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Aquest Projecte Lingüístic de centre vol ser el recull organitzat dels acords i propostes              
que ha elaborat la comunitat educativa del centre per a l‘ensenyament-aprenentatge           
de les llengües i de la competència comunicativa, lingüística i audio-visual.  
 
Està estructurat de la següent manera: en primer lloc hi ha un el recull i l‘anàlisi del                 
context sociolingüístic de l’escola i, a continuació s’explica l‘enfocament concret de           
programacions i metodologies que considerem adequades i en coherència amb          
aquest context. 
 
Podem trobar-hi el tractament de cadascuna de les llengües que treballem, en el marc              
del currículum d’Educació infantil i primària definit pel Departament d‘Educació, així           
com l‘organització i recursos que hem planificat per a aconseguir el tipus de treball              
que ens hem proposat.  
 
Se’n deriven actuacions anuals, que es concretaran a l’inici de cada curs escolar al              
Pla anual de centre i que es valoraran posteriorment. 
 
Per a la seva redacció hem tingut present en tot moment la normativa vigent. Així               
doncs, tal i com descriu el Currículum d‘Educació Infantil i Primària pel que fa a               
l‘aprenentatge de les llengües a les esmentades etapes educatives (establert pel Reial            
Decret 1513/2006, de 7 de desembre), l‘objectiu primordial d‘aquest projecte és “            
preparar l‘alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a persona i de            
comunicar- se i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i              
multicultural del segle XXI“, ja que un dels factors més determinants per un             
desenvolupament íntegre de la identitat personal i social és el domini de la pròpia              
llengua. 
 
Tant l‘Estatut (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l‘Estatut de              
Catalunya) com la Llei de política lingüística (Llei 1/1998, de 7 de gener) estableixen              
que —la llengua pròpia de Catalunya és el català [...]. També ho és el castellà, que és                 
la llengua oficial de l‘Estat espanyol“. Així doncs, es pretén també que les nenes i els                
nens, en acabar les etapes d‘Educació Infantil i Primària, siguin capaços d‘utilitzar            
ambdues llengües com a llengües vehiculars, és a dir, ésser destres per: parlar i              
conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre i escriure tant en l'una com en              
l'altra. 
 
A més de les dues llengües oficials, el Consell d‘Europa ha elaborat el Marc europeu               
comú de referència per a l‘aprenentatge, ensenyament i avaluació de llengües. Aquest            
document fa necessari l‘aprenentatge d‘una llengua estrangera per a desenvolupar          
una competència plurilingüe que afavorirà " la capacitat d‘utilitzar les llengües amb            
finalitats comunicatives i de prendre part en la interacció intercultural que té una             
persona que domina, en graus diversos, distintes llengües i posseeix experiències en            
diverses cultures“.  
Es tenen en compte les competències bàsiques que s‘esmenten en el currículum: les             
comunicatives, les metodològiques i les personals.  
 
En el tractament de les llengües posem especial esment en:  
 
Dimensió comunicativa. Es concreta en les competències oral, escrita i audiovisual.  
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Dimensió Plurilingüe i Intercultural. Aquesta dimensió conté implicacions més         
específiques en cada llengua, ja que caldrà aprendre actituds i habilitats específiques.  
Dimensió literària. Es facilitarà el desenvolupament de l‘hàbit lector i escriptor en cada             
llengua a partir de l‘interès i la participació activa, comprensió i aprofundiment en el              
text.  
 
A l‘hora d‘estructurar els continguts, hem tingut en compte els principis generals que             
descriu l‘Article 1 de l‘ordre EDU/221/2007, en la qual les dues llengües oficials es              
troben configurades en una sola àrea i contenen unes estructures lingüístiques           
comunes. Tot i així, també hem definit els continguts propis de cada llengua.  
 
En conjunt, aquest projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els               
alumnes de l’ escola a:  
 
Dominar el català com a vehicle de comunicació oral o escrita, per a la construcció               
dels coneixements, per al desenvolupament personal i la cohesió social.  
Dominar el castellà en els registres escolars per a la construcció dels coneixements i              
per a comunicar-se.  
Conèixer una llengua estrangera per a cercar i elaborar coneixements i per a la              
comunicació.  
Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes aquestes quan es doni                
l‘ocasió.  
 
I es regeix pels principis bàsics següents:  
 
● Comprensió i inclusivitat:  

● Realització de projectes que facin possible la participació de persones amb 
diferents competències lingüístiques i sabers escrits. 

● Fer projectes que no generin exclusió social.  
 

● Obertura a l‘entorn:  
● Portar a terme projectes que treguin la llengua al carrer i que involucrin l‘entorn.  

 
 
1. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
Alumnat 
 
Per saber quina és la realitat lingüística del centre hem passat una enquesta a tot l’alumnat del centre, a                   
Educació Infantil i Cicle inicial l’enquesta l’han omplert les famílies, mestre que a Cicle Mig i Cicle                 
Superior ha estat el propi alumnat i que les ha contestat.  
 
Els resultats són els següents: 
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Davant d’aquest resultats podem dir que una majoria de l’alumnat parla en català però que hi ha un                  
percentatge important que fan servir el castellà. 
 
Un altre aspecte a destacar és que el nombre d’alumnes que parles habitualment una llengua que no és                  
ni el català ni el castellà no és massa alt.  
 
En algunes aules el nombre real d’alumnes no concorda amb el de les enquestes ja que algunes                 
estaven sense nom o no les van tornar a l’escola. 
  
Entorn 
 

El CEIP Joan Casas està situat en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor, a la comarca del Vallès                   
Oriental, als vessants meridionals del Montseny. Té una superfície de 13,92km2 i està situat a 252m                
d’altitud, entre les rieres de Vilamajor i de Vallserena. Limita al nord-oest amb Sant Pere de Vilamajor,                 
al sud amb Llinars del Vallès i a l’est amb Cardedeu. És necessari remarcar la influència que les                  
urbanitzacions tenen a Sant Antoni de Vilamajor: St. Julià d’Alfou, Les Pungoles, Can Miret; aquestes               
es troben a ponent del terme i reparteixen la seva influència amb Cardedeu. Una petita part de Can Vila                   
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pertany també a St. Antoni, però la resta, i les urbanitzacions de Can Ram i Vallserena, encara que                  
pertanyen a St. Pere, per raons de comunicació incideixen de manera important al nostre municipi. 
 
L’evolució demogràfica d’aquest municipi és el resultat de dos moviments: el vegetatiu, donat per la               
diferència entre naixements i defuncions, i el migratori amb un saldo migratori de 3,85 per mil habitants,                 
segons dades extretes de la síntesi d’indicadors de la Diputació de Barcelona (l’any 2.006). Segons               
aquestes mateixes dades el 6,95% d’aquest saldo migratori el forma la població estrangera: Àfrica 39%,               
Amèrica 25%, Àsia 1% i Europa 35%. L’anàlisi d’aquesta evolució ens permet apreciar un creixement               
important de població que s’ha constatat amb l’ augment d’alumnes a l’escola. El creixement anual de la                 
població és d’un 6,96%. 
 

            ANY                  POBLACIÓ  
 

2.002 4.101 habitants 
2.003 4.356 habitants 
2.004 4.567 habitants 
2.005 4.824 habitants 
2.006 5.012 habitants  
2.007 5.377 habitants 
2.008 5.332 habitants 

 
Cal destacar que la base econòmica d’aquest municipi està constituïda pel sector industrial, el sector               
agrari i l’oferta comercial que aporten ingressos importants. La població ocupada en el sector agrari és                
del 2,6%, industrial 29,3%, construcció 9,9% i serveis 58,2%. La taxa d’activitat d’aquest municipi és del                
74,18% amb una taxa de desocupació del 8,55%, segons dades extretes de l’últim informe social del                
municipi. Segons l’últim informe social del municipi, el 98’1% d’habitants entén el català, el 85’8% el sap                 
parlar, un 84% el sap llegir, el 59% el sap escriure i el 1’9% no l’entén. 
 
 Nombre Taxa 

Atur registrat febrer 2009 302 15,46% 
Homes 152 13,58% 
Dones 150 17,96% 

 
 
2. LA LLENGUA CATALANA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I APRENENTATGE 
 
Aquest projecte és la concreció d’alguns apartats dels principis d’identitat de l’escola, que la defineixen               
com una escola catalana i arrelada al medi. El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també                   
de l’ensenyament i per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i               
aprenentatge del centre. La llengua catalana és la llengua de cohesió i integració de totes les persones                 
del centre ( mestres, logopeda, vetlladores, monitoratge i personal d’administració i serveis ) i és el                
vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques i de les altres que es portin a terme dins el                  
centre: activitats extraescolars, sisenes hores i Servei de menjador escolar. 
 
Es revisa i s’actualitzen amb regularitat els documents del centre, amb especial atenció als continguts               
referits a la llengua catalana. També es fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes                 
de canvi derivades de les revisions.  
 
La planificació d’aquestes actuacions queda reflectida en el Pla anual del centre. 
 
Així doncs, a la nostra escola la llengua catalana:  
 
a) És la llengua habitual de retolació i ambientació general (rètols informatius, taulers d‘anuncis,             

identificació social del centre, etiquetatge dels elements d‘arxiu, segells...)  
 
b) S‘utilitza en les comunicacions formals i documentació interna (reunions del professorat,           

correspondència amb les institucions catalanes, certificats, informes, documentació de gestió,          
convocatòries i actes de reunions...)  
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c) És la que normalment es fa servir en les comunicacions entre el professorat i els pares d‘alumnes                 

(ús escrit: correspondència, convocatòries de reunions, informes acadèmics, fulls de matriculació,           
impresos...; ús oral: actes escolars, reunions ordinàries...). Tot i així, en els casos puntuals que es                
creu oportú, les entrevistes individuals es realitzen en l‘idioma que es cregui més convenient per la                
bona entesa amb la família (sempre i quan estigui a l‘abast del/la mestre/a).  

 
d) Es tenen en compte les llengües de la nova immigració i quan cal ens adrecem al Servei de  
      Traducció del Consell Comarcal per poder atendre les famílies immigrants.  
 
e) S‘utilitza el català en la projecció exterior i en les relacions interescolars, sempre i quan no tinguin                 

com a objectiu l‘aprenentatge d‘altres idiomes. El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres               
administracions públiques o entitats de l’entorn prioritzant la llengua catalana en el treball que es fa                
en xarxa. 

 
f) És la llengua habitual en les àrees d‘aprenentatge a nivell oral i escrit, excepte en les hores                 

destinades al treball específic de la llengua castellana i la llengua anglesa.  
 
g) També és la llengua utilitzada en les activitats d’educació no formal i en les organitzades per                

l‘AMPA: menjador escolar, extraescolars...  
A hores d’ara tots els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les orientacions i                 

propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat                  
lingüística. El centre no té establerts mecanismes de coordinació en tots els casos. 

 
h) A Educació Infantil s‘inicia un treball lingüístic dins l‘ àrea III del Currículum: Comunicació i               

llenguatges, en concret, el Llenguatge Verbal.  
 
 
Es vetlla i dinamitza l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana en el                   
centre educatiu; així com, es té cura d’emprar un llenguatge no sexista ni androcèntric en tots els                 
documents del centre. 
 
Donat el context sociolingüístic de l’escola no és necessari aplicar les estratègies del programa              
d’immersió lingüística. 
 
3. POTENCIACIÓ DE LA LLENGUA ORAL 
 
L’escola treballa sistemàticament la llengua oral en tots els cicles, posant èmfasi en les diverses               
modalitats de textos orals, tant a l‘àrea de llengua com a les altres àrees curriculars. Tenim un treball                  
sistematitzat on es posa èmfasi en el lèxic, que s’ha de treballar d’una manera conscient i organitzada. 
 
L’expressió oral es treballa com un contingut molt important de la llengua, i com a prova d’això una de                   
les sisenes hores s’ha programat per contemplar aquest aspecte.  
 
Cal incidir en aquest aspecte des d’Educació Infantil fins a sisè d’Educació Primària com a treball previ                 
a l’expressió escrita.  
 
Un altre element que considerem imprescindible és aprendre a escoltar-se i rectificar. Tenim una              
seqüenciació feta del treball a realitzar en els diferents nivells. 
 
En la segona i la tercera llengua la competència comunicativa oral és l‘eix de treball central, ja que es                   
creu que és el que els serà més d‘utilitat en acabar l‘etapa educativa de primària; tot i així s‘inicia el                    
treball de la competència comunicativa escrita, que es completarà en l‘etapa de secundària.  
 
Es treballen diferents modalitats textuals, a nivell oral: entrevista, conversa, dramatització,           
argumentació,... tant en l‘àrea de llengua com en la resta d‘àrees.  
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4. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
4.1. L’Ensenyament/Aprenentatge de la Llengua Catalana 
 
 
En l'àrea de comunicació i llenguatges les nenes i els nens experimentaran els diferents usos i funcions                 
dels llenguatges, en un ambient amb condicions favorables que ho faciliti i on es desenvolupi la                
comunicació tant verbal com no verbal. Per això serà imprescindible establir una relació afectiva              
positiva entre l'infant i la persona adulta, i entre els mateixos infants, així com una comunicació intensa,                 
fluïda i agradable entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
Per mitjà de la llengua oral l'infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixements,expressar i               
comunicar idees i sentiments, verbalitzar el que està imaginant, regular la pròpia conducta i la dels                
altres, participar en la solució de conflictes, reconèixer i gaudir de les formes literàries i percebre, doncs,                 
que la llengua és un instrument d'aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi. 
 
Els llenguatges plàstic, musical, corporal i matemàtic han de facilitar als infants els mitjans per               
desenvolupar les seves possibilitats d'expressió.  
La persona adulta s'ha de mostrar atenta per escoltar l'infant i observar-lo des del respecte, seguint el                 
desenvolupament de les seves capacitats. Ha d'acompanyar el nen i la nena en el procés creatiu,                
conduint-los del dubte a l'experimentació, a gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la                  
veu, tot motivant, estimulant i donant suport; potenciant també la satisfacció de fer els seus propis                
descobriments. 
A la nostra societat, l'entorn immediat de l'infant és ple de lletra impresa. L'infant té curiositat i interès                  
per descobrir per a què serveix i com funciona. Es tracta d'encaminar aquest interès per tal que                 
s'impliqui en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. Les situacions de                
comunicació real en què intervenen la lectura i l'escriptura són les més idònies per a aquest                
aprenentatge. 
 
L’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escriptura ha de portar, doncs, amb la intervenció                 
educativa pertinent, a l'inici del coneixement i característiques del text escrit, adquisició que comença a               
Educació Infantil i continua en el Cicle Inicial de l’Educació Primària. 
 
4.1.1 Objectius en l’àrea de comunicació i llenguatges 
 
Observar, escoltar i experimentar 
 
Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques,             
cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn. 
 
Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de              
joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura. 
 
Ús d'estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment, adoptant una actitud positiva i              
de respecte envers les llengües. 
 
Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions. Curiositat, interès i gaudi davant                
les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies           
per escoltar, mirar i llegir. 
 
Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies,endevinalles i dites,           
tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d'aprenentatge. 
 
Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i                
ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies. 
 
Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge,           
estampació, ... 
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Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirint coordinació            
oculomanual. 
 
Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per              
produir missatges escrits o gràfics. 
 
Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per                 
saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta. 
 
Progressió en el domini i l'ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així com en les habilitats i actituds                        
necessàries per a l'ús dels instruments musicals. 
 
Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de l’entorn, com etiquetes,                
cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text escrit. 
 
Parlar, expressar i comunicar 
 
Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions           
artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals. 
 
Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees,                  
desigs i sentiments, com a forma d'aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia                 
conducta i la dels altres. 
 
Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunicació oral. 
Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través del dibuix i de                 
produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i audiovisuals. 
 
Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb imitació de models i               
amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical correcta,               
lèxic precís i variat, entonació i to de veu apropiats. 
 
Gust per participar en les converses amb l'ús progressiu de les normes que regeixen els intercanvis                
lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de tema, adequació al context, i de les formes                 
establertes socialment per iniciar, mantenir i finalitzar les converses. 
 
Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, hipòtesis, desitjos,            
sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les aportacions dels altres. 
 
Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva. 
 
Utilització d'instruments tecnològics (TIC i TAC ) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de               
comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar. 
 
Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana. 
 
Interpretar, representar i crear 
 
Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de              
diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. 
Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions                  
que provoquen. 
 
Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l'escrit. 
 
Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules significatives i               
usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i                   
altres imatges que acompanyen els textos. 
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Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb diferents funcions i amb               
aproximació progressiva a l’escriptura convencional. 
 
Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en                  
els processos creatius artístics. 
 
Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa. 
 
Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són ara contes, relats, rodolins i                
endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris a través de les paraules i les imatges. 
Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i representació de              
personatges, fets i jocs d’expressió corporal. 
 
Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, compositor o             
director: escoltar, observar, interpretar i crear. 
 
Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se. 
 
Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius i d’aprenentatge. 
 
Iniciació en les habilitats per a l'anàlisi de la llengua, correspondència so-grafia, segmentació sil·làbica,              
amb ús de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so,                
títol. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre la llengua. 
 
Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden ser llegits pels                
altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i situacions progressivament               
més complexes. 
 
Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular. 
 
Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació. 
 
Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys i               
companyes. 
 
Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i                
expressives. 
 
4.2. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa  
 
Malgrat que el Departament marca la introducció d‘aquesta a partir de Cicle Inicial de Primària, tenint en 
compte que aquesta llengua és molt diferent a nivell fonètic que la nostra i que no és massa present en 
l‘entorn social proper ni en els mitjans de comunicació que l’alumnat usa de forma habitual, hem ampliat 
el seu treball a partir d‘educació infantil. S‘introdueix a P-4 (a nivell oral). 
 
Els objectius generals d’EI són els següents: 
 

1. Tenir un primer contacte amb una llengua estrangera aprofitant la capacitat que els alumnes 
tenen per a captar i reproduir sons. 

 
2. Adquirir un vocabulari bàsic a nivell oral. 

 
3. Entendre missatges senzills amb un suport significatiu: gest, dibuix, entonació,... 

 
4. Iniciar-se en la conscienciació del fet del multilingüisme i de la diversitat cultural. 

 
5. Gaudir de l’aprenentatge lúdic de la llengua estrangera. 
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Durant el procés d‘aprenentatge tenim en compte que en la majoria dels casos l‘escola és el primer                 
contacte que els alumnes tenen amb aquesta llengua i, per tant, la necessitat d‘aportar situacions               
comunicatives bàsiques per desenvolupar-se en un entorn social plurilingüe i pluricultural. Per portar-ho             
a terme la mestra especialista fa una sessió setmanal amb tot el grup classe i una altra amb mig grup;                    
així la tutora o el tutor pot treballar l’expressió oral amb l’altre mig grup. 
 
4.2.1. Distribució horària 
 
A Educació Infantil la llengua catalana és la llengua vehicular per a desenvolupar tots els aprenentatges                
fets a l’escola,aprenentatges que es porten a terme d’una manera globalitzada. L’alumne té contacte              
amb la llengua catalana en tot moment, amb l’única excepció, a P4 i a P5, de les sessions on l’alumne                    
aprèn la llengua anglesa. 
 
 
5. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
5.1. Objectius generals d’etapa 
 
Les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera de               
l’educació primària tenen com a objectiu el desenvolupament de les següents capacitats: 
 
1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i                  
col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més                
global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TAC, per obtenir                 
informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis               
classistes, racistes o sexistes. 
 
2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per               
comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals,             
apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 
 
3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita,                
per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva                 
participació en les creacions culturals. 
 
4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de                
l’educació obligatòria, utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 
 
5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions              
comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 
 
6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 
 
7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i                  
cultural proper. 
 
8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos              
dels alumnes, els dels altres i el món que ens envolta. 
 
9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper. 
 
10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o            
de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 
 
11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la               
informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 
 
12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació,               
com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 
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13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i                
cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, adequada a l’edat. 
 
14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació                 
reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i                 
escrits. 
 
15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres de la tradició                   
literària. 
 
16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se               
en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari. 
 
17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i               
d’ús de les llengües. 
 
 
5.2. Competències Bàsiques pròpies de l’àmbit lingüístic (Català, Castellà i Anglès). 
 
La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per                 
poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les               
competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant             
la transversalitat dels coneixements. 
 
En segon lloc, centrar-se en les competències afavoreix que l'alumnat integri els seus aprenentatges,              
posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents               
situacions i contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i                 
criteris d'avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l'alumnat i, en general, per inspirar les distintes                 
decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge. 
 
La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències               
bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents               
competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del                
treball en distintes àrees. 
 
Contemplem dos grups de competències bàsiques: 
 
A. Competències transversals: 
 
Les competències comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) : 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural 
 
Les competències metodològiques (activen l'aprenentatge) : 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d'aprendre a aprendre 
 
Les competències personals (relatives al desenvolupament personal): 
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 
 
B. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 
 
Dins l’àmbit lingüístic, la primera competència que cal considerar és la Competència Comunicativa, que              
és justament la més global i comú a totes les àrees ja què en totes les àrees esdevé la clau i que en la                        

19 



ESCOLA JOAN CASAS                                                                          Projecte Lingüístic març 2010 
 

lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües. Aquesta competència ha de                
ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats educatives del centre si es vol que el seu                   
desenvolupament sigui coherent i eficaç. 
 
Aquesta competència es concreta en 3 competències: 
 
1. Competència Oral: 
Facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o no, elaborar i expressar idees, opinions i                 
sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. 
 
2. Competència Escrita: 
S’ha de potenciar-la en totes les seves dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de              
comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada               
cop més conscient i eficaç. 
 
3. Competència Audiovisual: 
Cal atendre-la en totes les seves dimensions receptives, productives i crítiques; de comunicació i de               
creació, i amb una clara relació amb les interaccions orals que afavoriran un accés més conscient i                 
eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per l’impacte tan global que han aconseguit               
les tecnologies de la informació i comunicació. 
 
La segona competència és la Competència Plurilingüe i Intercultural que, en essència, és actuar              
adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Aquests continguts també tenen relació amb              
les altres àrees curriculars, però en l’ensenyament de les llengües tenen unes implicacions més              
específiques. En concret, a més dels aprenentatges específics de cada una de les llengües, caldrà               
aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües, fins i tot desconegudes (conèixer-les i              
valorar-les, saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües, respectar altres maneres de             
veure el món...), en resum, estar obert a l’altre. 
 
Finalment, la tercera és la Competència Literària, pròpiament específica de l’àrea, fa que les nenes i els                 
nens puguin comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a través de la                    
lectura d’obres de qualitat i del contacte amb tot tipus de construccions de la cultura tradicional. 
 
5.3.  Aportacions de l’àrea de llengües a les Competències Bàsiques. 
 
El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge i el fet que la base dels                    
seus ensenyaments se situï en l’ús social de la llengua, fa que els aprenentatges lingüístics i                
comunicatius que es produeixen en qualsevol àrea, amb una bona coordinació docent, es puguin              
aplicar a l’aprenentatge de les altres i, alhora, afavoreixin la competència plurilingüe i intercultural de               
l’alumnat. Les activitats de les àrees lingüístiques tenen, evidentment, una importància remarcable en el              
desenvolupament de la competència comunicativa. Cal però recordar que en ser una competència             
transversal a totes les àrees, l’assoliment dels objectius bàsics dependrà del tractament que se’n faci a                
totes. El coneixement i vivència de la cultura, i de manera especial la popular, en totes les seves                  
manifestacions té en la llengua una de les seves bases i ha de ser a més una porta oberta que potenciï                     
el desenvolupament de la competència artística, competència que té en la dimensió literària un marc               
idoni i transcendental. 
 
Alhora les activitats relacionades amb aquesta competència també afavoreixen la millora de les             
competències metodològiques. Els processos de la llengua escrita, en concret, són una de les claus en                
la competència del tractament de la informació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació                  
per a l’elaboració de coneixement. La lectura i l’escriptura d’informacions presentades en diferents             
llengües i formats, fet facilitat amb l’ús de les TIC, aporta una nova dimensió als processos de                 
tractament de la informació, la diversitat de punts de vista i la manera de presentar les informacions                 
facilita la flexibilitat mental necessària per a un aprenentatge crític. A més, la verbalització i les                
interaccions resulten claus en el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, ja que              
regulen i orienten la pròpia activitat amb progressiva autonomia. 
 
La llengua, precisament pel paper que juga en el desenvolupament de les competències             
metodològiques, ajuda a la comprensió dels processos de les competències centrades en conviure i              
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habitar el món. D’una manera molt especial, la competència plurilingüe i intercultural contribueix al              
desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com les habilitats i destreses per a la                
convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. Aprendre llengües és, abans que altra cosa,               
aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a assumir la                
pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres. 
 
A més de reconèixer les llengües com element cultural de primer ordre, la lectura, comprensió i                
valoració de les obres literàries contribueix d’una manera clau al desenvolupament de la competència              
artística i cultural. 
 
5.4. Estructures lingüístiques comunes 
 
Ja fa temps que el centre va reflexionar sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes.                
Aquest acord involucra tots el i les mestres de l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la                   
seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatges i atendre           
l’especificitat de continguts. Actualment s’estan revisant els dossier amb els que treballem tots aquests              
aspecte. 
A E.P., les estructures lingüístiques comunes es fan en Llengua Catalana, però també s‘apliquen dins l‘                
àrea de Llengua Castellana.  
 
5.5. Ensenyament/Aprenentatge de la Llengua Catalana 
 
5.5.1. Continguts : 
 

1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
1.1 Parlar i conversar 

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
- Memorització del significat de les      
paraules més habituals (noms i     
accions especialment) del   
vocabulari dels diferents camps    
semàntics treballats a les diferents     
àrees (la casa, dies de la setmana,       
mesos de l'any, la família, el carrer,       
els oficis, els aliments, la roba, els       
mitjans de transporta, els animals,     
les plantes, ...) 
- Participació activa en interaccions     
amb el grup o 
mestre en qualsevol situació    
comunicativa de l’aula, tant les     
referides a gestió, organització,    
discussió dels problemes que    
sorgeixen en el dia a dia, explicació       
de vivències personals, com les 
derivades de situacions   
ensenyament-aprenentatge, 
amb respecte per les normes que      
regeixen la interacció oral (torns de      
paraula, to de 
veu, ritme). 
- Producció de textos orals     
memoritzats (cançons, poemes,   
dramatitzacions) i de producció    
pròpia(exposicions, explicacions)  
adaptant l’entonació, el to de veu o       
el gest a la situació comunicativa i       
amb la utilització de la comunicació      

- Participació activa i    
col·laborativa en interacció 
amb el grup o mestre en      
qualsevol situació comunicativa   
de l’aula i l’escola, tant les      
referides a gestió, organització,    
discussió dels problemes que    
sorgeixen en el dia a dia,      
explicació de vivències   
personals, com les derivades de     
situacions d’ensenyament-  
aprenentatge, respectant per les    
normes que regeixen la 
interacció oral (torns de paraula,     
to de veu, ritme). 
- Exposició de temes de manera      
ordenada i comprensible.   
Participació activa en els diàlegs     
o debats, aportant i defensant     
idees pròpies i defensant o     
contradient, si cal, les dels altres      
amb arguments raonats. 
- Producció de textos orals i      
audiovisuals (descripcions,  
explicacions, justificacions, 
presentacions de temes), amb    
preparació prèvia 
utilitzant recursos adequats (to    
de veu, gesticulació, suports    
visuals). 

- Participació activa i    
col·laborativa, en interacció 
amb el grup o mestre en qualsevol       
situació comunicativa de l’aula i     
l’escola, tant les referides a gestió,      
organització, discussió dels   
problemes que sorgeixen en el dia      
a dia, explicació de vivències     
personals, com les derivades de     
situacions 
d’ensenyament-aprenentatge, 
respectant les normes que    
regeixen la interacció oral (torns     
de paraula, to de veu, ritme). 
- Producció de textos orals i      
audiovisuals de producció pròpia    
(exposicions, descripcions de   
situacions o processos,   
d’emocions), amb 
preparació prèvia, i adaptant    
l’entonació, el to de veu o el gest a         
la situació comunicativa. 
- Exposició de temes de manera      
ordenada i comprensible, i    
participar activament en els    
diàlegs o debats, aportant i     
defensant idees pròpies i    
defensant o contradient, si cal, les      
dels 
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audiovisual sempre que l’activitat    
ho requereixi. 
- Interès per expressar-se    
oralment amb bona entonació i     
pronunciació 
 

- Exposicions a partir d’un guió,      
esquema o imatge, amb la     
possibilitat d'enregistrar-ho  
· Expressió d’emocions i    
sentiments utilitzant recursos   
verbals i no verbals adequats,     
amb la possibilitat   
d'enregistrar-ho  
· Adequació del llenguatge i els      
elements no verbals a la     
situació comunicativa. 
· Ús d’un llenguatge no     
discriminatori i que respecti les     
diferències de gènere. 
 
 

altres amb arguments raonats,    
amb la possibilitat de fer-ho en      
presència d’una 
càmera. 
· Exposicions a partir d’un guió,      
esquema, imatge o bé utilitzant     
com a suport programaris de     
presentació. 
· Expressió del pensament de     
manera coherent i estructurada    
per satisfer necessitats personals,    
escolars i socials. 
· Interès per participar en les      
converses i per expressar-se amb     
claredat i bona pronúncia. 
· Adequació del llenguatge a la      
situació comunicativa en   
converses informals, presentació   
de treballs o relació amb persones      
més grans. 
· Ús de llenguatges no     
discriminatoris i que respectin les     
diferències de gènere. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.2. Escoltar i aprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

- Comprensió de tot tipus de      
missatges orals en diferents    
contextos i en qualsevol dels     
escenaris possibles: activitats   
d’aula, situacions d’aprenentatge   
en qualsevol àrea i en la vida       
quotidiana. 
- Comprensió de relats    
audiovisuals com a representació    
de la realitat, per tal de començar       
a diferenciar el món real i la seva        
representació audiovisual. 
- Comprensió de textos orals de      
diferents tipus, formats i mitjans,     
per obtenir informació i per     
aprendre. 
- Interès i respecte per les      
intervencions dels altres. 
 

- Identificació i comprensió de tot      
tipus de missatges orals en     
diferents contexts i en qualsevol     
dels escenaris possibles:   
activitats d’aula, situacions   
d’aprenentatge en qualsevol àrea,    
i en la vida quotidiana. 
- Comprensió de texts orals de      
diferents mitjans de comunicació    
audiovisual - informàtics per    
obtenir-ne informació . 
- Reelaboració i explicació de     
manera sintètica d’exposicions   
que fa alguna persona o bé que       
s’han escoltat o mirat a través      
d’algun mitjà audiovisual,   
informàtic o dels mitjans de 
comunicació. 
- Interès, respecte i audició     
reflexiva davant les intervencions    
dels altres. 
 

- Comprensió de tot tipus de      
missatges orals en diferents    
contextos i en qualsevol dels     
escenaris possibles: activitats   
d’aula, situacions d’aprenentatge   
en qualsevol àrea, i en la vida       
quotidiana. 
- Utilització de les TIC per a la        
comprensió de textos orals de     
diferents mitjans de comunicació    
audiovisual, per obtenir-ne   
informació i per 
aprendre. 
- Reelaboració i explicació de     
manera sintètica d’exposicions o    
explicacions que ha fet alguna     
persona o bé que s’han escoltat o       
s’han mirat a través d’algun mitjà      
audiovisual, amb especial atenció    
quan el procés de recerca s’ha fet       
amb l’ús de les TIC. 
- Comprensió de textos    
audiovisuals i identificació i    
valoració com a representacions    
de la realitat. 
- Aplicació d’anàlisis crítiques que     
permetin valorar adequadament   
l’interès de missatges escoltats i     
qüestionar-los, si cal. 
- Capacitat crítica per comprendre     
allò que s’ha 
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escoltat i fer-se preguntes a partir      
dels continguts exposats. 
- Interès, atenció i respecte per les       
intervencions dels altres. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.3. Llegir i comprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

- Comprensió de les informacions     
més habituals de classe, de la      
vida quotidiana i dels textos     
vinculats a continguts curriculars    
en qualsevol dels formats    
possibles i de forma conjunta a      
partir del text, imatges o     
esquemes. 
- Utilització d’estratègies   
afavoridores del procés de 
comprensió lectora abans, durant    
i després de la lectura     
(planificació, anticipació,  
identificació de mots, inferències,    
relació entre fragments, capacitat    
d’autocorrecció a partir del sentit     
global, identificació dels signes de     
tot tipus que formen part del text). 
- Realització d’activitats d’eficàcia    
lectora per a millorar les     
estratègies lectores. 
- Ús d’estratègies lectores    
adequades en la lectura 
individual silenciosa o en veu alta      
amb el professorat. 
- Ús d’estratègies de comprensió i      
interpretació 
crítica dels missatges   
audiovisuals adreçats a les 
nenes i nens de la seva edat       
(publicitat de joguines i de     
productes d’alimentació, entre   
altres). 
- Interès pels textos escrits i      
audiovisuals com a font    
d’informació i d’aprenentatge i    
com a mitjà de comunicació. 
- Interès i curiositat per mirar o       
llegir contes o llibres de     
coneixements, però també per    
llegir un rètol, un títol d’un llibre,       
una notícia d’Internet o qualsevol     
altre text. 
- Participació en activitats de     
lectura col·lectiva. 
 

- Comprensió de les informacions     
escrites més 
habituals de classe, de la vida      
quotidiana i dels texts vinculats a      
continguts curriculars en   
qualsevol dels formats possibles i     
de forma 
conjunta a partir del text, imatges      
o esquemes que el componen. 
- Utilització d’estratègies   
afavoridores del procés de    
comprensió lectora abans, durant    
i després de la lectura     
(planificació, anticipació, idea   
principal, identificació de mots,    
inferències, relació entre   
fragments, capacitat d’auto   
correcció a partir del sentit global,      
identificació dels signes de tot     
tipus que formen part del text). 
- Lectura, comprensió i anàlisi     
guiada d’informacions i relats    
procedents de documents   
audiovisuals i de mitjans de     
comunicació. 
- Resposta a preguntes a partir      
del text, que comporti    
reelaboració i relació amb els     
coneixements de cadascú o    
elaboració d’inferències. 
- Ús d’estratègies lectores    
adequades en la lectura individual     
silenciosa o en veu alta amb el       
professorat. 
- Interès i curiositat per mirar o       
llegir contes o llibres de     
coneixements, però també per    
llegir qualsevol text que es té a       
l’abast: un rètol, un avís, un títol       
d’un llibre, una notícia de diari,      
una informació d’Internet, entre    
altres. 
- Coneixement del funcionament    
més bàsic d’una biblioteca. 
- Iniciació a cerques d’informació     
a Internet, utilització dels    
enllaços. 
- Interès pels texts escrits com      
a font d’informació i    
d’aprenentatge també com a mitjà     

- Comprensió de les informacions     
escrites en algun dels formats     
possibles que fan referència a     
qualsevol àmbit de l’escola i de la       
vida quotidiana (material de    
treball, instruccions, anotacions,   
fullets informatius, documentals,   
publicitat, cartes, articles del diari,     
reportatges, entrevistes entre   
altres). 
- Lectura silenciosa i comprensió     
guiada a diferents propòsits i     
intencions de temes treballats a     
classe. 
- Lectura i interpretació    
d’esquemes, gràfics i mapes    
conceptuals per saber extreure’n    
la idea principal i les relacions      
entre els elements. 
- Lectura de missatges en suport      
audiovisual, de manera que la     
informació que se n’extregui es     
faci a partir del text, imatges,      
gràfics i altres 
recursos que en formen part i      
sabent identificar els elements del     
llenguatge audiovisual i la seva     
funció expressiva. 
- Utilització d’estratègies que    
afavoreixin el procés de    
comprensió lectora abans, durant i     
després de la lectura. A més de       
saber aplicar les de cursos     
anteriors, caldrà un èmfasi    
especial per esbrinar les    
intencions de l’autor del text,     
mostrar una actitud crítica envers     
el que es llegeix, comprensió de      
vocabulari en contextos,   
realització d’inferències;  
formulació, comprovació i   
reelaboració d’hipòtesis, captació   
de les idees principals. 
- Respondre preguntes a partir     
d’un text la resposta de les quals       
comporti reelaboració. 
- Autoregulació de la comprensió     
d’un text: saber 
quan t’equivoques i què has de      
rectificar. 
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de comunicació, d’aprenentatges   
i experiències. 
- Sentit crític davant produccions     
audiovisuals: 
publicitat, informatius, relats 
de ficció. 
 

- Lectura en veu alta de manera       
que s’ajusti el to de veu, la       
velocitat i l’entonació a l’auditori. 
- Recerca d’informació en un     
llibre o enciclopèdia a partir de      
consultar els índexs i els     
glossaris, en cas que n’hi hagi. 
- Utilització d’Internet per buscar     
informació:coneixement dels  
cercadors més habituals, 
coneixement de les adreces de     
més ús, capacitat per captar     
informació a partir d’enllaços i 
d’organitzar-la per fer-ne un treball     
personal. 
- Ús d’eines informàtiques de     
comunicació: correu electrònic i    
entorns virtuals. 
- Interès pels textos escrits com a       
font d’informació i aprenentatge i     
com a mitjà de comunicació     
d’experiències. 
- Valoració crítica de la capacitat      
lectora d’un mateix. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.4. Escriure 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

- Construcció de frases ben     
estructurades aplicant  
correctament la relació so/grafia,    
l’ortografia natural, la separació    
de paraules , començant amb     
majúscula i acabant amb un punt. 
- Escriptura de la frase en      
diferents situacions i activitats:    
dictades, a partir d’imatges,    
objectes, d’una o més paraules     
donades (article, nom, adjectiu,    
verb), completar-ne, ordenar les    
paraules de la frase, separar les      
paraules enganxades d’una frase. 
- Copiar de la pissarra sense      
errors. 
-Composició de textos escrits,    
que poden tenir el suport     
d’imatges o esquemes, realitzats    
en diferents situacions:  
a) situacions quotidianes de l’aula     
i l’escola;  
b) experiències personals i    
produccions en l’àmbit creatiu    
(contes, poemes, vivències); 
c) textos de treball produïts en      
qualsevol de les àrees curriculars. 
- Iniciació en els mecanismes     
que fan possible el llenguatge     

- Escriptura de diferents tipus de      
texts o audiovisuals senzills    
produïts en diferents situacions:    
per narrar, descriure, explicar fets     
o fenòmens, per fer coses com      
receptes, entre altres. 
- Organització del text per millorar      
la coherència i la cohesió amb      
l’ajuda de pautes i utilitzant els      
coneixements lèxics i   
morfosintàctics de l’edat. 
- Coneixement del programari de     
tractament de texts, d’edició    
gràfica i de presentació que els      
permeti escriure un text, inserir     
imatges, fer un esquema en     
ordinador. 
- Expressió d’idees de forma     
sintètica a través d’un esquema o      
imatge. 
- Aplicació d’un procés reflexiu en      
l’escriptura de texts: pensar,    
escriure i revisar. 
- Valoració dels avenços de     
cadascú en escriptura i    
consciència de les mancances. 
- Interès per la bona presentació      
dels texts escrits i per aplicar-hi      
els coneixements ortogràfics   

- Escriptura de textos produïts en      
diferents situacions i que    
responguin a diferents intencions    
que, sempre que calgui, han de      
tenir el suport d’imatges o     
esquemes: narracions,  
explicacions, descripcions,  
diàlegs, notícies, receptes,   
còmics, entre d’altres. 
- Coneixement i aplicació de     
l’estructura que determina la    
tipologia dels textos (per exemple,     
en una descripció, hi ha una      
presentació i un   
desenvolupament; en una notícia    
s’ha de respondre a unes     
preguntes, en una narració, hi ha      
de passar alguna cosa). 
- Consolidació de les estratègies     
adquirides en cursos anteriors en     
el procés de producció de textos:      
pensar (intencions, destinatari,   
contingut possible), escriure (tenir    
present la intenció, llegir la part      
escrita per saber com continuar,     
afegir-hi o treure idees, treure’n),     
revisar (comprovar si respon a la      
intenció primera, fer-ne una    
lectura en veu alta per     
comprovar-ne la coherència i la     
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audiovisual i en la seva funció      
expressiva. 
- Ús de programari informàtic per      
escriure textos curts,   
especialment de tractament de    
textos, d’edició gràfica i de 
presentacions. 
- Aplicació d’un procés reflexiu en      
l’escriptura de textos: pensar,    
escriure i revisar. 
- Interès per la bona presentació      
dels textos escrits i per aplicar-hi      
els coneixements ortogràfics   
treballats a classe. 
- Valoració del progrés del dia a       
dia en escriptura. Opinió ajustada     
de les seves capacitats, sense     
infravalorar-se ni sobrevalorar-se. 

apresos. Sentit estètic en la seva      
presentació formal. 
 

cohesió, i modificar el text a partir       
de treure, afegir-hi o inserir-hi     
fragments). 
- Expressió d’idees de forma     
sintètica a través d’un esquema o      
imatge. 
- Utilització de manera autònoma     
de diferents recursos per    
autocorregir un text o corregir els      
dels altres. 
- Coneixement dels recursos    
bàsics del maquinari i del     
programari de tractament de    
textos, d’edició gràfica i de     
presentacions i de dibuix que 
permeti elaborar-hi textos, fer-hi    
esquemes o mapes conceptuals i     
inserir-hi imatges i àudios. 
- Utilització de programari per     
escriure i publicar a Internet per      
tal de comunicar-se. 
- Coneixement d’altres mitjans    
que permeten produir textos amb     
un component visual o auditiu,     
com el vídeo o la ràdio. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.5. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

- Observació de les diferències     
entre llengua oral i escrita, a partir       
del seu ús en situacions     
comunicatives reals o simulades. 
- Coneixement i ús de l’ortografia      
de base, que comporta: separar     
bé les paraules, no alterar l’ordre      
dels mots en una frase, fer      
correspondre una grafia a cada     
so (no n’omet, no n’hi posa de       
més, no altera l’ordre), fer     
correspondre un so a una de les       
grafies possibles que fan aquell     
so (“gersei” seria acceptable). 
- Memorització de com s’escriuen     
les paraules (noms especialment)    
més habituals del vocabulari dels     
diferents camps semàntics   
treballats a les diferents àrees (la      
casa, dies de la setmana, mesos      
de l'any, la família, el carrer, els       
oficis, els aliments, la roba, els      
mitjans de transporta, els    
animals, les plantes, ...) 
- Escriptura de paraules (articles,     
adjectius, verbs, adverbis) d’ús    
habitual a la classe, en els      
aprenentatges i en els seus     
textos (el, les, ahir, avui, hi ha, hi        

- Observació de les diferències     
entre llengua oral 
i escrita, a partir del seu ús en        
situacions comunicatives reals o    
simulades. 
- Coneixement de la manera     
d’organitzar un text segons si és      
una explicació, una notícia, una     
recepta, una instrucció o alguna     
altra tipologia. Pràctica amb totes     
les tipologies. 
- Coneixement de les diferents     
categories de texts audiovisuals    
segons la seva funció (notícia,     
anunci, reportatge, ficció) i    
introducció dels elements bàsics    
del llenguatge audiovisual. 
- Coneixement i ús de l’ortografia      
de base i de les 
regles treballades a cicle inicial.     
Coneixement i ús 
progressiu de les lleis    
ortogràfiques constants (que no    
tenen excepcions). Memorització   
de mots amb dificultat ortogràfica     
d’ús habitual. 
- Aplicació dels signes de     
puntuació més bàsics (punt final,     
coma, interrogant, admiració, dos    

- Consciència que la llengua no      
funciona de la mateixa manera en      
un conte, en un text de ciències,       
en un de matemàtiques o en un       
poema. Cada àrea té un lèxic      
específic i una manera    
d’organitzar els enunciats i    
l’estructura del text. 
- Observació de l’organització    
interna dels textos per explicar,     
per descriure, per dir com es fan       
les coses, per recordar, per     
opinar, per informar, per    
expressar sentiments, per   
divertir-se o per jugar. Pràctica     
amb les diferents tipologies a     
totes les àrees. 
- Observació i ús de diferents      
connectors per enllaçar oracions    
(i, però, perquè, sinó encara que,      
no obstant...). Transformacions   
d’oracions en un text per ajustar el       
significat a les intencions del que      
escriu. 
- Observació i pràctica amb els      
signes de puntuació que    
organitzen el text en paràgrafs     
(punt i a part), que marquen el       
final d’oració (punt i seguit,     
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havia, vermell, petit, vell, baixar,     
menjar,...) 
- Introducció a normes    
ortogràfiques més senzilles 
i de més ús, i als signes de        
puntuació més bàsics (punt final,     
coma, interrogant, admiració). 
- Introducció a la terminologia     
gramatical: nom, verb, oració,    
masculí, femení, article, singular,    
plural. 
- Discriminació fonètica de    
síl·labes i accents en les     
paraules. 
- Observació del funcionament de     
la llengua: 
sinònims i antònims, derivació,    
composició, sentit 
figurat (quan forma part d’una     
manera de parlar pròxima). 
- Consciència de la transferència     
dels coneixements d’una llengua    
a les altres llengües que està      
aprenent. 
 
 

punts, guió). Transformació de    
frases per 
comprovar la relació entre    
puntuació, entonació i significat. 
- Introducció a l’accentuació    
gràfica: reconeixement de les    
síl·labes d’un mot, accent greu i      
agut, reconeixement de les    
paraules agudes, planes i    
esdrúixoles. 
- Ús de terminologia gramatical:     
nom, verb, oració, masculí,    
femení, article, singular, plural,    
passat, present, futur. 
- Observació del funcionament de     
la llengua en els texts que es       
llegeixen i en els de producció      
pròpia: derivació, composició,   
sentit figurat, sinònims, polisèmia,    
família de paraules, entre altres. 
- Reconeixement d’articles,   
connectors, noms, adjectius i    
verbs en un text. Diferenciar els      
temps verbals: passat, present i     
futur en enunciats. 
 

admiració, interrogant, punts   
suspensius), o que organitzen els     
elements de la frase (coma, dos      
punts, cometes, guió, parèntesis) 
.- Reconeixement en un enunciat     
del grup nominal i del grup verbal:       
nom i complements, verb i     
complements. Deducció del   
funcionament de la concordança.    
Aplicació de la complementació a     
la descripció de persones,    
objectes, situacions, estats   
d’ànim, o paisatges. 
- Reconeixement dels trets bàsics     
que distingeixen un verb com a      
categoria gramatical: temps i    
persona, aspectes perfectius i    
imperfectius. 
- Reconeixement de la funció dels      
determinants del nom: articles i     
quantitatius, demostratius i   
possessius. 
- Reconeixement dels pronoms i     
de la funció de 
cohesió en els enunciats i en els       
textos. Els pronoms i els seus      
referents. Deducció de les lleis     
fonamentals de funcionament dels    
pronoms. 
- Observació i comprensió del     
funcionament semàntic de la    
llengua: comparació, derivació,   
composició, sentit figurat,   
metàfores, sinònims, polisèmia,   
família de paraules, entre altres. 
- Consulta de diccionaris de     
diferents orientacions (general,   
enciclopèdics, de sinònims), en    
format paper o virtuals. 
- Capacitat per revisar els textos      
d’un mateix o d’altres companys,     
a partir d’algun tipus de suport, tot       
el que fa referència a l’estructura i       
organització del text, puntuació,    
lèxic, així com els elements     
paratextuals que han de fer-lo     
més entenedor. 
- Coneixement i ús de les lleis       
ortogràfiques constants (com ga,    
gue, gui, go, gu) i introducció a les        
lleis d’excepció (com alternances    
c/g, t/d a final de mot) i a les         
excepcions (com fred o cub). 
- Accentuació gràfica:   
reconeixement de les síl·labes    
d’un mot, accent greu i agut,      
reconeixement i accentuació de    
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les paraules agudes, planes i     
esdrúixoles. 
- Aplicació d’instruments   
personals per revisar 
l’ortografia dels textos: regles    
conegudes, deducció per   
comparació, associació de   
paraules, llibretes personals,   
consultes, diccionaris, corrector   
incorporat en un tractament de     
textos, bases 
d’orientació, entre moltes altres.    
Capacitat per reflexionar sobre els     
errors de cadascú i buscar     
recursos per corregir-los. 
- Reconeixement del valor social     
de l’ortografia per comunicar-nos    
amb els altres. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
- Interès i participació activa en      
les activitats orientades al foment     
del gust per la lectura: lectura      
guiada; ús de l’audició, lectura i      
memorització de textos, poemes,    
cançons, refranys, dites; ús de la      
biblioteca d’aula i d’escola i     
revistes escolars; ús de    
gravacions i de mitjans    
audiovisuals, 
dramatitzacions, entre altres. 
- Participació en activitats    
literàries de l’escola i de l’entorn      
proper. 
- Comprensió a partir d’audicions     
i comentaris posteriors conjunts    
de literatura de tradició oral de tot       
tipus (rondalles, contes, cançons,    
dites). 
- Comprensió dels elements    
fonamentals d’un relat audiovisual    
(personatges, espais, accions). 
- Comprensió i aprofundiment en     
el sentit del text, a partir de       
lectures conjuntes guiades,   
pràctica d’algunes estratègies   
lectores i interpretació del    
llenguatge literari: derivació,   
composició, sentit figurat,   
interpretació de locucions, frases    
fetes o refranys; i descobriment     
del ritme i la rima, si es tracta de         
poesia o cançó. 
- Ús d’estratègies lectores    
apreses en altres situacions, en la      
lectura individual silenciosa o en     

- Adquisició de l’hàbit de lectura a       
partir de l’ús de molts estímuls:      
audició, lectura i memorització de     
texts, poemes, cançons, refranys    
o dites; biblioteca d’aula, revistes     
escolars, gravacions, ús de    
mitjans audiovisuals o   
dramatitzacions. Participació en   
activitats literàries de l’escola i de      
l’entorn proper. 
- Lectura conjunta guiada per     
aprofundir en el sentit del text,      
practicar algunes estratègies   
lectores, i aprendre a interpretar     
el llenguatge literari: derivació,    
composició, sentit figurat, 
interpretació de locucions, frases    
fetes o refranys; descobrir el ritme      
i la rima, si es tracta de poesia o         
cançó. 
- Lectura, anàlisi i reconeixement     
dels elements clau de la narració i       
de relats audiovisuals adequats a     
l’edat. 
- Ús d’estratègies lectores    
apreses en altres situacions per a      
la comprensió en la lectura     
individual silenciosa o en veu alta,      
en petit grup o en gran grup. 
- En la lectura en veu alta, fer        
atenció a la pronunciació, al to de       
veu i a l’entonació perquè tots ho       
entenguin. També saber que    
cada tipus de text demana una      
entonació i un ritme diferent. 
- Escriptura de poemes per     
comunicar sentiments, emocions,   

- Adquisició de l’hàbit de lectura a       
partir de l’ús de molts estímuls:      
audició, lectura i memorització de     
tot tipus de textos, debats a partir       
d’un tema o autor; biblioteca     
d’aula i d’escola, revistes    
escolars, i de les activitats     
literàries que s’organitzen des de     
l’escola i de l’entorn proper. 
- Audició i visionat de productes      
audiovisuals adequats a l’edat per     
fomentar i potenciar el gust 
estètic. 
- Lectura conjunta guiada per     
aprofundir en el sentit del text,      
comparar autors, situar-los en    
l’època, aprendre a fer lectura     
crítica, així com per practicar     
algunes estratègies lectores, i    
aprendre a interpretar el    
llenguatge literari: comparació,   
derivació, composició, sentit   
figurat, interpretació de   
locucions,frases fetes o refranys; i     
descobrir el ritme i la rima, si es        
tracta de poesia o cançó. 
- Reconeixement d’aquests   
recursos retòrics en els missatges     
audiovisuals i les diferents    
funcions que juguen en el text      
literari i en altres textos. 
- Escriure textos de tot tipus:      
contes, poemes, còmics, diaris    
personals, notícies i   
dramatitzacions senzilles, per tal    
d’expressar sentiments,  
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veu alta: fer atenció al títol i a les         
imatges, 
anticipació, deducció del significat    
d’un mot, relació amb els seus      
coneixements, entre altres. 
- Lectura en veu alta tot fent       
atenció a la pronunciació, al to de       
veu, a l’entonació perquè tots ho      
entenguin, i adequant l’entonació    
i el ritme 
a cada tipus · Escriptura de textos       
narratius i de caràcter poètic     
(contes, poemes, endevinalles,   
refranys, rodolins), basant-se en    
models observats i analitzats, 
de text. 
 

estats d’ànim o records, utilitzant     
llenguatge poètic: adjectius,   
comparacions, sentits figurats. 
- Escriptura de contes i texts      
narratius fent atenció a    
l’estructura d’aquest tipus de text,     
en què hi ha d’haver una situació       
inicial, un nus i un 
desenllaç. 
- Escriptura de jocs lingüístics     
amb paraules, sons, rimes    
(embarbussaments,cal·ligramesro
dolins entre altres). 
- Elaboració de missatges    
creatius i crítics mitjançant    
associacions d’imatges, i   
d’imatges i sons. Possibilitat    
d’associació amb texts escrits. 
- Dramatització de contes i altres      
texts literaris adequats a l’edat i      
als interessos del grup. 
- Reconeixement de les dades     
bàsiques d’un llibre: autor,    
adaptador, traductor,il·lustrador, 
editorial, col·lecció; i dels    
principals agents de producció    
d’un relat de ficció audiovisual:     
director, guió, actors, música. 
· Coneixement del funcionament    
d’una biblioteca per saber on pot      
trobar llibres adequats a l’edat, i      
temes del seu interès i utilització      
de tot tipus de recursos. 
· Consulta de biblioteques virtuals     
per trobar-hi novetats, síntesis de     
llibres, recomanacions o obres    
d’un tema o autor determinat. 
- Interpretació del sentit de les      
il·lustracions (colors, tècnica,   
estil) en referència al text. 
- Expressió de les impressions     
personals d’una lectura i, si cal,      
adoptar-hi una posició crítica. 
- Participació en les converses,     
debats o presentacions de llibres     
al grup classe. Continguts    
comuns amb altres àrees -     
Interacció, comprensió i expressió    
de missatges orals, escrits i     
audiovisuals vinculats a   
continguts d’altres àrees. 

emocions, estats d’ànim o    
records. 
· Producció de textos audiovisuals     
senzills (utilitzant la imatge fixa o      
en moviment i el so) per descriure,       
narrar i informar, i per expressar      
emocions i opinions. 
- Creació de jocs lingüístics amb      
paraules, sons o rimes    
(embarbussaments,cal·ligrames, 
rodolins entre altres). 
· Adequació del to, l’entonació i la       
modulació de la veu en lectures      
públiques, de manera que atregui     
l’atenció de l’oient i siguin     
entenedores. 
- Dramatització de contes,    
poemes i altres textos 
literaris adequats a l’edat i als      
interessos del grup. 
 
 

 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL ( català, castellà i anglès) 

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
· Valoració de la pròpia llengua,      
de les que es parlen a l’escola i a         
l’entorn, i de les de tot el món        
perquè totes serveixen per    

· Valoració de la llengua com a       
instrument de comunicació,   
d’aprenentatge i d’aproximació a    
d’altres cultures i obertura a la      

· Valoració del coneixement de     
llengües per a la comunicació i      
per a millorar la comprensió dels      
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comunicar-se i per aprendre i     
aproximar-se a d’altres cultures. 
· Interès per conèixer altres     
llengües i comparar-les per    
observar semblances i   
diferències. 
· Valoració de la necessitat de      
conèixer llengües estrangeres per    
poder comunicar-se amb més    
gent. 
· Reconeixement de la pròpia     
identitat lingüística i cultural i la      
de la resta de la classe a través        
de la biografia lingüística. 
· Actitud receptiva cap a persones      
que parlen una altra llengua i      
tenen una cultura diferent a la      
pròpia. 
· Actitud crítica davant estereotips     
lingüístics i 
audiovisuals –especialment els   
presents als mitjans de    
comunicació- que reflecteixen 
prejudicis racistes, classistes o    
sexistes. 
· Ús d’un llenguatge no     
discriminatori i respectuós amb    
les diferències. 
· Coneixement de la diversitat de      
llengües que s’ensenyen a    
l’escola, i consciència que al món      
hi ha llengües molt diverses i que       
s’escriuen amb 
grafies diferents. 
· Recerca, percepció i anàlisi de      
la realitat multilingüe i pluricultural     
de les famílies i l’entorn de      
l’alumnat (a partir de persones     
conegudes, anuncis, cançons,   
pel·lícules, video-jocs, objectes,   
documents, rètols  
d’establiments), identificant  
semblances i diferències. 
· Semblances i diferències entre     
les llengües ensenyades a    
l’escola, o de la família romànica,      
a partir de contes, cançons o      
documents treballats en   
l’ensenyament de les llengües. 
· Interès per escoltar cançons,     
contes i altres produccions    
tradicionals o actuals en llengua     
estrangera o altres llengües de     
l’entorn no conegudes i interès     
per percebre-hi semblances i 
diferències. 

diversitat de llengües i cultures     
del món. 
· Valoració de la llengua i cultura       
catalanes, a partir del    
coneixement i valoració d’altres    
llengües i cultures presents a     
l’aula. 
· Valoració de conèixer altres     
llengües que la pròpia per poder      
comunicar-se amb més gent,    
buscar informació a Internet, llegir     
textos. 
· Valoració de la pròpia identitat      
lingüística i de la 
riquesa que representa poder    
parlar més d’una llengua. 
· Actitud positiva d’interès i de      
confiança davant de la diversitat     
de llengües i cultures. 
· Acceptació positiva de l’altre, del      
diferent, de la diversitat lingüística     
i cultural i actitud receptiva cap a       
persones que parlen altres    
llengües i tenen 
altres cultures diferents i interès     
per a comprendre-les. 
· Actitud crítica davant estereotips     
lingüístics i 
audiovisuals que reflecteixen   
prejudicis racistes, classistes o    
sexistes. 
· Ús d’un llenguatge no     
discriminatori i respectuós amb    
les diferències. 
· Consciència que hi ha famílies      
al si de les quals es parlen       
diverses llengües. 
· Consciència positiva i    
coneixement de la varietat 
lingüística (llengües diferents o    
varietat d’una mateixa llengua)    
existent en el context social i      
escolar, a partir de persones     
conegudes, anuncis, 
cançons. Identificació de   
semblances i diferències. 
· Coneixement de l'existència    
d’algunes llengües d’Espanya i    
valoració positiva de la riquesa     
que suposa aquesta diversitat. 
· Coneixement del fet que al món       
hi ha llengües molt diverses i que       
cada llengua té diferents regles. 
· Coneixement que hi ha     
escriptures diferents i que un     
mateix alfabet pot servir per a      
l’escriptura de diferents llengües. 

altres i del món i per a valorar la         
pròpia llengua i 
cultura. 
· Valoració de la llengua i cultura       
catalanes, a partir del    
coneixement i valoració d’altres    
llengües i cultures. 
· Valoració positiva de la varietat      
lingüística existent en el context     
social i escolar i de la diversitat       
lingüística d’Espanya. 
· Curiositat i interès per a la       
millora dels coneixements en les     
llengües estrangeres per a 
poder comunicar-se amb   
companys i companyes d’altres    
països i per a l’intercanvi     
d’informació dins 
de l’espai escolar. 
· Valoració de la pròpia identitat      
lingüística i cultural i assumpció     
d’una realitat multilingüe. 
· Consciència de pertànyer a una      
comunitat lingüística, social i    
cultural. 
· Valoració, actitud receptiva i de      
respecte cap a les persones que      
parlen altres llengües o variants     
del català i el castellà, i tenen una        
cultura diferent a la pròpia. 
· Consciència de les actituds     
personals davant les diferencies    
de llengües i cultures. 
· Assumpció d’altres punts de     
vista deguts a una diferent llengua      
o cultura. 
· Actitud crítica davant missatges     
discriminatoris i 
estereotips que reflecteixen   
prejudicis racistes, classistes o    
sexistes. 
· Disponibilitat a qüestionar les     
actituds negatives respecte a les     
llengües i cultures i a superar els       
prejudicis. 
· Ús de llenguatges no     
discriminatoris i respectuosos amb    
les diferències. 
· Coneixement de la varietat     
lingüística existent en el context     
social i escolar. 
· Coneixement que el català es      
parla a altres llocs fora de      
Catalunya. 
· Coneixement de la diversitat     
lingüística d’Espanya, llengües   
diferents i varietats del castellà,     
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· Ús d’elements verbals i no      
verbals per a comunicar-se en     
situacions multilingües. 
· Reconeixement i aprenentatge    
de formes bàsiques de relació     
social en llengua estrangera i     
altres llengües i cultures    
properes. 
· Participació en les diferents     
activitats culturals i lingüístiques    
del centre en què s’utilitza la      
llengua estrangera. 
· Actitud positiva d’interès i de      
confiança davant de   
l’aprenentatge de llengües   
estrangeres i motivació per a     
conèixer altres llengües i cultures. 
 
 

· Interès i motivació per a      
conèixer el funcionament de    
distintes llengües i comparar-les    
per observar semblances i    
diferències. 
· Recerca, percepció i anàlisi de      
la realitat multilingüe i pluricultural     
de les famílies i l’entorn de      
l’alumnat (a partir de persones     
conegudes, 
anuncis, cançons, objectes,   
documents, rètols d’establiments)   
identificant semblances i   
diferències. 
· Identificació en produccions de     
diferents llengües romàniques (o    
d’altres llengües) de paraules que     
s’assemblen, arriscant-se a trobar    
el significat usant estratègies de     
comprensió 
(hipòtesis, inferències). 
· Coneixement d’algunes   
semblances i diferències en els     
costums quotidians i ús de les      
formes bàsiques de relació social     
als països on es parla la 
llengua estrangera i el nostre. 
· Identificació de paraules de     
llengües diferents que   
s’assemblen i de la relació amb el       
seu significat. 
· Percepció de les dificultats de      
comunicació amb persones que    
parlen altres llengües i    
plantejament de possibles   
solucions verbals i no verbals per      
resoldre les situacions. 
· Identificació dels comportaments    
i rituals (sobretot socials, com les      
salutacions i els comiats) que són      
característics de la llengua    
estrangera. 
· Ús de la llengua estrangera per       
expressar i manifestar sentiments    
i afeccions en situacions d’aula. 
· Valoració positiva de les     
diferents activitats culturals i    
lingüístiques del centre en què     
s’utilitza la llengua estrangera i     
participació activa en elles. 
· Valoració de les produccions     
tradicionals i actuals (rimes,    
cançons, contes, textos breus) de     
la llengua estrangera. 
· Actitud positiva d’interès i de      
confiança davant de   
l’aprenentatge de llengües   

incloses les d’altres països on es      
parla el castellà. 
· Coneixement de la varietat de      
llengües que es parlen al món, a       
partir de recerques guiades a     
internet, visionats audiovisuals o    
d’observació de 
llibres escrits en diferents alfabets,     
prospectes i informacions sobre    
aparells. 
· Coneixement del fet que hi ha       
llengües que es parlen a molts      
països i del fet que hi ha països        
on es parlen moltes llengües. 
· Motivació per a comparar i      
estudiar el funcionament de les     
distintes llengües. 
· Comparació i identificació de les      
semblances i diferències del    
sistema fonètic i la prosòdia de      
diferents llengües a partir de     
produccions 
tradicionals o actuals motivadores. 
· Identificació de les semblances i      
diferencies en la manera de veure      
el món i expressar la seva visió (el        
dies de la setmana, per exemple). 
· Identificació de les semblances i      
diferències entre el català i     
castellà com a llengües    
romàniques en camps lèxics    
concrets i en contes, dites o      
cançons en diferents versions. 
· Identificació de paraules que     
s’assemblen en altres llengües,    
arriscar-se a trobar el significat i      
identificar les estratègies que fan     
servir. 
· Coneixement d’algunes   
semblances i diferències en els     
costums quotidians i ús de les      
formes bàsiques de relació social     
als països on es parla la 
llengua estrangera i el nostre. 
· Identificar paraules que viatgen     
d’una llengua a una altra i dels       
manlleus que hi ha a la llengües       
catalana i castellana, en camps     
lèxics concrets (la cuina, els     
esports, entre altres). 
· Reconèixer els mots de les      
llengües estrangeres treballades a    
l’escola que hi ha al català i el        
castellà i en altres llengües. 
· Ús d’estratègies lingüístiques    
apreses en altres llengües per     
comprendre produccions orals i    
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estrangeres i per conèixer altres     
llengües i cultures. 
 

escrites en les llengües    
estrangeres treballades a 
l’escola. 
· Percepció de les dificultats de      
comunicació i saber arribar a     
acords amb persones que parlen     
altres llengües. 
· Estratègies comunicatives per    
adaptar-se a l’interlocutor en    
contextos multilingües i reformular    
els missatges, o amb l’ús     
d’elements no verbals per    
aconseguir que les altres    
persones ens entenguin. 
· Reconeixement i aprenentatge    
de formes 
bàsiques de relació social en una      
nova llengua estrangera. 
· Identificació i coneixement de     
semblances i diferències dels    
costums i formes de relació social      
més habituals de les societats que      
parlen les llengües estrangeres    
treballades a l’escola o d’altres     
llengües i cultures. 
· Ús de la llengua estrangera per       
expressar i manifestar sentiments    
i afeccions. 
· Valoració positiva de les     
diferents activitats culturals i    
lingüístiques del centre en què     
s’utilitza la llengua estrangera i     
participació activa en elles. 
· Reconeixement i valoració de les      
produccions tradicionals (rimes,   
cançons, contes, llegendes, textos    
orals i escrits) i actuals (dibuixos      
animats, pel·lícules i d’altres    
recursos multimèdia). 
· Consciència de la diversitat de      
situacions en què té sentit usar la       
llengua estrangera. 
· Actitud positiva d’interès i de      
confiança davant de   
l’aprenentatge de llengües   
estrangeres i per conèixer altres     
llengües i cultures. 

 
5.5.2. Llengua oral 
 
Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
Cada vegada hi ha més alumnat que s’expressa en castellà i altres llengües degut tant a immigració                 
interna com externa ( de l’àrea metropolitana de Barcelona i d’altres països ), per això es posa especial                  
èmfasi en l’expressió oral. En tots els cicles hi ha uns espais horaris destinats a l’expressió oral per tal                   
que tot l’alumnat pugui estructurar correctament les idees i tingui el vocabulari necessari per poder               
expressar allò que vol. Les propostes es poden trobar en el Pla Anual del Centre. 
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5.5.3.  Llengua escrita  
 
A l’escola tenim un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura, tenint en compte                
que és un treball complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Per aconseguir aquest                  
objectiu s‘apliquen les orientacions que dóna el currículum i es planifiquen activitats de lectura i               
escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l‘alumnat en els               
diversos nivells. Tenim uns dossiers, en constant renovació, seqüenciats per tal de poder treballar              
aquests aspectes d’una manera més sistematitzada.  
 
A Educació Primària es treballa aquest aspecte més específicament en sessions de grups reduïts; es               
barregen els alumnes de les classes del mateix nivell i són atesos pels tutors més un dels especialistes                  
d’educació especial, a CI, a CM les particions són 2 classes, 4 grups, 4 mestres i a CS 2 classes, 3                     
grups, 3 mestres . En tots els casos seguint la programació establerta. 
 
5.5.4. Relació llengua oral i llengua escrita 
  
En un plantejament integrat de l‘ensenyament de les quatre habilitats lingüístiques, la relació que s‘ha               
d‘establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Malgrat s’ha d’anar millorant                 
progressivament a cada curs ja es comencen a treballar activitats en què aquesta relació és inherent: la                 
lectura expressiva, el teatre…  

 
5.5.5.   La llengua en les diverses àrees 
 
Considerem que l‘aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el               
conjunt del claustre n‘ha de ser conscient i actuar en conseqüència. Per tal que l‘alumnat assoleixi el                 
nivell d‘expressió i comprensió en català concretats en els criteris del projecte lingüístic de centre,               
l‘equip docent aplica a l‘aula metodologies que estimulen l‘expressió oral i escrita en totes les àrees,                
principalment amb suports didàctics en català, i en fa el seu seguiment i avaluació. 
 
 
5.5.6.   Avaluació del coneixement de la llengua 
 
Existeixen criteri d’avaluació consensuats sobre elements que s’han de tenir en compte a l’hora de               
valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua. S’avalua més la dimensió literària que la comunicativa, per                 
tant cal contextualitzar més tot el referent a la dimensió comunicativa i avaluar millor la dimensió oral de                  
la llengua. 
Per tal de tenir unes valoracions objectives de velocitat i comprensió lectora així com de l’ortografia a                 
principi i final de curs es passen les proves ACL de comprensió lectora, les proves Canals de rapidesa                  
lectora i els dictats Galí.  
 
5.5.7. Continuïtat i coherència entre cicles i nivell 
 
Per tal de garantir assolir els objectius que ens proposem, l‘equip docent disposem d‘alguns espais per                
a coordinar-nos (amb l‘EAP, a nivell d‘escola i també amb l’Institut ), per consensuar els principis                
metodològics que han d‘orientar l‘ensenyament de les competències que marca el currículum, per             
acordar el tractament de les llengües que hem d‘emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la                    
informació sobre les característiques i progrés de l‘alumnat.  
 
5.5.8 Atenció a la diversitat 
 
La diversitat es treballa des de diferents vessants:  
 
* Tenint en compte la diversitat pròpia de l‘aula i creant situacions d‘aprenentatge prou àmplies i                
diversificades com perquè tothom hi tingui cabuda.  
 
* Distribuint els recursos humans de manera que tots els grups puguin tenir el màxim de sessions amb                  
grups reduïts per atendre les necessitats individuals de suport al procés d‘aprenentatge, prioritzant             
especialment P5 i CI ja que és en aquests nivells on es treballa l’adquisició de la lecto-escriptura,                 
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d’altra banda també es prioritza EI i CI a l’hora de distribuir els reforços, ja sigui de lectura,                  
d’acompanyament en el procés general d’aprenentatge, en l’adquisició d’hàbits o bé en l’acollida             
d’alumnat nouvingut, si n’hi ha. 
 
* Donant un suport específic per part dels mestres d’Educació Especial al CI pel que fa a l’avaluació de                   
la lecto-escriptura a Primer i la seva consolidació en aquells alumnes que mostren més dificultats i a                 
Primer i Segon en la llengua oral i l’expressió escrita del català. 
 
* Amb la col·laboració de l‘EAP: la psicopedagoga com a orientadora en el tractament de casos amb                 
n.e.e i la logopeda que juntament amb els pares subvenciona l’Ajuntament, com a assessora i               
dinamitzadora del procés de parla i atenent dificultats de parla, sempre i quan sigui necessari.  
 
* Realitzant un seguiment exhaustiu de cada alumne que ens permeti detectar possibles dificultats i               
cercar les estratègies adequades per a ajudar-lo a superar-les en la mesura del possible.  
 
5.5.9. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 
Es valora simbòlicament la diversitat lingüística ( amb cartells, exposicions, ... ), però rarament s’utilitza               
per fer alguna activitat de desenvolupament del currículum. 
 
Actualment estem valorant treballar explícitament el bagatge lingüístic de l’alumnat, per a voltes, fer-lo              
protagonista en activitats de desenvolupament del currículum de l’alumnat que té com a llengua familiar               
una llengua diferent al català o castellà. 
 
El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió plurilingüe i               
intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context             
multilingüe com és el de Catalunya. Tot l’equip docent s’hi sent implicat. 
 
El professorat disposa d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula, per fer-ne ús,               
valorar-les i tenir-les en compte. La interdependència lingüística i l’assoliment de les competències             
comunes es tenen en compte des de les àrees de llengua. 
 
5.5.11 Materials didàctics 
 
S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i per a l’adaptació i/o creació                   
de material didàctic per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge i per als materials que es                
consideren complementaris ( diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals, ... ) Es diversifiquen els             
materials per treballar l’expressió de tot l’alumnat. 
 
5.5.12. Informació multimèdia 
  
Sempre que és possible es fa ús de la llengua catalana com a eina vehicular principal del programari i                   
dels suports digitals en general que produeix el centre respon a una actuació continuada i planificada                
que dóna lloc a un nivell d’ús relativament òptim que millorarà quan poguem disposar de tot el                 
programari en català. 
 
 
5.6. La llengua castellana 
 
La llengua castellana és usada com a segona llengua dins el centre. Es treballa com a llengua                 
d‘aprenentatge en les hores de treball d‘aquesta àrea, i normalment no és la llengua de comunicació.  
 
La sistematització del procés d‘ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana s‘inicia al primer            
curs del Cicle Inicial per tal de garantir que a finals de l‘Educació Primària l’alumnat sigui més                 
competent en aquesta llengua cooficial de Catalunya.  
 
Hi ha una programació vertical on s’explicita com es treballa la introducció de la la llengua castellana i                  
les activitats que es fan en llengua oral i escrita i les activitats d’ús tenint en comte les estructures                   
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comunes per tal que hi hagi una coherència metodològica entre el que e s fa en català i el que es fa en                       
castellà. 
 
Els objectius que es treballen són els mateixos que es treballen a llengua catalana. 
 
5.6.1 Continguts 
 

1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
1.1 Parlar i conversar 

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
· Participació activa en    
interaccions amb el grup o 
mestre/a en qualsevol situació    
comunicativa de 
l’aula, respectant les normes que     
regeixen la interacció. 
· Producció de missatges orals:     
breus exposicions 
a classe, aprenent a adaptar     
l’entonació, el to de veu, el gest a        
la situació comunicativa, i amb     
l’ajut de la comunicació    
audiovisual sempre que es    
requereixi per facilitar el discurs     
oral. 
 

· Participació activa en    
interaccions amb el grup o 
mestre en qualsevol situació    
comunicativa de l’aula, aportant    
idees, reflexionat sobre el que     
diuen els altres, arribant de forma      
guiada a 
organitzar un aprenentatge o un     
tema, respectant les normes que     
regeixen la interacció. 
· Producció de textos orals i      
audiovisuals (descripcions,  
explicacions, justificacions, 
presentacions de temes) amb    
preparació prèvia utilitzant   
recursos adequats (to de veu, 
gesticulació, suports visuals). 
· Expressió d’emocions i    
sentiments utilitzant recursos   
verbals i no verbals adequats. 
· Interès per expressar-se    
oralment amb pronunciació i    
entonació adequades a la    
situació comunicativa. 
· Adequació del llenguatge i dels      
aspectes no verbals de la     
comunicació a la situació 
comunicativa. 
· Ús d’un llenguatge no     
discriminatori i respecte per les     
diferències de gènere. 
 

· Participació activa en    
interaccions en petit o en gran      
grup aportant idees, reflexionant    
sobre el que diuen els altres,      
arribant a organitzar les idees     
sobre el tema del qual es parla i        
poder-les explicar. 
· Respecte per les formes que      
regeixen la interacció oral. 
· Producció de textos orals     
preparats prèviament de manera    
ordenada i clara (descripció de     
situacions, processos,  
exposicions). 
· Utilització de recursos adequats     
a l’audiència, to de veu,     
gesticulació, suports visuals,   
durant les exposicions. 
· Participació en debats, aportant i      
defensant idees pròpies de forma     
clara i ordenada i escoltant les      
idees dels altres per modificar les      
pròpies, si cal. 
· Capacitat de reelaborar,    
contextualitzar i explicar diferents    
textos procedents de mitjans de     
comunicació audiovisual: notícies,   
reportatges, anuncis,... 
· Producció de textos orals     
relacionats amb fets viscuts, de     
successos de l’entorn escolar i     
social i dels que els arriben a       
través dels mitjans de    
comunicació, valorant i respectant    
les normes de la interacció oral. 
· Adequació del llenguatge a les      
diferents situacions  
comunicatives. 
· Interès per expressar-se    
oralment amb pronunciació i    
entonació adequades. 
· Ús d’un llenguatge no     
discriminatori i de respecte    
envers les diferències. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.2. Escoltar i aprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
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· Comprensió de missatges orals     
(instruccions, explicacions,  
narracions) del mestre/a o dels     
companys/es a l’aula. 
· Comprensió de relats    
audiovisuals com a representació    
de la realitat, per tal de començar       
a 
diferenciar el món real i la seva       
representació 
audiovisual. 
· Comprensió de textos orals de      
diferents mitjans 
(comunicació, ràdio, televisió,   
videojocs) per obtenir informació i     
per aprendre. 
· Interès i respecte per les      
intervencions dels altres. 
 

· Comprensió d’informacions de    
missatges i explicacions orals en     
diferents contextos i 
activitats d’aula. 
· Comprensió de textos orals de      
mitjans de comunicació   
audiovisual, informàtics, per   
obtenir informació i per aprendre. 
· Reelaboració i explicació    
d’exposicions fetes per altres    
persones o que s’han sentit en      
els mitjans de comunicació o     
informàtics. 
· Interès, respecte i audició     
reflexiva davant les 
intervencions dels altres. 
 

· Comprensió i extracció    
d’informacions a partir de 
missatges i exposicions orals que     
es produeixen a l’aula. 
· Comprensió de textos orals de      
mitjans de comunicació   
audiovisual (ràdio i televisió,    
informàtics i Internet),   
principalment notícies, 
entrevistes, debats i reportatges,    
per obtenir informació i per     
aprendre. 
· Anàlisi guiada de les     
informacions. 
· Reelaboració i explicació    
resumida d’exposicions fetes per    
altres persones o que s’han sentit      
en els mitjans de comunicació. 
· Interès, respecte i audició     
reflexiva davant les intervencions    
dels altres. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.3. Llegir i comprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Comprensió de les informacions     
més habituals 
de classe, de la vida quotidiana i       
dels textos 
vinculats a continguts curriculars    
en qualsevol dels 
formats possibles i a partir del      
text, imatges o esquemes que els      
componen. 
· Utilització d’estratègies   
afavoridores del procés de    
comprensió lectora en la lectura     
individual silenciosa, amb el    
mestre/a o col·lectiva. 
· Interès pels textos escrits i      
audiovisuals com a font    
d’informació i d’aprenentatge i    
com a mitjà de comunicació     
d’aprenentatges i d’experiències. 
· Interès i curiositat per mirar o       
llegir contes o llibres de     
coneixements, però també per    
llegir un rètol, un títol d’un llibre,       
una notícia d’Internet o 
qualsevol altre text. 
 

· Comprensió de les informacions     
de diferents 
tipus de text relacionats amb     
temes treballats, tot utilitzant    
estratègies que els ajudin a     
comprendre i a relacionar el que      
diu el llibre amb els 
coneixements que tenen del    
tema. 
· Resposta a preguntes sobre     
textos que llegeixen, la resposta a      
les quals comporti 
reelaboració, relació amb els    
coneixements de cadascú i    
elaboració d’inferències. 
· Cerca guiada d’informació a la      
biblioteca escolar i amb l’ús de      
les TIC. 
· Lectura, comprensió i anàlisi     
guiada de la informació provinent     
de documents escrits i    
audiovisuals que apareixen en    
diferents mitjans i suports. 
· Interès pels textos escrits com a       
font d’informació i aprenentatge i     
com a mitjà de 
comunicació d’experiències. 
· Participació en activitats de     
lectura col·lectiva. 
· Lectura crítica de missatges     
escrits i audiovisuals (publicitat,    
informatius, relats de ficció.) 
 

· Lectura silenciosa i comprensió     
guiada a diferents propòsits i amb      
diferents intencions de temes    
treballats a classe. 
· Resposta a preguntes que     
demanin raonament, organització i    
reelaboració del que s’ha llegit a      
través d’esquemes i resums fets     
de forma guiada. 
· Comprensió i interpretació    
d’esquemes, gràfics, mapes   
conceptuals. 
· Comprensió de textos vinculats     
als mitjans de 
comunicació: diari, web, tríptics    
informatius, publicitaris i anàlisi    
guiada del que s’ha llegit, per      
localitzar informacions rellevants. 
· Utilització d’estratègies   
afavoridores del procés de    
comprensió lectora, seguint les    
que es treballen en català. 
· Recerca d’informació en un llibre      
o enciclopèdia. 
· Utilització d’Internet per mitjà     
dels cercadors per buscar    
informació. 
· Utilització de la biblioteca     
d’escola (mediateca), posant en    
pràctica els coneixements   
adquirits en català. 
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· Comprensió i localització    
d’informacions rellevants en textos    
de mitjans de comunicació social. 
· Integració de coneixements i     
informacions procedents de   
diferents suports. 
· Interès pels textos escrits com a       
font d’informació i aprenentatge i     
com a mitjà de comunicació     
d’experiències. 
· Valoració crítica de la capacitat      
lectora d’un mateix. 
· Actitud crítica davant de l’ús      
manipulatiu i discriminatori de    
determinades informacions en 
textos periodístics i publicitaris. 
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1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.4. Escriure 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Composició de textos escrits     
senzills produïts en diferents    
situacions: a) reescriptura   
d’explicacions breus; b)   
experiències personals; c)   
composicions a partir d’imatges. 
· Interès per la bona presentació      
dels textos 
escrits i per aplicar-hi els     
coneixements ortogràfics 
treballats a classe. 
 

· Composició de textos    
relacionats   amb els temes 
treballats a classe i amb     
l’experiència personal: 
descripcions, explicacions,  
diàlegs, notícies, receptes,   
utilitzant procediments senzills   
d’escriptura: pensar, escriure i    
revisar. 
· Elaboració d’audiovisuals   
senzills per descriure, narrar i     
explicar situacions quotidianes. 
· Elaboració de textos escrits i      
d’audiovisuals a partir de models,     
per tal que millorin en     
l’organització dels mateixos   
(coherència i cohesió i ús del      
lèxic,ortografia i estructures 
morfosintàctiques adequats al   
seu nivell i al tema). 
· Interès per la bona presentació      
dels textos escrits. 
· Ús del programari del tractament      
de textos i d’edició gràfica i de       
presentació que els permeti    
escriure un text, amb la     
incorporació d’imatges i àudios. 
. Valoració dels avenços de     
cadascú en l’escriptura i    
consciència de les mancances. 
 

· Composició de textos produïts     
en diferents situacions i que     
responguin a diferents intencions:    
narracions, exposicions,  
descripcions, notícies,  
instruccions, cartes, resums, entre    
altres. 
· Reconeixement i aplicació de     
l’estructura prototípica d’una   
determinada tipologia textual, per    
exemple en una exposició,    
presentació, cos ordenat de    
l’explicació i conclusió. 
· Consolidació de les estratègies     
d’escriptura adquirides en altres    
cursos i treballades en català: 
pensar (intenció, destinatari,   
contingut, forma), escriure (llegint,    
rellegint, canviant), revisar si el     
que hem escrit respon a la idea       
del que volíem escriure,    
comprovar si és coherent i està      
ben cohesionat i reformular el que      
calgui. 
· Expressió d’idees de forma     
sintètica. 
· Ús dels coneixements del     
programari de tractament de    
textos i d’edició gràfica i de      
presentacions. 
· Valoració dels avenços de     
cadascú en escriptura i    
consciència de les mancances. .     
Confiança en un mateix per poder      
millorar. 
. Interès per la bona presentació      
dels textos escrits i per aplicar-hi      
els coneixements apresos. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.5. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Observació de les diferències     
d’ús de la llengua 
oral i la llengua escrita a partir       
dels textos escrits utilitzats a     
l’aula. 
· Ús dels aprenentatges    
ortogràfics a partir del realitzat en      
català: separar 
paraules; no alterar l’ordre dels     
mots d’una frase; fer    
correspondre una grafia a cada     
so o dues en el cas dels dígrafs:        

· Observació de les diferències     
d’ús de la llengua oral i la llengua        
escrita en situacions   
comunicatives reals o simulades. 
· Coneixement de diferents tipus     
de text: narració, instrucció,    
descripció, explicació. 
· Coneixement de les diferents     
categories de missatges   
audiovisuals segons la seva    
funció (notícia, anunci, reportatge,    

· Observació i explicació de     
l’organització dels textos llegits i     
escrits a l’aula: descripcions, 
exposicions, instruccions, diàlegs,   
notícies, narracions, cartes, entre    
d’altres. 
· Observació i ús de diferents      
connectors per precisar el    
significat dels textos, entre altres,     
causa-conseqüència, finalitat,  
condició. 
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qu, gu,rr; identificació de les     
semblances i diferències entre els     
sons castellans i els catalans i les       
seves grafies: c/z. j/g, ix, ç, ch,       
ñ... 
· Escriptura de paraules d’ús     
habitual a la classe en els      
aprenentatges i en els seus     
textos.(perro, calle, hoy, ayer,    
había). 
· Introducció de normes    
ortogràfiques senzilles. 
· Ús dels signes de puntuació que       
s’estan aprenent en català. 
· Ús de la nomenclatura     
gramatical que s’està 
aprenent en català. 
· Coneixement de vocabulari    
específic dels temes que es     
tracten a l’aula i dels seus      
derivats, sinònims i antònims. 
 

ficció) i introducció dels elements     
bàsics del llenguatge audiovisual. 
· Capacitat per millorar el treball      
escrit a través de 
l’organització i revisió de textos. 
· Observació de la formació de      
paraules: derivació, composició,   
polisèmia, famílies de paraules en     
els temes treballats. 
· Ús de la terminologia gramatical      
utilitzada en català. 
· Coneixement i ús de l’ortografia      
bàsica en paraules utilitzades en     
contextos molt treballats. 
· Coneixement i ús progressiu de      
les normes ortogràfiques   
constants (que no tenen 
excepcions). 
· Introducció a l’accentuació    
gràfica: reconeixement de les    
paraules agudes, planes i 
esdrúixoles. 
· Identificació i ús dels signes de       
puntuació més comuns apresos a     
llengua catalana. 
· Ús de les normes ortogràfiques      
apreciant el seu 
valor social i la necessitat de      
cenyir-se a elles en els escrits.      
Coneixement de les normes    
treballades. 
· Confiança en la pròpia capacitat      
per aprendre llengua i en les      
situacions d’aprenentatge  
compartit. 

· Aplicació dels signes de     
puntuació apresos a llengua    
catalana. 
· Ús de les formes verbals      
adequades a cada tipus de text, i       
reflexió de l’ús: els diferents     
passats en el text narratiu,     
l’imperatiu en les instruccions. 
· Aplicació dels coneixements    
gramaticals i textuals apresos a     
llengua catalana. 
· Coneixement i ús de les normes       
ortogràfiques, apreciant el seu    
valor social i cenyint-se a elles en       
els escrits. 
· Ús de recursos i estratègies:      
associació de paraules   
(composició, derivació i contrast),    
observació de models, diccionaris    
i correctors per garantir la correcta      
escriptura i comprensió de les 
paraules i per enriquir el lèxic. 
· Confiança en la pròpia capacitat      
per aprendre llengua i en     
situacions d’aprenentatge  
compartit. 
· Anàlisi i comparació    
d’estructures sintàctiques. 
· Reflexió sobre el propi     
aprenentatge, organització del   
treball, acceptació de l’error com a      
part del procés d’aprenentatge,    
autocorrecció i autoavaluació. 

 
 
5.7. La llengua anglesa, tercera llengua 
 
Donada la importància i la riquesa que suposa el domini del màxim de llengües en la societat actual, en                   
el nostre centre fomentem també l‘aprenentatge d‘una tercera llengua. Hem escollit la llengua anglesa              
ja que sembla la més utilitzada i necessària per tal que el nostre alumnat tingui el màxim d‘oportunitats                  
tant en la seva vida d‘estudiants com laboral i, perquè també sembla que és la que les famílies tenen                   
més interès en que els seus fills/es aprenguin.  
 
En els darrers anys, s’han fet tres Projectes d’innovació que han culminat amb diverses innovacions en                
l’àrea. A més d’introduir l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a l’EI, com ja s’ha comentat               
abans, una de les innovacions més importants és poder treballar la llengua oral en grups més reduïts                 
que el grup classe, malgrat això impliqui un esforç horari molt important ja que s’han d’optimitzar al                 
màxim els recursos humans i en alguns moments es fa força insostenible per què quan es va acabar                  
l’últim projecte des del Departament d’Educació va treure la mestra d’anglès que teníem per poder               
portar a terme el projecte. 
 
L’altra innovació remarcable que fa més temps que es porta a terme és la incorporació de les TAC en                   
l’ensenyament-aprenentatge de la tercera llengua. Això comporta que l’horari s’adeqüi, especialment a            
CS per poder tenir disponible l’aula d’informàtica dues sessions setmanals per cada grup classe. 
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En les sessions de mig grup una mestra treballa la vessant oral a l’aula ordinària i l’altra mestra ho fa                    
desde la vessant més tecnològica. Durant el segon trimestre es treballa conjuntament per tal de portar a                 
terme el treball del tema de St. Jordi amb les TAC. Aquest treball es basa en una webquest i culmina                    
amb una presentació amb Power Point, una presentació per penjar a la pàgina web del centre, una                 
gravació amb video, ... 
 
Els objectius que es treballen a EP són els mateixos que es treballen a llengua catalana. 
 
 
5.7.1. Continguts 
 

1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
1.1 Parlar i conversar 

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 
· Producció de textos breus orals      
memoritzats com cançons,   
poemes, rimes, amb la utilització     
d’imatges sempre que l’activitat    
ho requereixi, adaptant   
l’entonació, el to de veu o el gest        
al contingut. 
· Reproducció del lèxic bàsic i      
dels missatges relacionats a les     
situacions comunicatives 
habituals de l’aula. 
· Participació activa en activitats     
de dramatitzacions, explicació de    
contes dialogats i representacions    
conjuntes, com recitacions de    
poemes o 
cançons, mostrant respecte per    
les produccions dels altres. 
 

· Participació activa en els     
intercanvis orals: formulació de    
preguntes, simulacions i diàlegs,    
en el context de l’aula i pròxims a        
l’alumnat. 
· Reproducció i memorització de     
textos breus orals com cançons,     
poemes, rimes, amb 
acompanyament d’elements no   
verbals que ajudin 
a la comprensió de la llengua. 
· Participació activa en les     
interaccions orals emprant la    
pronunciació, l’entonació, ritme i    
expressions orals habituals d’ús a     
l’aula i valorant i respectant les      
normes que regeixen la 
comunicació (torns de paraules,    
to de veu, gest adequat i rols). 
· Producció de missatges breus     
orals que permetin parlar sobre la      
vida quotidiana al centre o en els       
entorns més propers de l’alumnat     
tant en 
activitats individuals com en grup. 
· Ús de les estructures pròpies de       
la llengua 
estrangera en les produccions    
orals. 
 

Interacció oral a l’aula en     
situacions reals o simulacions    
amb progressiva autonomia i    
eficàcia. 
· Producció d’instruccions de    
treball i d’actuació a l’aula. 
· Formulació de preguntes i     
respostes a missatges quotidians    
d’intercanvi social i relacionats    
amb el contingut temàtic que es      
treballa, prestant atenció a    
l’entonació i la pronunciació    
adequades. 
· Participació activa en les     
interaccions orals a l’aula emprant     
la pronunciació, l’entonació, el    
ritme i les estructures orals     
treballades i respectant les    
normes bàsiques de comunicació    
(torn de paraula, to de veu). 
· Reproducció i producció de     
textos orals com cançons,    
poemes, rimes, narracions, textos    
breus relacionats amb continguts    
curriculars d’altres 
àrees o amb la pròpia àrea,      
emprant el llenguatge verbal i no      
verbal. 
· Ús de les estructures pròpies de       
la llengua estrangera en les     
produccions orals. 
· Exposició oral individual o en      
grup de temes treballats i utilitzant      
tots els suports visuals i     
informàtics disponibles. 
· Interacció en converses breus ja      
treballades en situacions de    
similitud a la realitat o     
relacionades amb la realitat    
escolar. 
· Valoració de les produccions     
orals com a expressió del propi      
aprenentatge. 
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· Disposició per superar les     
dificultats que poden sorgir en una      
interacció tot utilitzant estratègies    
que facilitin la comunicació    
(repetició, utilització d’exemples,   
gest, imatges). 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.2. Escoltar i aprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Comprensió d’instruccions   
simples de treball i d’actuació a      
l’aula. 
· Comprensió de missatges    
quotidians d’intercanvi social   
-saludar, acomiadar-se, 
presentar-se-; i missatges d’ús    
habitual a l’aula: la data, el 
temps, assistència, localització   
d’objectes. 
· Reconeixement i identificació de     
mots i textos 
breus acompanyats de suport    
visual i/o 
audiovisual. 
· Comprensió global d’un text     
d’estructura 
repetitiva, amb un contingut fácil     
d’entendre i de 
predir amb ajut d’elements    
gestuals i icònics. 
· Comprensió específica del lèxic     
bàsic per 
entendre el contingut de    
narracions, descripcions i 
situacions, amb ajut d’elements    
gestuals i icònics. 
· Interès i respecte per les      
intervencions orals 
dels altres. 
 

· Comprensió d’instruccions   
(rutines, ordres, etc.) simples i     
encadenades d’actuació a l’aula. 
· Comprensió de missatges    
quotidians d’intercanvi social:   
saludar, acomiadar-se…; 
missatges d’ús freqüent a l’aula:     
la data, el temps (atmosfèric i      
l’hora), l’assistència; informacions 
personals sobre gustos, habilitats,    
sentiments, 
característiques físiques, rutines,   
entre altres. 
· Identificació del lèxic bàsic d’un      
tema específic amb ajut    
d’il·lustracions o sense. 
· Audició i comprensió global de      
textos orals de tipologia diversa,     
en diferents suports i formats     
(diàleg, relat, descripció) i amb un      
grau de 
dificultat adequat al nivell. 
· Ús guiat d’estratègies de     
comprensió: anticipació del   
contingut, formulació d’hipòtesis, 
verificació, identificació de   
paraules clau. 
· Comprensió de textos de     
tipologia diversa procedents de    
mitjans diversos i en diferents     
formats per accedir a una     
determinada informació 
i aprendre. 
· Respecte i esforç d’atenció,     
comprensió i valoració per les     
intervencions orals dels altres. 

· Comprensió d’instruccions de    
treball i d’actuació a l’aula. 
· Comprensió de missatges    
quotidians d’intercanvi social   
-saludar, acomiadar-se, felicitar,   
disculpar-se, demanar permís,   
donar les gràcies, comentar festes     
i sortides, adonar-se de les     
novetats a 
l’aula- i de missatges relacionats     
amb el contingut 
temàtic -procedència geogràfica,   
professions, adreces,  
suggeriments-. 
· Identificació del lèxic i     
expressions bàsiques d’un tema    
específic. 
. Comprensió global i específica     
de textos de tipologia i contingut      
divers i en diferents suports i      
formats, i extracció d’informació    
per a la realització d’una tasca      
concreta o com a reforç/ampliació     
dels coneixements. 
· Audició i comprensió de textos      
orals i audiovisuals (diàlegs,    
narracions, descripcions,  
instruccions de jocs, receptes)    
adequat al nivell i a l’edat que       
facilitin la interacció entre    
l’alumnat. 
· Distinció per l’entonació entre     
una pregunta, una exclamació i     
una instrucció o una frase. 
· Interès i esforç per comprendre      
les produccions 
orals a l’aula. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.3. Llegir i comprendre 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Reconeixement i identificació de     
mots i textos breus acompanyats     
de suport visual o audiovisual. 
· Comprensió de mots i frases      
senzilles conegudes i treballades    

· Comprensió de textos senzills     
en suport paper i digital i de       
temàtica variada per copsar el     
sentit general i extreure’n    
informació per a la realització de      

·Lectura de textos de tipologia     
diversa, en suport paper i digital,      
per copsar el sentit general i      
extreure’n informació per a la     
realització d’una tasca concreta o     
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àmpliament en els contextos orals     
de l’aula. 
· Ús d’estratègies de lectura: ús      
del context visual i verbal i dels       
coneixements previs sobre el    
tema o la situació. 
· Interès i curiositat per mirar i       
“llegir” contes o llibres (en     
diferents suports) escrits en la     
llengua estrangera. 
 

tasques concretes o com a     
gaudiment de la lectura. 
· Utilització de tècniques de     
lectura apreses en les llengües     
d’aprenentatge del centre que    
ajudin a la comprensió del text i       
que permetin la deducció del     
significat dels mots i expressions     
(predicció, 
suposició). 
· Utilització de diccionaris    
il·lustrats en format paper i digital      
per a comprendre el significat del      
lèxic nou. 
· Interès per la lectura de textos       
com a font d’informació i de plaer. 
· Ús dels recursos de la biblioteca       
d’aula i escola com a font      
d’informació i de plaer. 
 

com a reforç/ampliació dels    
coneixements ja treballats. 
· Comprensió d’informacions   
relacionades amb continguts de    
diferents àrees curriculars i    
presentades en diferents suports. 
· Utilització de tècniques de     
lectura apreses de les altres     
llengües del centre que ajudin a la       
comprensió del text i que permetin      
la deducció del significat dels     
mots i expressions (predicció,    
suposició). 
· Utilització de diccionaris en     
format paper i digital per a      
comprendre el significat del lèxic     
nou. 
· Gaudiment de la lectura de      
textos reals i adaptats adequats a      
l’edat. 
· Ús dels recursos de la biblioteca       
d’aula i escola com a font      
d’informació i plaer. 
·Ús de les TAC per a la recerca        
guiada de la informació en la      
realització de tasques   
específiques. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.4. Escriure 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Escriptura de mots i missatges      
breus a partir de 
produccions orals relacionades   
amb les vivències, 
les experiències i les activitats a      
l’aula. 
· Producció de missatges breus     
seguint un model 
treballat i fàcilment identificable    
en la llengua 
d’aprenentatge. 
 

· Producció de missatges breus     
relacionats amb situacions de la     
vida quotidiana, a partir dels     
models treballats a l’aula. 
· Escriptura de textos breus     
seguint models treballats a l’aula     
amb una finalitat comunicativa,    
utilitzant, quan calgui, els    
recursos que ofereixen les TIC o      
d’altres llenguatges. 
· Producció de textos a partir de       
models i incorporant expressions i     
frases senzilles 
conegudes i treballades oralment    
per transmetre 
informacions rellevants  
relacionades amb els temes de     
treball. 
· Aprofitament de les tècniques i      
recursos de producció escrita    
apreses de les altres llengües del      
centre per a la producció de      
textos. 
· Ús de les estructures pròpies de       
la llengua estrangera en les     
produccions escrites. 

· Escriptura de mots i missatges      
breus a partir de produccions     
orals relacionades amb les    
vivències, les experiències i les     
activitats a l’aula amb una finalitat      
comunicativa, utilitzant, quan   
calgui, els recursos que ofereixen     
les TAC. 
· Producció de missatges breus     
seguint un model treballat i     
fàcilment identificable en la    
llengua d’aprenentatge. 
· Interès per la presentació     
acurada dels textos escrits. 
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· Interès per la bona presentació i       
edició dels textos produïts. 

 
1. DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

1.5. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR 

· Observació de la importància     
dels aspectes 
fonètics, de ritme, accentuació i     
entonació de la 
llengua estrangera i del seu ús      
per a la millora de la comprensió i        
producció orals. 
· Reconeixement i ús de mots i       
estructures senzills propis de la     
llengua estrangera. 
· Observació de les diferències     
entre la llengua 
oral i l’escrita. 
· Observació de la relació entre el       
so i la seva grafia. 
 

· Reconeixement i ús de lèxic,      
formes i estructures bàsiques    
pròpies de la llengua estrangera,     
prèviament utilitzades. 
· Associació de grafia,    
pronunciació i significat a 
partir de models escrits i     
expressions orals. Ús intuïtiu de     
la decodificació. 
· Ús d’habilitats i estratègies per      
aprendre nou lèxic, expressions i     
estructures (repetició,  
memorització, associació,  
utilització de suports multimèdia)    
de forma individual però també en      
grup. 
· Ús de recursos TIC amb suports       
multimèdia per al treball de     
vocabulari bàsic i d’ampliació i     
d’estructures lingüístiques de la    
llengua 
estrangera. 
· Ús de recursos que ajudin a       
l’aprenentatge de la llengua    
(memorització, recitació,  
associació de mots) i reflexió     
sobre el propi aprenentatge,    
especialment per captar els petits     
avenços que s’assoleixen. 
·Valoració i confiança en la pròpia      
capacitat per aprendre una    
llengua estrangera com a 
instrument per a la realització de      
tasques, com a eina    
d’aprenentatge i d’accés al    
coneixement i com a llengua de      
comunicació dins i fora de l’aula. 

· Reconeixement i ús de lèxic,      
formes i estructures bàsiques    
pròpies de la llengua estrangera,     
prèviament utilitzades. 
· Ús de recursos que ajudin a       
l’aprenentatge de la llengua    
(memorització,recitació, 
associació de mots) i reflexió     
sobre el propi aprenentatge, 
especialment per captar els petits     
avenços que s’assoleixen. 
· Ús de recursos TIC i suports       
multimèdia per al treball de     
vocabulari bàsic i estructures 
lingüístiques de la llengua    
estrangera. 
· Valoració de la llengua     
estrangera com a instrument per a      
la realització de tasques i com a       
llengua de comunicació dins    
l’aula. 
 

 
Cada any tot el centre treballa un tema de forma transversal, per tant també es treballa en llengua                  
anglesa, utilitzant a CS les TAC per poder-lo desenvolupar, així tenen una visió més àmplia sobre la                 
recerca d’informació i l’ús social de la llengua. 
 
Tot el material i les programacions estan fetes i es poden consultar a la Secretaria del centre. 
 
 
 
 
5.8. Altres llengües 
 
Veiem com a positiva la diversitat lingüística de l‘alumnat dins el centre i intentem aprofitar-la per a                 
enriquir el currículum i que tots els alumnes visquin els avantatges de conèixer el màxim de llengües.  
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En aquesta línia, s‘intentarà que al llarg de l‘escolarització tots els grups hagin tingut contacte amb                
altres llengües a part de les tres que treballem específicament, per tal que valorin la riquesa de dominar                  
el màxim de llengües possibles i pugui deduir característiques compartides per tots els codis lingüístics;               
així doncs, mentre no es dóna el cas de tenir alumnat usuari d‘altres llengües en el centre, intentem que                   
l‘alumnat entri en contacte puntualment amb altres llengües almenys un parell de cops al llarg de la                 
seva escolaritat, ja  sigui a través d‘algun projecte de treball o algun centre d‘interès.  
 
Sempre que es doni el cas, es donarà un tractament particular als/les alumnes d‘incorporació tardana               
procedents de països de parla no castellana, per tal que se sentin igual d‘acollits que la resta d‘alumnat                  
del centre i per a facilitar al màxim els seus aprenentatges.  
 
Es té previst tenir en compte les llengües d‘alumnes nouvinguts, per a les comunicacions amb les                
famílies, si és possible, donant-los els documents traduïts en la seva llengua i demanant ajuts de                
traducció al consell comarcal o altres per a les primeres entrevistes amb la família.  
 
En el pla d’acollida hi ha especificades les actuacions que es porten a terme. 
 
5.9. Horaris.  Àmbits de Llengües. Llengua Catalana, Llengua Castellana i Llengua Anglesa: 
 

 cicleinicial ciclemig ciclesuperior 
 Mínims 

normativa* 
Hores que 

fem a 
l’escola 

Mínims 
normativa* 

Hores que 
fem a 
l’escola 

Mínims 
normativa* 

Hores que 
fem a 

l’escola 
Llengua i 
Literatura 
Catalana 

 
140 h 

 

 
315 h 

 
140 h 

 

 
280 h 

 
140 h 

 

 
280 h 

Llengua i 
Literatura 
Castellana 

 
140 h 

 

 
140 h 

 
140 h 

 

 
140 h 

 
140 h 

 

 
140 h 

Estructures 
lingüístiques 
comunes 
(Català) 

 
 

105 h 
 

 
 

105 h 

 
 

70 h 
 

 
 

70 h 

 
 

70 h 
 

 
 

70 h 

Llengua 
Anglesa 
 

 
70 h 

 

 
140 h 

 
105 h 

 

 
210 h 

 
140 h 

 

 
280 h 

 
 
∙ Mínims Normativa CI, CM i CS: segons estableix la normativa vigent actual Decret 
142/2007 
 

 
CICLE INICIAL 

 
Primer 

 

 
Segon 

 
Què fem? 

 
 
Llengua i literatura 
Catalana 
 

 
 
 

175 

 
 
 

140 

Continguts relacionats amb la pròpia àrea de 
Llengua i literatura cata-lana. Els agrupaments 
poden ser de tot el grup classes o bé en grups més 
reduïts ( Dues clas-ses/ tres mestres/tres grups ) 
1 sessió: Lectura (6ªh ) 
1 sessió: Expressió oral (6ª h ) 

Llengua i literatura 
Castellana 

 
70 

 
70 

2 sessions: Continguts 
relacionats amb la pròpia 
àrea de Llengua i 
literatura castellana. 

Estructures 
lingüístiques 
comunes (Català) 

 
35 

 
70 

1 sessió: Treball d’estructures lingüístiques en català 

 
Llengua Anglesa 

 
70 

 
70 

2 sessions: Continguts relacionats amb la pròpia 
àrea de Llengua Anglesa 
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CICLE MITJÀ 

 
Tercer 

 

 
Quart 

 
Què fem? 

 
 
 
Llengua i literatura 
Catalana 
 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

140 

Continguts relacionats amb la pròpia àrea de 
Llengua i literatura cata-lana. Els agrupaments 
poden ser de tot el grup classes o bé en grups més 
reduïts ( Dues classes/ quatre  mestres/quatre grups 
on es treballen diversos aspectes de mates, 
expressió escrita, tècni-ques d’estudi i també es 
treballen els TAC ) 
1 sessió: Lectura (6ªh ) 
1 sessió: Expressió oral (6ª h ) 

Llengua i literatura 
Castellana 

 
70 

 
70 

Continguts relacionats amb la pròpia àrea de 
Llengua i literatura castellana. 

Estructures 
lingüístiques 
comunes (Català) 

 
35 

 
35 

1 sessió: Treball d’estructures lingüístiques en català 

 
 
 
Llengua Anglesa 
 

 
 
 

105 

 
 
 

105 

2 sessions: Continguts relacionats amb la pròpia 
àrea de Llengua Anglesa. En una d’aquestes sessions
el grup classe és atès per dues mestres per treballar 
en petit grup l’expressió oral.  

 
 

CICLE SUPERIOR 
 

Cinquè 
 

 
Sisè 

 
Què fem? 

 
 
 
Llengua i literatura 
Catalana 
 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

140 

Continguts relacionats amb la pròpia àrea de 
Llengua i literatura catalana. Els agrupaments poden 
ser de tot el grup classes o bé en grups més reduïts 
( Dues classes/ tres mestres/quatre grups on es 
treballen diversos aspectes de mates, expressió 
escrita, i TAC ) 
1 sessió: Lectura (6ªh ) 
1 sessió: Expressió oral (6ª h ) 

Llengua i literatura 
Castellana 

 
70 

 
70 

Continguts relacionats amb la pròpia àrea de 
Llengua i literatura castellana. 

Estructures 
lingüístiques 
comunes (Català) 

 
35 

 
35 

1 sessió: Treball d’estructures lingüístiques en català 

 
Llengua Anglesa 
 

 
 

140 

 
 

140 

3 sessions: Continguts relacionats amb la pròpia 
àrea de Llengua Anglesa. En dues d’aquestes 
sessions el grup classe és atès per dues mestres per 
treballar en petit grup l’expressió oral.  

 
 
 
 
6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 
 
6.1.   Pla de lectura de centre 
 
S’està redactant el Pla de Lectura del centre per tal de coordinar i optimitzar les activitats de                 
dinamització de la lectura que es fan al centre. Quan s’hagi acabat i estigui aprovat pel Claustre es                  
podrà consultar a la Secretaria del centre. 
 
6.1.1. La biblioteca escolar 
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És un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees                
curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents suports, que ha d’estar a l’abast de                 
l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. No està operativa ja que per la manca                 
d’espais que té l’escola s’utilitza com a aula d’informàtica, sala de professors i altres. 
 
6.1.2. La biblioteca de l’aula 
 
Actualment es treballa amb la Biblioteca d’aula a l’hora de lectura de la sisena hora. Consisteix en                 
lectures de diferents textos i fer una presentació oral a la classe. 
 
 
6.2.Accés i ús de la informació 
 
El centre té elaborada una planificació general d’activitats que treballen la competència informacional de              
forma integrada en les activitats del currículum. Les activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició              
d’habilitats i destreses que permetin a l’alumnat transformar la informació en coneixement personal:             
Reconèixer la necessitat d’informació, com localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i              
com comunicar-la. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català però també es té cura d’introduir                
activitats que fomentin l’ús i el coneixement de les altres llengües curriculars. Exemples d’això són les                
conferències i altres treballs que es fan a expressió oral i el projecte que es treballa per St. Jordi i que                     
també es treballa en llengua anglesa. 
 
6.2.1. La pàgina web del centre 
 
La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s’han establert els                  
mecanismes per actualitzar-la . A la pàgina web s’utilitza el català com a llengua de comunicació amb                 
l’excepció de les activitats que es pengen i són d’anglès o castellà. 
 
 
6.3. Diversitat lingüística i intercultural del centre 
 
El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de             
conflictes que es treballen a la tutoria i els té en compte la majoria del professorat en les seves activitats                    
docents. Actualment s’estan posant les bases per a la redacció del Pla de convivència del centre on                 
tots aquests aspectes quedaran reflectits d’una manera clara. 
 
6.3.1   Mediació lingüística 
 
En el període d’acollida de les famílies nouvingudes, sempre que es fa necessari, ens posem en                
contacte amb el servei de traducció que facilita el Consell Comarcal del Vallès Oriental. En alguns                
casos concrets malgrat no estar dins del període d’acollida i degut a les dificultats lingüístiques               
d’algunes famílies s’ha continuat demanant aquest servei de traducció. 
 
6.3.2 Acollida i atenció de l’alumnat nouvingut 
 
Malgrat no tenir aula d’acollida, el centre fa anys que treballa i té dissenyat un protocol clar d’acollida i                   
atenció de l’alumnat nouvingut. 
 
Des del començament, s’utilitza el català com a llengua de comunicació i ensenyament/aprenentatge..             
Després de fer una avaluació inicial del nivell de català i d’alfabetització, des de la coordinació LIC i la                   
CAD, s’organitzen els mitjans humants i materials necessàris per a l’atenció individualitzada. Es posa              
en marxa el PI que garanteix l’atenció individualitzada intensiva, posant l’èmfasi en l’aprenentatge del              
català oral i escrit, amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada, organitzant els               
horaris del professorat i les sessions de suport. Regularment s’avaluen els resultats i se’n fa un                
seguiment acurat. 
 
Els objectius que es pretenen amb l’alumne nouvingut són: 
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· Proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona integració de l’alumnat que s’incorpori              
tardanament en qualsevol dels nivells educatius del centre. 
 
· Garantir, dins l’horari lectiu, l’atenció individualitzada d’aquests alumnes per part del tutor/a i la               
coordinadora LIC. Simultàniament hores de dedicació per als nouvinguts fora de l’aula per part d’altres               
mestres. 
 
· Assegurar l’adequació del currículum, dels materials escolars i del procés d’avaluació per a facilitar 
l’aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts. 
 
· Introduir i consolidar l’ús de la llengua catalana des del primer moment de la incorporació de 
l’alumne al centre. 
 
· Esforçar-se per assegurar que tot el professorat i els altres adults que actuen al centre es dirigeixin                  
sempre en català als alumnes d’incorporació tardana, així com ho fan amb tots els altres alumnes a fi                  
de facilitar-ne la integració i com a senyal de no discriminació. 
 
· Vetllar per la incorporació dels alumnes al curs que els correspongui per l’edat. Si no és possible                  
assignar l'alumne al curs que li correspon s'efectuarà la incorporació un curs per sota. Aspectes que                
s'ha de tenir en compte per dur a terme aquest canvi de curs: la llengua (no romànica), entorn social,                   
moment d'incorporació i nivell de competències bàsiques. 
 
· Informar a les famílies nouvingudes de la situació lingüística de l’escola i de l´entorn. 
 
 
6.4. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
 
El centre ha fet una diagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics                
i de millora del centre. A partir d’aquesta diagnosi s’estan revisant la metodologia i els mètodes de                 
treball de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües per tal d’adequar-les a l’assoliment de les             
competències bàsiques. En aquest sentit es facilita la formació del professorat per tal de poder-ho               
portar a terme. 
 
 
 7. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 
7.1. Pla Anual i Memòria Anual. 
 
Aquests dos documents expliciten el treball que es fa anualment en el centre, i entre ells es                 
retroalimenten. 
 
Tot objectiu de treball del curs està plantejat en el Pla Anual, document-base del centre que s’elabora a                  
l’inici de cada curs. Els objectius a assolir són proposats pels diferents cicles i Comissions de treball que                  
hi ha a l’escola. Tots i cadascun dels objectius marcats en el Pla Anual són recollits i valorats a la                    
Memòria Anual de centre en finalitzar un curs escolar. D’aquesta manera, es comprova el grau               
d’assoliment dels objectius previstos i serveix com a punt de partida per a la redacció del Pla Anual del                   
curs següent. Pla Anual i Memòria Anual són presentats als diferents òrgans: Claustre, Consell              
Escolar,... És per aquest caràcter de “causa-efecte” que tenen aquests documents, que són molt vàlids               
com a valoració dels diferents objectius marcats i serveixen d’avaluació del procés. D’aquesta manera,              
objectius de treball de l’àmbit lingüístic quedaran reflectits en aquests documents de gestió del centre. 
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