

món, activar l’esperit crític  i relacionar-se amb els iguals i els adults. Per tant, el projecte LIC 

té la funció de garantir el dret de tot l'alumnat del centre de poder fer servir la llengua 

oficial per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, amb l'ús dels diferents mitjans de 

comunicació amb el llenguatge que vehicula. Pel que fa a la llengua anglesa, assolir el màxim 

de competència comunicativa, és a dir, utilitzar aquesta tercera llengua com a ús quotidià 

per poder-s'hi comunicar i defensar-se davant qualsevol situació comunicativa. En definitiva, 

el projecte lingüístic és el recull organitzat dels aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús de les 

llengües en el centre educatiu, per tant, en aquest document queda definit el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana, castellana i la llengua  anglesa  tenint 

en compte la realitat sociolingüística de l’escola i la línia pedagògica del centre.  
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JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest document té el seu origen en el fet que ens trobem en un moment on cal plantejar-

se una sèrie de qüestions. Per una banda, ens preguntem sobre el paper de la llengua 

catalana a la nostra escola  i quin és el model què hem d’oferir. Així com també, quin és el 

paper de les diferents llengües curriculars: castellà i anglès 

Un cop analitzades totes les dades del qüestionari que es va passar a tota la comunitat 

educativa  el curs 2017/2018 on es preguntava  sobre l’ús de  les llengües a l’àmbit escolar i 

familiar, creiem que hem de seguir prioritzant la llengua catalana perquè hi ha un gran 

domini de la llengua castellana i també, moltes transferències lingüístiques, tenint en 

compte que la majoria de famílies són castellanoparlants. Per tant, és important fer un 

treball específic en la comunicació oral de la llengua catalana per tal de seguir 

desenvolupant el model d’immersió lingüística a la nostra escola. No obstant, hem de tenir 

en compte que la realitat sociolingüística  no és la mateixa que fa uns anys i que el futur de 

la nostra comunitat lingüística s’ha de bastir en un nou context on caldrà fer una aposta 

clara pel plurilingüisme i pel respecte a la diversitat lingüística. Sense aquestes premisses, 

difícilment podrem garantir un dels principals objectius del nostre sistema educatiu: 

transmetre la llengua pròpia del país, potenciant pautes d’ús lingüístic favorables al català 

perquè , en acabar la l’ensenyament obligatori, sigui  la llengua de la vida escolar.  

En aquest repte, volem reafirmar la llengua de cohesió social a Catalunya, però al mateix 

temps, a l’escola,  hem de continuar garantint el   coneixement de la llengua castellana  

partint dels objectius del currículum. D’aquesta manera, tot l’alumnat ha de poder-se saber 

comunicar correctament en aquesta llengua, de forma oral i escrita, al finalitzar l’educació 

obligatòria, així com garantir l’aprenentatge bàsic  de la llengua anglesa  perquè creiem que 

les persones som plurilingües i, per tant, som capaços de parlar i entendre varis idiomes. En 

definitiva, l’escola s’ha de mostrar oberta al món i aprofitar-se d’aquesta riquesa cultural 

perquè la Catalunya del segle XXI necessita de persones que, a part del català, siguin 

competents en  el màxim de llengües possibles. 
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OBJECTIUS PROJECTE LIC  

 

❏ Fer ús del català dins tots els àmbits de la vida escolar: pedagògic, institucional, 

administratiu, humà i de serveis, de projecció exterior i de formació. 

❏ Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema 

educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

❏ Vetllar perquè el català emprat per qualsevol membre sigui ric i correcte. 

❏ Garantir que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, hagi adquirit un nivell 

adequat de competència en comunicació lingüística en català i castellà: 

desenvolupar les capacitats expressives i comunicatives dels   nens i nenes per a ser 

interlocutors actius i receptors d'informació, crítics, i per tant, lliures; buscar 

recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura. 

❏ Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres, per tal de facilitar la comunicació i 

la interacció de l’alumnat en diferents realitats culturals. Afavorir la mobilitat, la 

comprensió recíproca i la cooperació tant a Europa com a la resta del món. 

❏ Fer presents en el centre les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger, 

afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i promoure la 

integració educativa. 

 

Aquests objectius i d’acord amb el marc normatiu vigent, el model català d’educació 

lingüística es desenvolupa a partir dels elements constitutius següents: 

 

1. La llengua catalana és la llengua de referència emprada en els àmbits docent, 

administratiu i de comunicació, i constitueixen l’eix vertebrador d’un projecte 

educatiu plurilingüe. 

2. Les llengües curriculars (català, castellà i anglès) són les llengües d’aprenentatge i 

vehiculadores de continguts durant el temps lectiu i el temps escolar d’acord amb els 

projectes lingüístics de cada centre. 

3. Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i de les 

famílies d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a través de la 

sensibilització, el respecte, el reconeixement i l’obertura cap a l’aprenentatge de 
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totes les llengües. Igualment, el seu ensenyament formal, com a matèria optativa 

dins del currículum o com a activitat extraescolar, contribueix a augmentar el 

nombre de llengües estrangeres que els alumnes poden aprendre i acreditar i 

incrementa la riquesa cultural i la competitivitat de la societat. 

4. L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es desenvolupa en 

llengua catalana d’acord amb les mesures específiques següents: pla d’acollida, aula 

d’acollida i suport lingüístic i social. Aquests alumnes disposen d’un pla individualitzat 

(PI) que adapta el currículum a les seves necessitats immediates d’aprenentatge i 

que avalua els seus processos d’aprenentatge amb relació als objectius fixats en 

aquest pla. 

5. Per a la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE), es 

planifiquen les mesures i suports i es determinen en el pla individualitzat (PI) quins 

seran els criteris mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la competència 

lingüística i comunicativa. 
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CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC  

 

La nostra escola  és una de les 20 escoles públiques de la ciutat de Mataró i una de les 3 del 

barri de Cirera, el més antic de la ciutat. El barri de Cirera limita amb la zona de Via Europa i 

el barri dels Molins. L’Escola Antonio Machado neix al setembre de l'any 2005, fruit de la 

necessitat d'acollir als infants de la zona a causa del notable creixement de la població 

infantil i la demanda social de construir més escoles al barri.                       

  

Google Maps: Mapa de Mataró                                                       Google Maps: Barri Cirera 

 

El primer nucli docent fundacional de l'escola es va constituir amb un director i 4 mestres: 3 

tutores, 2 de P3, 1 pels alumnes barrejats de P4 i P5 i una mestra de suport, en un centre 

escolar provisional.  El segon any,  l’escola va dividir els grups de P4 i P5 i  es va constituir el 

primer grup   de 1r de primària. Set anys després, va sortir la primera promoció d'alumnes 

cap a l'institut. El curs 2019-2020, ja tenim sis promocions fora de l’escola. Les valoracions 

que s’han obtingut dels diferents traspassos d'informació que han anat proporcionant 

els/les coordinadors/es pedagògics d'aquests IES, fa que com a centre es tingui la certesa 

que s’està fent una bona feina. Els resultats obtinguts en les primeres avaluacions dels 

cursos de 1r d'ESO i, en els següents cursos, fa que la nostra escola estigui a la mitja dels 

centres de la mateixa complexitat en l'àmbit de Mataró. Ara per ara, són més les famílies 

que demanen la nostra escola com a primera opció i, durant les  jornades de portes obertes, 
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s’interessen per aspectes significatius del projecte: la globalització dels aprenentatges, la 

barreja d’edats o aules, l’avaluació, la docència compartida  o la gestió i organització dels 

grups dins de les classes  i l’atenció a la diversitat.  

Actualment, l’escola té un total de 332 famílies, amb 451 alumnes dels quals, 104 tenen 

nacionalitat estrangera.  Tenim un tipus de família força heterogènia, fruit de l'àrea 

geogràfica on s'ubica el centre. La majoria són  famílies de tota la vida del barri de Cirera, i 

d’altres barris propers com són el  centre de la  ciutat   i la zona de  Via Europa . Encara que 

també arribaven famílies d’altres barris més llunyans com a conseqüència de la zona única i,  

d'altres poblacions del Maresme i ciutats com Barcelona, amb un nivell socioeconòmic mig 

alt interessats pel projecte d’escola. No obstant, la majoria dels nostres alumnes fa servir el 

castellà com a llengua familiar.  

 

 

RECURSOS DE CENTRE  

 

L’escola Antonio Machado està considerat un tipus de centre B. És una escola d’infantil i 

primària de doble línia amb 18 aules organitzada en 3 cicles: el petit (P3, P4 i P5), el mitjà 

(1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è). Es dona aquesta organització  per millorar les relacions i 

comunicacions entre els docents (tutors i especialistes) i per  aprofitar la riquesa que tres 

edats, pròximes i en contacte, permeten per a l’aprenentatge de l’alumnat.  

L’horari general del centre és de 9 a 12:30h i de 15h a 16:30h, impartint 25 hores setmanals 

lectives i 6 hores setmanals d’horari complementari (docent), donant la possibilitat a les 

famílies que ho necessitin una oferta d’horari no lectiu de 5 hores repartides en 1 hora 

d’acollida matinal (de 8 a 9h) més una d’acollida de tarda (de 16:30 a 17:30h) i 1 hora i mitja 

cada tarda d’extraescolars (de 16:30 a 18h). L’escola també disposa de servei de menjador 

(de 12:30 a 15h) amb cuina pròpia. 

  

El personal de l’escola es distribueix de la següent manera: 

CLAUSTRE:  format per 29 mestres (3 d’elles en reducció) 

-          19 són tutores i tutors, una d’elles coordinadora del cicle mig. 

-          1 especialista d'educació física 
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-          2 especialistes de música, una d’elles coordinadora del cicle petit. 

-          2 especialistes d'atenció a la diversitat, una d’elles coordinadora del cicle gran.    

-          3 especialistes d'anglès. 

-      L'equip directiu està format per 3 persones que juntament amb la coordinació 

formen el Consell de Direcció (com a òrgan de gestió i d'anàlisi de relacions 

socials, de recursos, d'estratègies i metodologies). 

  

El PAS: (Administració i Serveis): 

-          1 administrativa 

-          1  TEI (Tècnica d'Educació Infantil) 

 

SERVEIS EDUCATIUS DE ZONA: 

-     EAP:  una professional de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)  ve al 

centre tots els dijous al matí i  es troba amb les dues mestres d'Atenció a la 

diversitat i la Cap d'estudis per assessorar, orientar i donar resposta a la 

diversitat de l’alumnat i a les seves famílies. Actualment, també tenim assignada 

una fitoterapeuta per atendre les necessitats motrius de dos alumnes de l’escola 

que assisteix cada quinze dies. 

  

SERVEIS DE SUPORT:  

-     CREDA:  servei de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats 

especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació 

que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.  

Actualment, tenim assignada una logopeda a l’escola,  tres hores setmanals, per 

atendre a un alumne de primària. 

 

L’escola també es mostra oberta a establir relacions i vincles amb les organitzacions 

externes, clarament, és el cas de les Administracions local i central. També es cuida la 

relació amb l’associació de veïns del barri de Cirera i  l’Escola Municipal de Música de 

Mataró, establint un lligam que de forma recíproca fa que s’obtinguin beneficis mutus.   

D’aquesta manera, l’escola també té un ús social en benefici al barri, oferint  unes 
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instal·lacions i equipaments que donen resposta a les  necessitats de la zona  com la pista de 

futbol sala, el gimnàs com espai polivalent i les aules i els diferents espais interns de l’escola. 

A més a més, l’escola disposa de plans estratègics com és el Pla educatiu d’Entorn com a 

instrument per donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives.  

Coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits que ens proposen des de 

les administracions locals (Ajuntament) i centrals (Departament d’Educcaió).  

 

 

BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT. Línia pedagògica de l’escola .  

 

A l’escola es treballa per mitjà de contextos d’aprenentatge, per tant, es creu amb la 

importància d’entrar la vida fora de l’aula a les classes i enriquir-nos d’aquestes experiències 

perquè generen aprenentatge valuós i significatiu.  Per això, el professorat es proposa que a 

les aules es construeixi socialment una vida rica en vivències, sorgides de les necessitats i els 

interessos de totes les persones que en formen part, que esdevindran històries o contextos 

d’ensenyament i aprenentatge que aniran evolucionant en funció de les interaccions entre 

els membres del col·lectiu i d’aquests amb els seus  sabers. 

Aquests contextos tindran diverses característiques, en funció de les decisions que el 

mestre/a vagi prenent sobre la seva durada, l’aprofundiment, la intensitat, l’organització 

social de l’aula, les activitats a realitzar, la metodologia a emprar, els recursos que calen, 

etc. 

 

En definitiva, aquesta visió aposta de manera convençuda, doncs, per unes aules en les que 

sorgeixen o es plantegen preguntes, reptes, problemes, qüestions, necessitats, fites, 

etc. que requereixen dels sabers curriculars per ser abordades. Per tant, el sentit dels 

continguts curriculars pren forma i rellevància en aquest marc, ja que necessitarem 

aprendre, repassar, transferir i, especialment, mobilitzar coneixements per tractar i/o 

resoldre les històries que la comunitat d’aula s’hagi proposat. 

Així doncs, és evident que en la nostra manera de fer la conversa és un element clau perquè 

es tracta d’un recurs fonamental per desenvolupar les històries dels contextos que es 

generen a les aules, ja que  s’utilitza en el dia a dia per prendre decisions, compartir idees, 
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construir coneixement i donar significat al conjunt de fenòmens del món, és a dir, aprenem 

a través de la llengua. 

OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES  

 
Els objectius a assolir en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües a l’escola Antonio 

Machado es centren en tres punts estratègics:  

 

❏ Construcció d’un projecte plurilingüe, amb la llengua catalana com a eina 

estructural, dins d’un enfocament globalitzat.   

❏ Assoliment de la competència comunicativa lingüística plena en les llengües catalana 

i castellana, així com en nivell mig en llengua anglesa.   

❏ Organització i gestió de recursos humans, metodològics i materials per tal de poder 

dur a terme aquest projecte lingüístic 

  
En relació a l’assoliment de la competència lingüística en llengua catalana i llengua 

castellana els nens i nenes de l’escola Antonio Machado, han de poder tenir les eines 

lingüístiques que els permetin actuar i realitzar accions fent un bon ús de la comunicació 

oral i escrita en les dues llengües. Per desenvolupar aquestes competències, treballarem a 

partir dels objectius marc establerts en el currículum.  

 

Dimensió comunicació oral  

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.   

2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.  

3.Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 

conversacionals.  

 

Dimensió comprensió lectora  

4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars en diferents formats i suports.  

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el 

contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.  
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6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.  

7.  Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.  

 

Dimensió expressió escrita  

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

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de 

text, a les intencions i al destinatari.  

10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la 

situació comunicativa.  

 

Dimensió literària  

11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal.  

12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.  

 

En relació a l’assoliment de la competència lingüística en llengua anglesa també treballem 

a partir dels objectius del marc curricular. .  

 

Dimensió comunicació oral  

1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o adaptats, de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  

2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa.  

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies 

conversacionals bàsiques.  

 

 Dimensió comprensió lectora 

4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o 

adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  

5. Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per 

comprendre’l.  

6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.  
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Dimensió expressió escrita 

7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants de la 

situació comunicativa.  

8. Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb l’ajut de suports.  

9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports 

específics.  

  

Dimensió  literària  

10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat.  

11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi 

dels altres.  

 

CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE LES 
LLENGÜES 

 
Partim de la idea que el model lingüístic plurilingüe és alguna cosa més que ensenyar i 

aprendre diferents llengües. És un model que implica que totes les llengües, les curriculars i 

les pròpies, contribueixin a desenvolupar la competència comunicativa de cada alumne/a, 

de manera que les pugui utilitzar per adquirir nou coneixement i per assolir una 

comunicació efectiva amb diverses llengües i en diferents circumstàncies i situacions.   

Aquesta competència plurilingüe els ha de servir per processar informació vehiculada en 

diferents llengües amb l’objectiu de construir coneixement nou. Per això, i tenint en compte 

la nostra realitat, a l’escola hem  establert els següents principis d’actuació per les llengües 

que s’imparteixen en el centre.  

 

Català 

El Català és la llengua que totes els/les alumnes utilitzaran com a llengua vehicular, de 

comunicació amb els/les mestres i en la majoria de les activitats acadèmiques com 

converses, explicacions, presentacions, etc.  tant en l’etapa d’educació infantil  com a la 
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primària.  El català és també la llengua d’ús habitual a tots els espais del centre, en la relació 

amb la comunitat educativa i amb tots els estaments socials en general. 

 

Castellà 

El procés d'aprenentatge de la llengua castellana es desenvoluparà des de la comprensió, 

l'expressió oral i expressió escrita progressivament des de P3 fins 6è. 

Per tal que el seu ús sigui realment el d’una llengua viva, el castellà també serà llengua 

d’aprenentatge en algun context d’aula i, es farà servir de forma natural en el dia a dia i en 

funció de les necessitats de cada grup. També  en  l’ús d’alguns dels suports audiovisuals o 

informàtics que es requereixen per accedir a la informació com articles, vídeos, llibres, etc.  

 

Anglès 

La llengua estrangera que es treballa a l’escola és l'anglès, impartida per un mestre/a 

especialista. L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitza des d’un enfocament comunicatiu, 

participatiu i global. Els i les alumnes s’iniciaran en l’aprenentatge de l’anglès al cicle 

d’Educació Infantil amb una metodologia basada en el joc comunicatiu per anar augmentant 

els continguts i el treball de comprensió oral, lectora i expressió escrita fins a finalitzar 

l’etapa de primària. L'anglès serà la llengua vehicular pel que fa al desenvolupament de la 

classe i  s'utilitzarà a en totes les activitats orals i escrites: les exposicions del mestre/a, el 

material didàctic, els llibres , les proves, etc. Per a qüestions personals i explicacions que ho 

requereixin es podrà usar la llengua habitual. 
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 L'APRENENTATGE/ ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

Al llarg de l'etapa de l'educació infantil, els nens i nenes  van desenvolupant les seves 

capacitats. Des dels 3 anys, els nens i nenes de l’escola observen, escolten, experimenten, 

parlen, expressen, interpreten, representen i creen. Totes aquestes  accions porten implícita 

la comunicació, que es treballa de manera integrada en llengua catalana,  la llengua 

vehicular i d’aprenentatge del centre.  

 

Com es treballa l’àrea de comunicació i llenguatge?  

Observar, escoltar i 
experimentar 

Parlar, expressar i 
comunicar  

Interpretar, representar i 
crear  

Rotllana.  
 
Rutines d’aula. 
 
Consciència fonològica.  
 
Cançons, poemes, rodolins, 
endevinalles, etc. 
 
Experts en una tipologia 
textual per la celebració de 
Sant Jordi. 
 
Preescriptura: diferents 
treballs sobre el traç i 
activitats de motricitat fina. 

Rotllana. 
 
Converses. 
 
Explicacions.  
 
Situacions quotidianes i 
formes socials.  
 

Utilització de suport visual o 
representació gràfica d'allò 
que hem parlat, decidit, vist, 
fet, etc. 
 
Escriptura de paraules i 
frases senzilles i d’ús comú. 

 

La llengua estrangera que s’imparteix a l’escola, l’anglès, s’introdueix a P3 fent una sessió 

setmanal i es continua amb la mateixa organització a P3 i P4.  L’objectiu és familiaritzar als 

alumnes d'infantil  en l’escolta i experimentació d’una llengua estrangera, fent-la servir en 

situacions comunicatives lúdiques i significatives per a ells. 
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Observar, escoltar i 
experimentar 

Parlar, expressar i 
comunicar  

Interpretar, representar i 
crear  

Rutines. 
 
Mirar vídeos.  
 
Escoltar contes i cançons.  
 
Personatges i flashcards.  
 

Rutines.  
 
Introducció de vocabulari 
bàsic a partir de cançons i 
contes.  
 
Imitació de frases senzilles.  

Representació de contes. 
 
Cantar.  
 
Ballar. 
 
Associació de paraula i gest.  
 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Entenem el treball de la competència lingüística com una eina indispensable per accedir al 

coneixement i entendre el món. El desenvolupament  de la llengua catalana i castellana es 

realitza de forma globalitzada a la nostra escola, a partir dels diferents contextos 

d’aprenentatge.  

 

Com es treballa l'àrea de llengua catalana i castellana? 

 

Cicle mig 

Comunicació 
oral  

Comprensió 
lectora 

Expressió 
escrita 

Dimensió 
literària   Dimensió 

plurilingüe i  
intercultural 

Converses.  
 
Exposicions. 
 
Debats.  
 
Explicacions.  
 
Diàlegs.  
 
 

Documentació 
penjada a l’aula. 
 
Comprensions 
lectores 
senzilles en 
relació als 
temes de 
treball.  
 
Comprensió del 

Rutines d’aula. 
 
Consciència 
fonològica.  
 
Mantenir actiu 
el bloc d’aula.  
 
Ús de l’agenda. 
 
Ús de 

Biblioteca 
d’aula.  
 
Llibre de 
lectura.  
 
Experts en 
diferents 
tipologies 
textuals per 
Sant Jordi.  

Fomentar i 

potenciar el 

respecte per les 

diferents 

llengües que 

conviuen a 

l’aula 
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llibre de lectura.  
 
Comprensió de 
notícies de 
l’actualitat   

l’abecedari. 
 
Escrits 
relacionats 
sobre els temes 
de treball.  
 
Exercicis 
d'escriptura 
creativa. 
 
Fulls 
d’autoajuda.  
 
 

 

Cicle gran  

Comunicació 
oral  

Comprensió 
lectora 

Expressió 
escrita 

Dimensió 
literària  Dimensió 

plurilingüe i  
intercultural 

Converses.  
 
Exposicions. 
 
Debats.  
 
Explicacions.  
 
Diàlegs.  
 
 
 
 
 

Textos de 
comprensió 
lectora 
relacionats amb 
els temes que 
estem tractant.  
 

Proves de 
competències 
bàsiques. 

Treball 
personal. 

 

Llibre de 
lectura.   

Elaboració      
d’escrits segons 
el tema de 
treball.   

Mantenir actiu 
el bloc de la 
classe. 

Fulls 
d’autoajuda.  

Revisió dels 
escrits per 
trobar 
estratègies de 
millora. 

Escriptura 
creativa. 

Treball 

Llibre de 
lectura. 
 
Experts en 
tipologies 
textuals per 
Sant Jordi.  

Promoure el 
respecte i 
l’interès per l’ús 
de la llengua i la 
cultura catalana 
i castellana.  

Provocar el 
coneixement i 
oferir eines 
perquè els 
alumnes puguin 
valorar i 
apreciar la 
diversitat de 
llengües i 
cultures. I ho 
fem convidant 
als alumnes 
nouvinguts a 
explicar-nos 
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personal. 

 

d’on venen i 
quins són els 
seus costums, 
tradicions, etc. 

 

En relació a la llengua anglesa,  diferenciem el tipus de metodologia segons el cicle  tenint 

en compte que es prioritza la dimensió oral i comunicativa.  

A infantil, 1r i 2n es treballa al voltant de contes, cançons i temes molt propers, mitjançant 

jocs i activitats dinàmiques. A partir de 3r es treballa mitjançant projectes nacionals i/o 

europeus amb altres escoles. 

 

Com es treballa l’àrea de llengua estrangera?  

Comunicació   oral  

 1r i 2n: Rutines bàsiques de temps, data, salutacions i normes d’aula. Instruccions simples 

de treball. Cançons i jocs que provoquin repetir vocabulari o estructures senzilles. 

3r:  Vocabulari i estructures bàsiques del dia a dia. Petites exposicions, diàlegs o 

dramatitzacions molt pautats. Instruccions simples de treball. Jocs i cançons que 

provoquin repetir vocabulari o estructures senzilles 

4t: Vocabulari i estructures bàsiques del dia a dia. Petites exposicions, diàlegs o 

dramatitzacions molt pautats, però sempre amb un objectiu de comunicació.  Instruccions 

simples de treball. Jocs i cançons que provoquin repetir vocabulari o estructures senzilles 

5è i 6è: Vocabulari i estructures més complexes i afegides a les bàsiques del dia a dia. 

Petites exposicions, diàlegs o dramatitzacions no tan pautades i donant eines per a 

facilitar l’expressió d’estructures més improvitzades. Instruccions simples de treball. Jocs i 

activitats que provoquin repetir vocabulari o estructures més complexes. 

Comprensió lectora 

1r i 2n:  Reconeixement i identificació de mots i estructures senzilles acompanyats del seu 

suport visual. Unir paraules i dibuix.  

3r:  Reconeixement i identificació de mots i estructures senzilles acompanyats del seu 
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suport visual fent servir estratègies de lectura. 

4t: Reconeixement i identificació de mots i estructures senzilles acompanyats del seu 

suport visual fent servir estratègies de lectura. 

5è i 6è: La intenció és ensenyar estratègies als alumnes per obtenir informació implícita 

identificant les idees principals de textos breus i senzills de lèxic freqüent i quotidià amb 

l’ajuda de pautes generals. 

Expressió escrita 

1r i 2n: Escriptura de mots coneguts amb el model o l’ajuda: copia les paraules, completa 

la paraula, endreça les lletres de la paraula, etc. 

3r:  Escriptura de mots coneguts amb el model o l’ajuda: copia les paraules, completa la 

paraula, endreça les lletres de la paraula, etc. 

Producció de textos breus seguint un model: la meva presentació, el meu menjar preferit, 

etc. mitjançant projectes com el de penpals donem un propòsit a la dimensió escrita. 

4t: Planificació de la producció de textos senzills, amb un repertori lèxic freqüent i 

quotidià amb suports específics, a partir de la generació d’idees, identificant destinatari i 

el propòsit comunicatiu. 

5è i 6è: Planificació d’una manera més autònoma de la producció de textos senzills amb 

repertori lèxic específic a partir de la selecció d’idees identificant l’objectiu comunicatiu.  

A cicle gran fem ús dels projectes e-twinning per donar-los aquest propòsit. 

Dimensió literària  

1r i 2n: Treballar la comprensió i dramatització de cançons, per exemple: acordar els 

gestos que es faran servir al posar una cançó. 

A partir de 3r:  Treballar la comprensió i dramatització de cançons, o petites obres de 

teatre. Interès i curiositat per mirar contes en llengua anglesa: llibres que poden agafar de 

la biblioteca.  

Dimensió plurilingüe i  intercultura 
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Parlar de semblances i diferències entre l’anglès i les altres llengües de l’escola. 

Utilitzar gestos per ajudar-se amb la comunicació. 

Mostrar interès per les cançons i contes i activitats culturals que fem a la classe, com 

Halloween. 

 

APRENENTATGE DE LA LLENGUA AMB ALUMNAT NOUVINGUT 

 

A l’escola seguim les següents estratègies a nivell general: 

- Oferir un acompanyament personal perquè l’alumne/a es pugui sentir ben acollit.  

- Fer explicacions amb suport visual. Treballar a partir d’imatges, fotografies i vídeos 

relacionats en el tema que es tracten a l’aula.  

- Fer ús de les TIC:  aplicació del Pictotraductor, traductors on-line, PICTO4me, entre 

moltes altres aplicacions que donen suport on-line. 

- Propiciar la seva participació en converses i activitats de grup.  

 

 

Alumnat que desconeix les dues llengües oficials: la procedència de la majoria de l'alumnat 

que desconeix les dues llengües oficials són dels països de l'est, Rússia, Xina, nens de 

procedència de l'Àfrica (Senegal, Gàmbia, etc.) i àrabs. L'objectiu principal és que l'alumne/a 

s'integri a l'aula des del primer dia amb l’acompanyament de les mestres d’atenció a la 

diversitat. En un primer moment,  se li presenta el seu tutor/a i els seus nous companys/es. 

Passats uns dies se li passen les proves d'avaluació inicial per saber què sap en el seu idioma 

matern i saber en quin nivell es troba actualment per a iniciar-se a la llengua catalana. Quan 

han passat aproximadament 2 mesos, se li elabora un Pla Individualitzat de Nouvingut (PI) 

per tal d'adaptar-li totes les activitats que estan relacionades en la llengua catalana i 

castellana en el nivell que estigui. A final de curs, es realitzen les proves d'avaluació final on 

s'avalua la comprensió oral, expressió oral, comprensió lectora i l'expressió escrita. Es tracta 

d'unes proves senzilles per tal de saber en l'àmbit de Catalunya per mitjà d'unes 

estadístiques quin nivell lingüístic acaben tenint els alumnes nouvinguts al nostre territori. 

 



Projecte LIC Antonio Machado  

21 

Alumnat sud-americà de parla hispana: en els últims anys s’ha produït un moviment 

migratori d'Amèrica del Sud, sobretot de Veneçuela i d'Argentina. Aquests alumnes 

presenten un bon domini de la seva llengua materna (llengua castellana) i,  en la majoria de 

les ocasions,  també tenen un bon nivell de la llengua anglesa. Això fa que, els hi sigui molt 

més fàcil seguir les classes. No obstant, es segueixen els mateixos passos que els alumnes 

nouvinguts de procedència d'altres països que no tenen parla hispànica. Se'ls hi passa 

l'avaluació inicial per saber si coneixen l'alfabet i quin domini tenen de la llengua castellana 

escrita i quin nivell de matemàtiques presenten. Abans que passin els 2 mesos d'haver-s'hi 

escolaritzat se li elabora un Pla Individualitzat de Nouvingut (PI) per tal de poder-li fer les 

adaptacions pertinents, però en aquest cas solament en llengua catalana. Al finalitzat el 

tercer trimestre,  es realitza l'avaluació final per tal d’extreure unes estadístiques  per saber 

quin nivell lingüístic hi ha al territori. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Pel que fa a l'atenció a la diversitat, l'escola té dues mestres especialistes de Pedagogia 

Terapèutica. L’organització i gestió interna de l’escola fa que una de les mestres abasti des de 

P3 fins a 2n i l'altra mestra des de 3r fins a 6è. Així és molt més fàcil poder arribar a tots els 

nivells, donar suport a les tutores i tutor i poder assistir a totes les reunions i/o entrevistes. 

Tot i que, tant una mestra com l'altra comparteixen la informació per estar assabentades dels 

casos que porten les dues. 

Les dues mestres d’ATD treballen dins l’aula juntament amb les tutores, fent  docència 

compartida. També fan  assessorament als tutors/es i a les  famílies i, en el cas que es 

necessiti,  fan un treball directe i individual amb els alumnes.  

   

 

 

RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES  

 

❏ SEP: El suport escolar personalitzat és un recurs de millora que s’emmarca en el 

conjunt d’actuacions que el Departament d’Ensenyament impulsa per a l’assoliment 

de l’èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a 

les necessitats individuals d’aprenentatge de cada nen i de cada nena. A l’escola 
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s’ofereix un suport en petit grup a alumnes de 5è i 6è  que presenten dificultats en 

els aprenentatges. Es du a terme els dimarts i els dijous de 08:15 a 09:00h per la 

mestra d’atenció a la diversitat.  

❏ Reforç escolar a primària (Pla Educatiu Entorn. Ajuntament de Mataró): És un 

programa de caràcter preventiu que pretén millorar l’èxit escolar, afavorir l’obtenció 

de les habilitats i eines necessàries per assolir els aprenentatges i oferir a l’alumnat 

suport per tal d’incidir sobre les seves dificultats d’aprenentatge, les actituds i els 

hàbits d’estudi. El Departament d’Ensenyament juntament amb l’Ajuntament de 

Mataró, a través de l’empresa Pere Tarrés, contracten monitors/es per cada escola 

on s’ofereix aquest servei, totalment gratuït per les famílies, de la primera setmana 

de gener a la darrera setmana del mes de maig. A l’escola ens organitzem en dos 

grups de sis alumnes de 5è i 6è. Els alumnes de 5è realitzen el suport escolar els 

dilluns i els dimecres de 16:30h a 17:45h i els alumnes de 6è els dimarts i els dijous a 

la mateixa hora.   

❏ FUNNY ENGLISH: Activitat extraescolar que pretén ser un suport a l’estudi de la 

llengua anglesa que es realitza a l’escola, reforçant el vocabulari i la gramàtica a 

través dels jocs i  cançons.  

❏ Programa de llengua Àrab i cultura marroquina: El programa d’Ensenyament de la 

Llengua Àrab i la cultura marroquina s’empara en el conveni de cooperació cultural 

entre el Govern d’Espanya i el Govern del Regne del Marroc, vigent des del 12 

d’octubre de 1985. Es tracta, per tant, d’un programa de caràcter estatal, la gestió de 

la qual correspon al Ministeri d’Educació cultura i Esports mentre que l’aplicació és 

competència de les administracions educatives de les comunitats autònomes. 

L’escola Antonio Machado ofereix el programa LACM com activitat extraescolar en 

totes les etapes educatives, una hora i mitja a la setmana, a partir del segon 

trimestre del curs. 

Els objectius del programa són: 

- Afavorir l’ensenyament de la llengua Àrab i la cultura marroquina a l’alumnat 

marroquí i  d’altres orígens que hi estigui interessat.  

- Desenvolupar valors de tolerància i solidaritat per aconseguir la inclusió social 

i sociocultural de l’alumnat d’origen marroquí al nostra sistema educatiu.  
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- Proporcionar a l’alumnat marroquí una formació que li permeti preservar la 

seva identitat i viure la seva cultura respectant la del país d’acollida.  

❏ Biblioteca de l’escola: l’Afa de l’escola organitza un cop al mes un conte contes obert 

a totes les famílies i els alumnes del centre, fora de l’horari lectiu. La biblioteca 

també té el servei de préstec i consulta per les aules amb un gran ventall de llibres 

de lectura, de referència i informatius.  

 

 

 


