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0. Introducció 

0.1. Presentació del document  

A causa de les noves realitats sociolingüístiques del centre i de l’entorn, s’ha vist necessària la 

revisió i actualització del PLC en el curs 2013-14. Aquest recull l’actuació de la comunitat 

educativa, envers la llengua catalana, així com especifica les hores i la metodologia dedicades a 

cada llengua (catalana, castellana, anglesa i francesa). És important donar a conèixer aquesta 

actualització a tota la comunitat educativa.  

 

1. Context sociolingüístic  

1.1. Alumnat 

La llengua familiar de l'alumnat és majoritàriament el català encara que hi ha alumnat que utilitza 

català i castellà o castellà. Hi ha un percentatge molt baix d'alumnat que té com a llengua familiar 

l'anglesa o francesa. Al final de l'escolaritat de primària tot l'alumnat assoleix la competència 

lingüística  comunicativa adequada en català i castellà. Així com una competència comunicativa 

oral en llengua anglesa i una descoberta de la llengua francesa. 

 

1.2. Entorn  

L'escola Dolors Monserdà- Santapau es troba al barri de Sarrià. La llengua més present i 

dominant a l'escola, és el català, tot i que darrerament hi ha hagut un augment d'alumnat 

castellanoparlant. Com a llengües estrangeres s'estudia la llengua anglesa i la francesa. La 

llengua més utilitzada en diferents manifestacions culturals del barri, esportives i comerços, és la 

catalana. 

 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació  

La llengua vehicular del centre i que utilitza majoritàriament tot el personal de l'escola, és la 

catalana, tant si es dirigeix a l'alumnat, als mestres, a les famílies o entre ells /es. Un 6 % de 

personal es dirigeix a l'alumnat en llengua castellana. Tot el que fa referència a retolació, 

comunicats, reunions es fa en llengua catalana. La correspondència oficial s'escriu en català 

exceptuant casos concrets de relació amb altres països o comunitats autònomes. En aquests 

casos es fa servir la llengua comuna o la més coneguda per ambdues parts. La comunicació 

escrita amb les famílies es fa en català excepte amb les famílies castellanoparlants de l'alumnat 

de P3 fins a 2n de primària, i als altres cicles en casos puntuals, que es fa en llengua 

castellana.Considerem que a partir d'aquest curs l'alumnat pot traduir la informació a la seva 

família. 

 

2.1.1.2. El català, eina de convivència   

A l'escola la llengua d'ús i comunicació habitual és el català. Totes les informacions, pòsters, 

treballs, es fan en llengua catalana. Hi ha alguns mestres o personal no docent i alumnat que 
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col·loquialment, parlen entre ells /es en llengua castellana. 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

2.1.2.1. Llengua oral  

Al centre des de fa anys s'està programant de forma sistemàtica el treball de la llengua oral a tots 

els cicles i des de les diferents àrees, treballant diverses modalitats de textos orals (entrevistes, 

conversa, dramatització ...) . L’escola treballa concretament la variant del català standard de la  

zona,  per aconseguir que en acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat tingui un bon coneixement  

d’aquesta, tot i que es discriminen les diferències a nivell oral dels diferents parlars. 

 

2.1.2.2. Llengua escrita  

El professorat del centre comparteix la idea que tots els i les mestres són mestres de llengua. En 

aquest sentit, els objectius de les activitats de lectura i escriptura, s’adapten a la diversitat de 

l'alumnat i estan lligats als projectes globalitzats o seqüències didàctiques de les diferents àrees. 

Els criteris d'avaluació i els mecanismes de correcció posteriors s’adeqüen a aquesta idea. 

 

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  

A causa de la revisió i actualització de les seqüències didàctiques o projectes de treball, 

s'especifiquen les activitats de les diferents habilitats ( escoltar, parlar , llegir i escriure ). A cada 

seqüència  hi ha activitats de totes les habilitats interelacionades. A tots els cursos estan 

especificades les activitats d'expressió oral graduades segons les seves dificultats. 

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees  

Es fa un seguiment sistemàtic de la llengua oral en les diverses activitats d’ensenyament 

aprenentatge i en les sessions d’avaluació. Aquest seguiment es fa  a través d’unes graelles 

d'avaluació d'expressió i comprensió oral que omplen conjuntament els i les mestres que 

intervenen a  cada curs. 

 

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

El centre no acull un volum important d’alumnat nouvingut, si hi ha algun cas, l’actuació es troba 

recollida en el Pla d’Acollida del centre. 

 

2.1.2.6. Atenció de la diversitat  

El centre en el seu Projecte Educatiu sempre ha contemplat l’atenció a la diversitat com un dels 

objectius prioritaris. Des del curs 2007-08 el centre compta amb el recurs d’una USEE , (Unitat 

Suport a l’Educació Especial). La comissió d’atenció a la diversitat vetlla per l’organització i la 

qualitat de l’atenció a l’alumnat, així com facilita eines per a la reflexió al claustre i aporta models 

organitzatius  d’exemples metodològics. 
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2.1.2.7. Avaluació del coneixement de la llengua  

L’assessorament que el centre està fent fa tres cursos sobre el tractament de les llengües al 

centre, ha facilitat la revisió, l’actualització i l’avaluació d’aquest àmbit per tal d’incloure-la a totes 

les seqüències didàctiques i avaluar tant la dimensió comunicativa de les tres llengües (catalana, 

castellana i anglesa), com la dimensió literària de la llengua catalana i castellana.  

 

2.1.2.8. Materials didàctics  

Per treballar a l’aula les diferents activitats de llengua catalana s’utilitzen diversos materials 

didàctics: llibre de consulta, materials elaborats per la mestra i per l’alumnat, noves tecnologies, 

llibres de lectura i consulta, etc... 

Referent al tractament de la dimensió literària de la llengua al llarg de l’etapa cada cicle ha 

el.laborat la seva seqüència didàctica.   

 

2.1.3. El català llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  

2.1.3.1. Informació multimèdia  

El centre utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari, sempre que 

aquests ho permetin. Tota la producció i comunicació digital que es produeix des del centre es fa 

en llengua catalana. 

 

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

El centre no té altra diversitat lingüística que la llengua catalana i castellana i per tant de moment 

no s’ha previst cap actuació en aquest sentit. 

 

2.2. La llengua castellana 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana  

L’alumnat del centre acaba l’escolaritat obligatòria amb un nivell competencial similar de llengua 

castellana i catalana. La llengua castellana s’introdueix a 1r de primària sistemàticament, tot hi 

que a Educació Infantil es realitzen activitats amb llengua castellana. S’atenen demandes 

individuals de les diferents realitats de l’alumnat durant tota l’escolaritat. 

 

2.2.1.2. Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral a tots els cicles i es treballen diverses modalitats de textos 

orals (entrevista, conversa, dramatització...). No hi ha una consideració específica de les variants 

de la llengua castellana, ja que no són presents al centre. 

 

2.2.1.3. Llengua escrita  

Donat que el centre té com a objectiu formar lectors i escriptors competents s’organitza a partir del 

segon curs de primària una sessió de biblioteca setmanal de lectura de llibres en llengua 

castellana. 
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2.2.1.4. Llengua castellana a les àrees no lingüístiques  

A primària es fan alguns blocs de continguts, dins dels projectes de treball,  de l’àrea de 

coneixement del medi natural, social i cultural i educació artística en llengua castellana per tal de 

donar-li una dimensió comunicativa.  

A tots els cicles de primària es realitza un ambient en llengua castellana 1’30 a la setmana. 

 

2.2.1.5. Alumnat nouvingut  

En el nostre centre no hi ha alumnat nouvingut que desconegui les dues llengües oficials (catalana 

i castellana ). En el cas de l’alumnat que només coneix la llengua castellana  (nouvinguts sud-

americans ), se li fa l’acollida al centre en aquesta llengua i posteriorment es fa immersió a la  

llengua catalana. 

 

2.3. Altres llengües 

2.3.1. Llengües estrangeres 

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  

El centre ha acabat de desenvolupar un Projecte integrat de llengües estrangeres PILE (2012-14)  

que ha permès millorar al nostre alumnat la competència lingüística en llengua anglesa tant oral 

com escrita en acabar la Primària. Aquest projecte es continuarà duent a terme els propers cursos 

perquè es pot garantir el seu nivell organitzatiu realitzat fins ara i les perspectives de sostenibilitat i 

continuitat estan garantides. 

Anteriorment es va dur a terme un Projecte Experimental de Llengües Estrangeres (2006-09).  

Aquest, va possibilitar que l'aprenentatge de la llengua anglesa s'iniciés a P4 i P5 dintre de l'horari 

lectiu. El curs 2007-08 es va comptar  amb dues persones nadives per contribuir en la millora de la 

competència oral; una donada pel Projecte Lingüístic i l'altra pel PAC ( Projecte d’Autonomia de 

centre ). 

A partir de 5è de primària s’inicia l’aprenentatge de la llengua francesa com a segona llengua 

estrangera en la competència comunicativa oral . 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

  

Organització: 

Cicle Inicial: Tant a 1r com a 2n es fan dues sessions: una en gran grup amb el suport de la mestra 

tutora i l'altra en mig grup. Totes les sessions són d'una hora. Al 2n trimestre es realitza un ambient 

en llengua anglesa 3 hores setmanals. 

Cicle Mitjà: A  3r es fan dues sessions setmanals d'una hora . A 4t es fan 3 sessions setmanals 

d’una hora . A tot el cicle es fa un ambient en llengua anglesa 1’30 setmanal. 

Cicle Superior: A 5è i 6è es fan 3 sessions setmanals d’un hora cadascuna. A 6è es fa una sessió 

més quinzenal amb mig grup. I a tot el cicle es realitza ambient en llengua anglesa d’1’30 setmanal. 

La llengua francesa es treballa en una sessió setmanal de mig grup.   
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Continguts: 

Cicle Inicial: Es continua treballant hàbits, rutines i s'introdueixen noves estructures ( es destina el 

75% de l’horari de llengua anglesa). Es fan projectes Aicle a l’àrea de descoberta del Medi natural i 

social (es dedica el 25% a continguts de medi  en llengua anglesa).  

Cicle Mitjà: Es continuen treballant estructures i continguts  propis de la llengua anglesa (es destina 

el 75% de l’horari de llengua anglesa). També es treballen alguns blocs de contingut de Medi 

Natural en llengua anglesa: CLIL (Contents Language Integrated in Learnings) destinant l’altra 25% 

del temps dedicat a l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

Cicle Superior: S'amplien  estructures i continguts  propis de la llengua anglesa i es treballen blocs 

de continguts de Medi Social en llengua anglesa ( CLIL ). Es destina el 50% al treball de la llengua 

anglesa i el 50% restant a aquests continguts de Medi Social. 

 

2.3.1.1.2. Metodologia  

És important tractar la llengua  anglesa com una llengua viva  i  aprofitar les  vivències personals, 

interessos  i entorn de l’alumnat per poder donar a la llengua un ús funcional.  

Un aspecte fonamental per aprendre la llengua és rebre molts inputs en edats primerenques per 

després anar produint discursos més elaborats en edats més avançades. De mica en mica 

s'augmenta les destreses de l'expressió oral, lectura i l'expressió escrita partint d'activitats on 

l’alumnat és el protagonista. 

 

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

El material utilitzat a les classes de llengua anglesa són: 

 contes, jocs, revistes, llibres de text (des de 1r a 4t), cançons, pòsters, flashcards, joguines, 

titelles, DVDs... 

 

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

 CD player 

 Càmara de video 

 DVDs 

 Ordinador (Internet, Power Point, Excel...) 

 Fotografies i audio. 

 Ipad 

 

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula  

Al centre la comunicació formal i no formal dels mestres de llengua estrangera amb l’alumnat 

sempre es fa en llengua anglesa, o llengua francesa al cicle superior. La comunicació entre els 

adults que hi ha a l’aula també es fa en llengua anglesa per poder donar model . 
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2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera  

Donat que el centre té el Projecte d’innovació de Llengües Estrangeres, s’inicia l’aprenentatge de la 

llengua anglesa a P4 en horari de migdia impartit per una mestra especialista externa. 

 

2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera  

CLIL Consisteix en, a través de continguts d'altres àrees, posar a la pràctica, aprendre noves 

paraules i, estructures... que es treballen o que s'han treballat a la classe de llengua anglesa, és a 

dir fer  significatiu l'aprenentatge de la llengua anglesa. Aquesta metodologia consisteix en tenir en 

compte les quatre Cs, base fonamental per distribuir continguts i determinar els punts a avaluar. 

Aquestes Cs són : Contents (continguts de l'àrea de descoberta del medi natural a C.M. I del Social 

a C.S. Aquest apartat s'avalua a l'àrea corresponent ) Culture (aspectes culturals i de costums; a 

avaluar a l'àrea també) Comunication ( continguts específics de llengua Anglesa, vocabulari, 

expressions, temps verbals etc. Tot això a Avaluar a Llengua Anglesa) i Cognitive Funtions 

(habilitats cognitives a avaluar a l'àrea treballada). 

 

2.4. Organització i gestió 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 

2.4.1.1. Llengua del centre  

Com escola catalana, tota la informació, rètols, cartells i decoració es fa en llengua catalana. 

 

2.4.1.2. Documents de centre  

El PEC (Projecte Educatiu de Centre), el PAC (Projecte d’Autonomia de Centre) i el Pla d’Acollida, 

Les NOFC, el Projecte de convivència i tota la resta de documentació prescriptiva,  s’han donat a 

conèixer als representants dels diferents estaments de la Comunitat Educativa i s’informa del 

procés d’implantació al Claustre i al Consell d’escola.  

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents del centre es tenen  en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no 

sexista ni androcèntric. Hi ha un acord d’escola (implícit) perquè els diferents professionals del 

centre (mestres, monitors/es, conserge, auxiliars...) siguin model correcte en aquest sentit.  

 

2.4.1.4. Comunicació externa  

El centre fa tota la documentació en català i si alguna família necessita alguna documentació en 

llengua castellana, o altres llengües,  se li  facilita la informació en aquesta llengua. 

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies  

El centre fa totes les comunicacions a les famílies en llengua catalana , excepte a les famílies 

castellanoparlants d’alumnat fins a segon de primària, que se’ls facilita la informació en llengua 
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castellana. A partir de 3r de primària (exceptuant l’alumnat que s’incorpora en aquest cicle ), la 

informació es dóna en llengua catalana a les famílies de parla castellana, perquè es valora que 

l’alumne/a pot traduir la informació a la seva família. 

 

2.4.1.6. Serveis d’educació no formal  

El centre preveu a través dels seus mecanismes, equip directiu i comissions de l’AFA, vetllar 

perquè s’utilitzi majoritàriament la llengua catalana amb la comunicació amb l’alumnat,  en totes 

les activitats o serveis d’educació no formal com; activitats extraescolars, menjador, autocar, 

acollida matinal....  

Es vetllarà perquè les empreses contractades pels diferents serveis (autocars, cases de colònies, 

sortides...) usin prioritariament la llengua catalana en la seva contractació.  

 

2.4.2. Organització dels recursos humans 

2.4.2.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics  

El centre duu a terme un Pla d’Autonomia durant els cursos 2007-2010. A l’inici d’aquest es va fer 

una avaluació diagnòstica i es va constatar la necessitat de formació en centre. S’està duent a 

terme durant tres cursos un assessorament del tractament de les llengües i s’ha iniciat el de 

definició de la línia metodològica. 

 

2.4.3. Organització de la programació curricular 

2.4.3.1. Coordinació cicles i nivells  

Al centre hi ha una programació entre nivells  i una programació entre cicles que es realitza a la 

coordinació pedagògica a on hi ha un coordinador/a de cada cicle. La coordinació  de la llengua 

anglesa la duu a terme eld Departament d’anglès en el que hi ha un mestre de cada cicle.  

Al centre estem organitzats per cicles i aquests fan dues reunions setmanals, una per tractar 

aspectes de caire més organitzatiu i un altre per temes pedagògics. Els mestres de cada nivell 

disposen d'una hora setmanal per dur a terme la coordinació. Periòdicament es programen 

reunions entre diferents cicles consecutius per treballar aspectes que afecten a tot l'alumnat i en 

els que és important garantir una coherència i continuïtat. Anualment es fa un traspàs d'informació 

entre els tutors /es d'un curs i el tutor /a que els tindrà el següent curs. Al final de l'etapa es fa un 

traspàs d'informació amb els mestres tutors /es de 1r d'ESO dels diferents Instituts a on va el 

nostre alumnat. 

 

2.4.3.2. Estructures lingüístiques comunes  

El professorat ha tingut en compte en la programació de les diferents llengües evitar la repetició 

de continguts o l’anticipació d’aprenentatge. El material curricular per a l’ensenyament –

aprenentatge té la llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge.  

 

2.4.3.3. Projectes d’innovació  

El centre participa des del curs 2006-2007 en un Projecte d’Innovació de Llengües Estrangeres i 
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des del curs 2007-08 té adjudicat el projecte d’innovació de Punt edu. 

Actualment estem dins la xarxa de transformació educativa del Consorci d’educació de Barcelona. 

 

2.4.4. Biblioteca escolar  

El centre disposa d’una biblioteca amb fons de llibres escrits amb diferents  llengües . El centre té 

el Projecte Punt Edu amb el que suposa de formació i recursos materials per ampliar el fons 

bibliogràfic. S’ha posat a disposició de l’alumnat un seguit de pel·lícules que poden obtenir en 

préstec i uns aparells de música per poder escoltar diferents tipologies musicals a la biblioteca. La 

biblioteca està oberta cada migdia  amb una bibliotecària i els alumnes poden anar a llegir, buscar 

informació o realitzar treball. A l’escola hi ha diferents racons on hi ha espais dedicats a la lectura 

de forma còmode i relaxada.  

A més amb col·laboració amb l’AFA una vegada al  trimestre es realitzen unes sessions de contes 

per a l’alumnat i les seves famílies. També totes les tardes a partir de les 17 hores, hi ha una 

responsable de biblioteca perquè hi puguin anar els/les alumnes i les seves famílies. 

 

2.4.4.1 Accés i ús de la informació  

El centre ha de vetllar perquè s’el.labori una planificació general d’activitats que treballin la 

competència informacional (internet, llibres, premsa...) de forma integrada en les activitats del 

currículum i dinamitzades per la biblioteca del centre. 

 

2.4.4.2. Pla de lectura de centre  

 A Educació Infantil 

Els nens i nenes d’educació infantil tenen una biblioteca a la classe de la que poden gaudir en 

diferents moments del dia.  També es disposa d’un espai lector als diferents vestíbuls de l’edifici 

de parvulari. Les mestres expliquen contes a l’aula en llengua catalana i castellana. A P4 i P5 

també s’expliquen contes en llengua anglesa.  

A P3 es realitza l’activitat dels llibres compartits. Una vegada a la setmana cada alumne n’escull 

un i se l’emporta a casa per gaudir-lo amb la seva  família. 

A partir de P3 l’alumnat va a la biblioteca de l’escola una vegada al mes. 

 

 A cicle inicial 

Les mestres expliquen contes a l’aula que, algunes vegades, s’utilitzen per fer una activitat de 

comprensió oral amb preguntes que treballen tots els usos del llenguatge. 

Els nens i nenes d’aquest cicle fan lectura diària a casa amb la col·laboració de les famílies. A 1r 

és en llengua catalana i a 2n en llengua catalana a casa i castellana a classe. 

En aquest cicle cada classe té una maleta viatgera  amb contes , DVDs i música, amb diferents 

llengües que setmanalment un nen o nena s’emporta a casa per compartir amb la família. 

A 2n l’alumnat explica setmanalment un conte al seu grup classe ajudat amb diferents suports, i 

que prèviament ha preparat a casa. 
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 A cicle mitjà 

L’alumnat té un llistat de llibres obligatoris, tant en català com en castellà, relacionats amb 

aspectes d’algunes seqüències didàctiques. 

Els nens i nenes d’aquest cicle fan lectura diària a casa amb la col·laboració de les famílies .  

Setmanalment es fa un seguiment a classe d’aquests llibres. 

 

 A cicle superior  

L’alumnat  té un llistat de llibres obligatoris, tant en català com en castellà, relacionats amb 

aspectes d’algunes seqüències didàctiques o projectes de treball. Setmanalment es fa un 

seguiment a classe d’aquests llibres i, a casa, es poden anar llegint lliurement. Pels diferents 

projectes que es fan al llarg del curs l’alumnat llegeix obres relacionades amb algun dels gèneres 

literaris  com el conte, el teatre, la novel·la ...  

L’alumnat de primària té un carnet de lector on hi apunten els llibres que van llegint al llarg del 

curs 

Tots els cursos tenen una biblioteca d’aula, adequada a la seva edat i preferències, de la qual 

poden gaudir en diferents moments del dia. I un espai lector per a cada cicle al passadís de les 

seves aules. 

Una vegada al mes tot el grup classe de primària va a la biblioteca d’escola per revisar les 

novetats i els  diferents llibres de lectura que hi ha. 

Anualment es convida l’autor o autora d’alguns dels llibres de lectura obligatoris a primària per tal 

de realitzar una xerrada amb l’alumnat. 

Tot l’alumnat va a la biblioteca per a la recerca de material bibliogràfic o de dvd per a recollir 

informació pels diferents projectes que es treballen a l’aula. 

Tot l’alumnat d’escola pot gaudir del préstec de llibres de la biblioteca. Per facilitar aquesta tasca 

cada migdia la biblioteca està oberta amb una bibliotecària. Una vega al mes els grups d’alumnes 

de P4 a 4t assisteixen voluntàriament a la biblioteca, en horari de migdia , per escoltar un conte. 

El dia de Sant Jordi, l’alumnat de primària fa un intercanvi de llibres per classes , fent una 

dedicatòria per  un company o companya.   

 

2.4.5. Projecció del centre 

2.4.5.1. Pàgina web del centre  

Una de la comissió d’informàtica del centre és l’encarregada d’actualitzar periòdicament la pàgina 

Web de l’escola, on hi ha informacions generals, informació dels projectes pedagògics, treballs 

realitzats per l’alumnat , activitats de la biblioteca, sortides i activitats culturals,  un enllaç amb la  

Web de l’AFA. 

 

2.4.5.2. Revista  

Els/les alumnes de l’escola de cicle superior realitzen una revista bimensual “El cabàs de l’escola” 
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que és dóna a totes les famílies. Els articles d’aquesta revista fan referència a diferents aspectes 

sobre la vida d’escola, i que l’alumnat troba interessant de comunicar a la resta de la comunitat 

educativa perquè també els conegui. Actualment aquesta revista es realitza amb format digital. 

A més al llarg del curs, en dos moments puntuals, Nadal i Sant Jordi, tot l’alumnat de l’escola 

realitza una revista on hi ha els treballs realitzats i que es regala a les famílies. 

 

 

2.4.6. Xarxes de comunitats virtuals  

A la nostra zona educativa es realitzen unes reunions mensuals on el professorat , caps d’estudis, 

directors/es, mestres especialistes, intercanvia experiències . Una vegada al curs es fa un 

intercanvi de bones pràctiques amb les escoles i IES de la zona, on s’exposen activitats 

desenvolupades en els centres i que poden ser d’interès pels altres. A més, una vegada al mes hi 

ha una reunió de les direccions i cap d’estudis de primària i secundària per tal d’aconseguir un 

projecte coherent de l’educació publica de la zona. També hi ha uns grups de treball de 

professorat de primària-secundària: Atenció a la diversitat, llengua anglesa, matemàtiques, TAC i 

CAV i medi ambient, que es reuneixen una vegada al mes amb la finalitat de posar en comú i 

apropar metodologies  i organitzacions.  

 

2.4.7. Intercanvis i mobilitat  

L’escola afavoreix la col·laboració i l’intercanvi d’experiències que cregui que estan encaminades 

al desenvolupament de l’alumnat i a la millora de la seva competència lingüística.. L’alumnat del 

centre realitza una activitat que consisteix en un intercanvi de correu electrònic amb escoles de la 

zona i d’altres barris. També, amb la participació de diferents projectes Comenius, Erasmus+ 

realitzats a l’escola, l’alumnat s’ha relacionat amb alumnat d’altres països mitjançant l’intercanvi de 

diferents treballs plàstics, de música... on s’ha intentat mostrar en els treball realitzats la nostra 

cultura i la nostra llengua i conèixer la dels altres països associats. 

 

2.4.8. Dimensió internacional del centre educatiu  

El centre ha participat fins ara en dos projectes europeus Comenius; el primer, com a coordinador, 

al 1998 titulat “Conèixer altres cultures a través dels seus personatges i indrets emblemàtics i el 

seu folklore” i el segon , com a associat, al 2002 i titulat “Juguem amb els cinc sentits per 

conèixer-nos”. Actualment tenim pendent d’aprovació la participació, com associats, en un tercer 

projecte Comenius que es realitzarà a partir del curs 2008 fins el 2010, titulat “Junts pel nostre 

planeta”. Amb aquesta participació en aquests projectes europeus es pretén: millorar la  

competència en llengua anglesa del nostre alumnat i professorat, donar a conèixer la nostra 

realitat cultural i conèixer la dels altres, potenciar en l’alumnat la consciència de pertànyer a la 

Comunitat Europea i realitzar un treball conjunt de tota la comunitat educativa. 

El curs 2016-17 es va realitzar un projecte Erasmus+ amb Finlàndia. 
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 Hores per curs 
Estructures 

lingüístiques comunes 
Horari lliure disposició Blocs de continguts Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 140  35   

2n curs (CI) 108  35   

3r curs (CM) 105  35   

4t curs (CM) 88  35   

5è curs (CS) 122  35   

6è curs (CS) 122  35   
        Total 685     

Llengua castellana      

1r curs (CI) 50’75   Projectes  

2n curs (CI) 85’75   Projectes  

3r curs (CM) 86   Projectes  

4t curs (CM) 105   Projectes  

5è curs (CS) 119   Projectes   

6è curs (CS) 119   Projectes  
        Total 565     

 
Primera llengua 

estrangera 
     

1r curs (CI) 53     

2n curs (CI) 53   Projectes  

3r curs (CM) 119   Projectes  

4t curs (CM) 119   Projectes  

5è curs (CS) 150   Projectes  

6è curs (CS) 150   Projectes  
        Total 644     

Segona llengua 
estrangera 

     

5è curs (CS) 35     

6è curs (CS) 35     

      

Altres (tallers migdia)      

Ed Infantil P4 17.5     

Ed Infantill P5 52’5     
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