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0. INTRODUCCIÓ 

 
L’Escola  La Sagrera de Sta Eulàlia de Ronçana  és un centre públic que va 
començar la seva activitat educativa el curs 2007-2008 compartint edifici 
amb el CEIP Ronçana. 
 
De bon començament s’hi impartia el segon cicle d’Educació Infantil i el 
primer cicle d’educació Primària . 
 
Enguany, el curs 2010-2011, l’escola es troba a ple rendiment :  
s’imparteixen classes des del 1r curs d’Educació Infantil  fins a 6è de 
Primària, distribuïts de la manera següent: doble línia  als 3 cursos 
d’Educació Infantil  i 10 de Primària  una sola línia a partir de 4t. 
 
L’ edifici és de nova creació i està situat a prop de l’església de Santa 
Eulàlia de Ronçana, al barri de La Sagrera d’ on rep el nom. 
 
Els alumnes i les alumnes que s’han incorporat al centre procedeixen 
majoritàriament de la 3a línia del CEIP Ronçana - el grup C- dels diferents 
nivells  escolaritzats. El principal motiu del canvi d’escola  és el fet de viure 
en les proximitats del centre.  
Una petita part de l’alumnat procedeix d’altres poblacions i  el motiu de la 
seva incorporació és el canvi de residència. 
El claustre  actual està format per 27 metres -24’75 llocs de treball- que 
treballen amb la ferma voluntat de formar part de la creació d’ una escola 
arrelada al poble , amb identitat pròpia, i alhora, que serveixi  d’ element 
cohesionador entre els diferents components de la comunitat educativa i 
entitats culturals del poble. 
 

Elaborar un PLC coherent, consensuat i pràctic, ha esdevingut una 
necessitat a més d’una obligació : a través del treball amb el llenguatge,  
esperem aconseguir formar persones cultes, sensibles i íntegres que 
respectin els valors humans i socials  que  fan  evolucionar la humanitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CEIP LA SAGRERA                                                                             EXPRESSIÓ ESCRITA 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA                                                             CURS 2009/2010  

0.1. OBJECTIUS 
 
0.1.1    Potenciar el català com a llengua vehicular i laboral,  
             entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
0.1.2     Fer servir el català com a eina de cohesió i integració entre totes les     
             persones del centre. 
 
0.1.3    Vetllar perquè totes les persones que treballin en el centre o hi    

  col·laborin, s’adrecin a l’alumnat en català.  
 

0.1.4   Utilitzar el català en totes les activitats acadèmiques. 
 
0.1.5     Vetllar perquè la retolació, decoració general i tots els comunicats de    

  l’escola es facin en català. 
 

0.1.6   Procurar que es faci ús del català en les activitats complementàries,   
  extraescolars i serveis externs que depenguin d’altres empreses. 
 

0.1.7   Vetllar perquè tots els  comunicats de la comunitat educativa siguin   
             supervisats per l’E D o un professor o professora de llengua a fi de  
             garantir la correcció lingüística. 
 
0.1.8    Organitzar els recursos humans del centre per fer-los el màxim  
            d’eficients en relació a l’ús del català. 
 
0.1.9   Organitzar el projecte curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català     
            i el tractament del plurilingüisme.   
 
0.1.10. Establir pautes d’ús lingüístic favorables a l’ús del català entre tots els  
            membres de la comunitat educativa, sense prejudici que s’arbitrin  
            mesures de traducció en el període d’ acollida de les famílies de  
            l’alumnat nouvingut. 
 
0.1.11 Valorar les llengües d’origen de l’alumnat per part del centre i els seus  
            professionals, tenir present  la interdependència lingüística així com  
            l’assoliment de les competències comunes per millorar l’ aprenentatge  
            de tothom.     
 
0.1.12. Elaborar, revisar i actualitzar amb regularitat tots els documents del  
            centre, especialment els continguts referits a la llengua catalana. 
 
0.1.13. Vetllar per l’assoliment i avaluació del català a totes les àrees implicant  
            tot el professorat. 
 
0.1.14. Potenciar entre el professorat i treballadors del centre la correcció  
            lingüística. 
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0.1.15. Afavorir situacions educatives facilitadores de l’aprenentatge de la  
            llengua: 

a) Salutacions i acomiadaments correctes a les entrades i sortides ( Bon 
dia, bona tarda, sis us plau , fins demà, ...) 

b) Expressió oral i conversa 
c) Sortida d’alumnes de l’aula per explicar un conte, o recitar un poema, o 

mostrar el funcionament d’un instrument, o explicar el contingut d’un 
mural..., a un altre grup. 

 
0.1.16. Organitzar les festes d’escola, especialment St. Jordi, com un espai en    
            què la llengua i les seves possibilitats creatives i comunicatives siguin  
            les protagonistes. 
 
0.1.17. Establir una línia pedagògica a tota l’escola on la lectura, la comprensió  
            i l’expressió tant oral com escrita, siguin els eixos transversals de tots  
            els aprenentatges. 
 
0.1.18. Vetllar perquè les dramatitzacions, recitacions poètiques, explicació de    

    notícies o narració de contes, embarbussaments, dites..., es portin a   
    terme a tots els cursos i d’una manera regular. 
 

0.1.19. Implicar les famílies i personal de l’escola en l’elaboració del PL. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT 
  
  1.1. ALUMNAT 

 
Durant el curs 2013-2014,  al CEIP La Sagrera, el nº de matriculats va ser de 
253 alumnes, la procedència dels quals era la següent (Veure gràfics, Annex 
1): 
 
            - El 94%  de l’alumnat nascut a Catalunya 
            - L’1% a altres comunitats de l’Estat Espanyol 
            - El 5% a altres països fora d’Espanya. 
           
Quant a la llengua de comunicació familiar ( Annex 2), hem constatat el    
següent: 
   
- La majoria dels pares ( entre el 82/83%) es dirigeixen als seus   
  fills i filles en català. 
             
Aquest percentatge baixa, curiosament, quan es tracta de la comunicació    
en català entre germans i germanes o entre mare/pare (un 72%). 
La comunicació, en castellà, augmenta en aquests casos:   
 
                - El 77% dels pares es comuniquen  entre ells en aquesta    
                  llengua, així  com el 34% dels germans i germanes. 
 
A les sortides o entrades a l’escola, sentim parlar força en castellà. 
 
En relació al coneixement d’altres llengües diferents del català i del  
castellà, els resultats freguen la unanimitat: el 86% de les famílies   
enquestades  no té coneixements d’altres llengües ( Annex 3). 
 
Finalment, hem volgut saber  quina llengua utilitzaven les famílies en  
els moments d’oci, i com a exemple hem preguntat pels mitjans de  
comunicació més consultats. Els resultats han estat molt clars:  
pràcticament la majoria de les famílies utilitza indistintament els   
mitjans de comunicació tant en català com en castellà. 
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1.1. ENTORN 

 

 
La nostra escola està situada al barri de la Sagrera de 
Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental. Inicialment 
el barri de La Sagrera estava format per les quatre cases 
que hi havia al voltant de l’església.  
 
Santa Eulàlia no ha tingut mai un nucli urbà que 
permetés la seva localització. Des d’antic, la població ha viscut dispersa entre les 
serres, les planes i els torrents. Forma part de la Vall del Tenes, riu que travessa el 
municipi i està envoltada pels Cingles del Bertí i el massís del Montseny. 
 
L’any 1958 es va iniciar un procés urbanitzador i transformador que encara avui 
continua. Fa aproximadament  40 anys, durant un període d’eufòria econòmica i 
sense planificació urbanística, Santa Eulàlia va esdevenir el que és en l’actualitat. 
 
Ja fa anys que es va envoltar d’urbanitzacions de cases que primer eren segona 
residència i que actualment han passat a ser de primera. Fa pocs anys es van 
construir uns pisos i ara s’ha ampliat la zona residencial en el lloc que ocupava la 
masia de Can Naps (la Sagrera). 
Actualment els barris que tenen  el nucli més definit són El Rieral  - la zona més 
poblada- i la Sagrera.  
 
La majoria de les famílies procedeix de l’àrea metropolitana de Barcelona, o són 
familiars dels antics residents. Al municipi es dóna per tant, una barreja de 
població entre l’àmbit rural i l’àmbit urbà. 
 
Quant al professorat, dels 20 professors i professores consultats, 18 són nascuts a 
Catalunya i 2 a altres comunitats espanyoles encara que tots parlen i escriuen 
correctament tant el català com el castellà. 
 
Del personal no docent (monitors i monitores de menjador, personal de neteja i 
conserge),  únicament una persona és originària d’un altre país; la resta procedeix 
de Catalunya. 
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2. L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 
2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

 
   2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA 

. 
      2.1.1.1. El català vehicle de comunicació 

 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques, a excepció 
d'aquelles que el centre ha decidit realitzar en castellà o anglès i que queden 
recollides en el present projecte lingüístic. El català és l'eina de cohesió i integració 
entre totes les persones del centre.  
La Coordinadora Lingüística del centre  farà un seguiment regular de l'ús del català 
a l’escola en els diferents àmbits. 

 
 

      2.1.1.2. El català, eina de convivència. 
 

Hi ha acord en el centre educatiu sobre la necessitat de generalitzar l'ús del català 
en tots els àmbits de convivència. En el Pla d’Acolliment del centre es contemplen 
actuacions concretes per tal de que sigui així amb l'alumnat nouvingut el més aviat 
possible. 
La relació de l’alumnat amb el seu professorat de castellà o anglès és, però , en la 
llengua corresponent, tant dins com fora de l’aula. 
 
    
   2.1.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 
      2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística 

 
Al nostre centre la major part de l'alumnat és catalanoparlant, però la tendència de 
l’alumnat és la de parlar un nivell de català pobre tant a nivell de vocabulari com 
d’estructures i de pronuncia deficient o castellanitzat. Per aquest motiu durant el 
curs 2010-11, s’ha iniciat un pla de formació per al professorat sobre immersió 
lingüística que durarà tres cursos.  
Cada vegada que arriba al centre un alumne nouvingut que no parla català, sigui o 
no d' incorporació tardana, s'ha de seguir el protocol del nostre Pla d'Acollida (en 
aquests moments, en elaboració) el qual conté referents d’estratègies del 
programa d'immersió lingüística.  
La coordinadora LIC del centre, juntament amb la cap d’estudis i la professora 
d’EE, són les persones responsables de vetllar per tal que es revisi periòdicament 
tant el contingut com l'aplicació del PAC i valorar com s'està implicant a les 
famílies i al personal no docent en l'acolliment dels nouvinguts.  
Pel que fa al professorat, caldrà valorar periòdicament la necessitat d'actualització 
quant a l’aplicació d’ estratègies d'immersió lingüística. 
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       2.1.2.2. Llengua oral : escoltar i parlar 

 
El professorat serà un model i referent d’expressió lingüística, de manera que 
sempre que un infant s’expressi en castellà o qualsevol altra llengua fora de 
context,  el mestre/a li repetirà la frase en català amb la intenció que l’infant 
l’assimili correctament. Especialment en els primers nivells es facilitarà que l’ infant 
la torni a repetir al mateix moment. En els nivells superiors es demanarà la màxima 
correcció lingüística a l’alumnat i es procurarà que tots els adults que el tractin , 
especialment les mestres i  els  mestres, han d’esdevenir  un model d’expressió 
oral. 
 
La llengua oral es treballa habitualment en tots els cicles. Es tenen en compte les  
diverses modalitats de textos orals (entrevistes, converses, poemes,  
dramatitzacions, argumentacions), tant a l'àrea de llengua com a la resta d´àrees, 
sobretot a les assemblees de les tutories. Es considera que tots els mòduls de 
treball  
en mig grup (producció textual, matemàtiques, coneixement del medi, anglès,  
música, plàstica...) són especialment idonis per a la pràctica de les habilitats orals 
(escoltar i parlar) .   
El professorat  es proposa buscar i aplicar eines per afavorir l’avaluació entre 
companyes i companys i l’autoavaluació de l’alumnat, així com treballar els 
diversos registres de la llengua.  
 

 
►Es treballa tant la parla com l’escolta:  
● Tenint en compte les diverses modalitats de textos orals : converses, 
   argumentacions, poemes, entrevistes, dramatitzacions, conferències… 
●Tenint present els coneixements previs de l’alumnat mitjançant la 
  conversa inicial. 
● A l'àrea de llengua i a la resta d'àrees. 
● En tots els mòduls de treball i amb especial incidència en els de 
   grup reduït i en els ambients a Educació infantil.:  producció textual, 
   comprensió oral,consciència fonològica,  música, informàtica...  
 
►Cal : 
● Vetllar per tal de que es practiquin els diversos registres de la llengua. 
● Vetllar per unificar els criteris d’avaluació i els tipus d’activitats de la 
   llengua oral segons els nivells i cicles. 
● Recollir materials-model per l’avaluació de la llengua oral: graelles, 
   activitats... 
● Buscar i aplicar eines per afavorir l’avaluació entre companys i 
   l’ autoavaluació progressiva de l’alumnat.  
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        2.1.2.3. Llengua escrita 

 
L'escola segueix l'enfocament del currículum pel que fa a l'ensenyament de la 
llengua escrita. El claustre vetllarà per tal que la complexitat dels processos 
d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es contempli de forma global i que 
l'ensenyament dels mateixos segueixi una progressió adequada. Es potenciaran 
les activitats funcionals,  aprofitant situacions comunicatives  que sorgeixen de 
qualsevol de les àrees. El centre tindrà establerts mecanismes d'avaluació per tal 
de conèixer l'assoliment de la lectura i l'escriptura. S'utilitzaran eines de revisió  per 
tal de millorar cadascuna de les habilitats en diferents moments del curs. Es 
vetllarà per tal de fer partícip a l'alumne i l’alumna de les seves dificultats i dels 
seus progressos, potenciant l'autoavaluació tant pel que fa a la lectura com a 
l'escriptura. 
 
 

 
El claustre vetllarà per la coherència en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge de la lectura i l'escriptura, 

• Seguint les orientacions metodològiques del currículum. 
• Dedicant una sessió setmanal fixa, com a mínim, a la lectura 

expressiva, tant individual com col·lectiva. 
• Programant una sessió setmanal fixa per a l’expressió escrita, tant en 

textos dirigits com lliures, tenint en compte totes les tipologies 
textuals contemplades a la programació elaborada el curs 
2009/2010. 

• Programar i portar a terme, sistemàticament, sessions de lectura 
comprensiva i comprensió lectora. 

• Potenciant les activitats funcionals. 
• Aprofitant situacions comunicatives  que sorgeixen de qualsevol de 

les àrees. 
• Dotant a les activitats d’uns objectius clars , compartits amb l’alumnat. 
• Establint mecanismes d'avaluació .  
• Utilitzant eines de revisió, consensuades per tot el professorart, al 

llarg de tot el curs.  
• Potenciant l'autoavaluació de l’alumnat, amb eines concretes. 
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          2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

 
Es vetllarà per tal que l'alumnat aprengui a utilitzar les quatre habilitats 
lingüístiques fonamentals (escoltar, parlar, llegir i escriure) a través de la seva 
pràctica en totes les àrees. Això suposa que a l'hora de programar des de 
qualsevol àrea es tindrà en compte que hi hagi una interrelació  entre les habilitats 
orals i escrites, ja que aquest fet permetrà processar la informació i comunicar-la 
d'una manera més eficaç. Es potenciarà la producció oral de l'alumnat i se 
l'ensenyarà  a escoltar millor. S'utilitzarà la llengua oral (escoltar i parlar)  com a 
mitjà per a analitzar, reflexionar i millorar les habilitats de la llengua escrita , tenint  
en compte el paral·lelisme entre els processos de les habilitats receptives (escoltar 
i llegir) i les productives ( parlar i escriure) . Es potenciaran activitats en que la 
relació entre la llengua oral i la llengua escrita és inherent, com ara la lectura 
expressiva, el teatre, la conversa sobre lectures, l'exposició oral amb suport 
escrit... 
 

 
El professorat del centre es proposa : 

• Que l’alumnat aprengui a utilitzar les quatre habilitats lingüístiques 
(escoltar, parlar, llegir i escriure) en totes les àrees.   

• Programar des de la interrelació  entre les habilitats orals  i escrites. 
• Tenir en compte el paral·lelisme entre els processos de les habilitats 

receptives (escoltar i llegir) i les productives (parlar i escriure) . 
• Potenciar activitats en que la relació entre la llengua oral i la llengua 

escrita és inherent : la memorització i recitat de poemes, la narració de 
contes, la lectura expressiva, el teatre, la conversa sobre lectures, 
l'exposició oral amb suport escrit i d’imatges... 

• Participar en el certamen de la lectura en veu alta de la FEC 
• Apadrinament d’alumnes de 1r per part d’alumnes de 6è en activitats 

lectores. 
• Lectura i explicació de contes d’alumnes de Cicle Superior a alumnes 

d’Educació infantil. 
• Lectura per part de la mestra o el mestre als alumnes i a les alumnes a 

fi que serveixi de model d’expressivitat i entonació. 
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           2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 
 
.El professorat de totes les àrees es responsabilitzarà de que l'alumnat assoleixi el 
nivell d'expressió i comprensió en català concretats en el currículum, posant un 
especial èmfasi en la llengua oral. Pel que fa a aquesta,  es preveuran a l'hora de 
programar, activitats i mecanismes d'avaluació, tant pel que fa a l'expressió i la 
comprensió, com a les actituds d'escolta i respecte envers els altres. Respecte 
a  la llengua escrita, es potenciarà la lectura i l'escriptura de diferents tipologies 
textuals, tant dirigides com de producció lliure.  
.Es tindrà cura d'ensenyar estratègies lectores adients als diferents textos 
(narratius, expositius, instructius...) i es realitzaran activitats d'avaluació de la 
comprensió de tots ells. 
.Pel que fa a l'escriptura, es concretaran la metodologia i els criteris d'avaluació a 
utilitzar en els diferents cicles. Les activitats de lectura i escriptura seran el més 
funcionals possibles i tant individuals com grupals.  Sempre que es pugui, es 
potenciarà tant l'autoavaluació com l'avaluació entre iguals. 
 
           2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 
.El centre adequarà la documentació de que disposa sobre aspectes didàctis i 
organitzatius, així com els criteris d'avaluació, seguint les orientacions del nou 
currículum. 
.A l'escola es disposarà d'un protocol per fer el traspàs d'una promoció d'alumnes 
al setembre, sempre que hi hagi un canvi d'ensenyant, seguint el següent guió: 

- Lectura del resum de la junta d’avaluació del curs anterior 
- Consulta de l’arxivador CAD revisat i actualitzat  

.S’han de fixar els objectius i competències mínimes per als canvis de cicle i etapa 

.S'ha de vetllar així mateix   per seguir els protocols específics per als canvis de 
cicle   
 i etapa seguint aquests objectius mínims.  
.Hi haurà coordinació amb el centre de secundària l’IES La Vall del Tenes tant pel 
que fa al traspàs d'informació sobre l'alumnat com sobre aspectes metodològics i/o 
organitzatius que es coordinaran a través de representants del centre, 
especialment de 6è, amb els del centre de secundària.  
També es realitzarà un traspàs d’informació des de les escoles bressol del poble 
envers l’escola La Sagrera. L’Equip Directiu l’organitzarà procurant l’assistència de 
la psicòloga municipal, la coordinadora d’educació infantil o les tutores de P3. 
.Les reunions de coordinació de nivell i les reunions dels cicles, tant informatius o 
organitzatius com pedagògics, es planificaran de manera sistemàtica i la cap 
d’estudis i els coordinadors o coordinadores vetllaran per fer el mateix amb les 
trobades entre els diferents cicles. 
.La cap d’estudis realitzarà un estudi sobre els resultats de les proves de  
competències bàsiques, així com del nivell d’assoliment en les matèries  
instrumentals del curs de 6è, que explicarà tant al claustre com al Consell  
escolar, i compararà els percentatges respecte a la mitjana d’escoles de 
Catalunya, a fi de consensuar i programar amb el claustre els canvis de currículum 
o de metodologia que es considerin convenients per  millorar el nivell 
d’aprenentatge de l’alumnat. 
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           2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells (Cont.) 
 

 
Es garantirà a través de: 
 

 Revisar i consensuar per tot el claustre els aspectes lingüístics del 
currículum. 

 Fixar objectius i competències mínimes per als canvis de cicle i 
etapa. 

 Concretar criteris d’avaluació . 

 Garantir el traspàs d’informació sobre l’alumnat quan hi hagi un 
canvi de nivell, de cicle o d’etapa. Això implica explicar quins han 
estat els continguts ensenyats, el grau d’assoliment de l’ alumnat,  
els continguts que cal consolidar i les característiques 
psicològiques i sociològiques del grup. 

 Establir cicles i claustres pedagògics 

 Potenciar les reunions d’intercicles 
 
 

 
          2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la    
                       llengua vehicular 
 
.El centre disposarà d'un Pla d'Acollida (en aquests moments, en projecte, ja que a 
causa de la manca d’alumnat immigrant, la seva elaboració no ha estat una 
prioritat en un centre de nova creació com el nostre) on es recolliran i 
sistematitzaran  les actuacions i mesures organitzatives que s'han de posar en 
marxa per facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut. 
.Des de la coordinadora LIC i els equips pedagògics del centre, es vetllarà per tal 
de revisar periòdicament el Pla d'Acollida  i buscar eines per a avaluar el seu 
funcionament. Es revisarà especialment  la concreció de diferents estratègies per a 
facilitar la comprensió i l'expressió en una nova llengua. Les revisions efectuades 
es compartiran amb tot el claustre i es vetllarà per tal que tot el professorat que 
arribi nou al centre disposi de la documentació corresponent a l'inici del curs. 

 
 
El Pla d’ Acollida del Centre  
 

 Serveix per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. 
 

  Determina: 
-Aplicar actuacions i mesures organitzatives concretes. 

          -Utilitzar estratègies didàctiques específiques per facilitar la  
           comprensió i l’expressió del català des de l'inici. 
          -Responsabilitzar tots els agents educatius : personal docent , no  
           docent i alumnat. 
► Es revisarà periòdicament. 
► Es facilitarà a tot el professorat del centre i quedarà recollida a la  
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    carpeta d’aula de cada nivell. 
              
            2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 
En funció de l’edat d’incorporació de l’alumne al centre, s’adoptaran o no mesures 
especí fiques que determinarà la Comissió d’Atenció a la Diversitat) per ajudar-lo a 
entendre i expresar-se en català. 
 
              
 
            2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 
 
L’incorporació  d’aquest alumnat seguirà en principi les pautes que contemplarà el 
Pla  d’Acollida que elaborarà el centre. 
 
 
       
         2.1.2.8. Atenció a la diversitat 
 
.El centre té definits uns mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics pel 
que fa a l'atenció a la diversitat de l'alumnat. Aquesta es contempla ja en la 
confecció dels horaris, pel que fa a l'assignació de mòduls de grup reduït o  
intervencions individuals. 
.La CAD, els tutors o tutores i  els cicles, revisen periòdicament els acords pel que 
fa a l'alumnat que necessita una atenció molt específica; es decideix quins 
aprenentatges cal reforçar o ampliar més en l'alumnat, qui ho farà, quan, com i on.  
.A Educació infantil es posa un especial èmfasi en la llengua oral, a cicle inicial en 
l’aprenentatge de la  lectura i l'escriptura i als altres cicles en el desenvolupament 
de la comprensió lectora i  l'expressió escrita, així com en les estratègies de 
resolució de problemes en matemàtiques (comprensió lectora) o en l’organització 
del treball i tècniques d’estudi (agenda, estudi, preparació de controls...)  
.El centre establirà reunions periòdiques de coordinació dels tutors amb la 
professora d’ Educació especial i els especialistes  i professors o professores de 
reforç.  
.Es fomentarà  la participació de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, 
l'aprenentatge entre iguals i les activitats obertes que permeten diferents graus 
d'assoliment. 
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         2.1.2.8. Atenció a la diversitat (Cont.) 
 

 
 El centre definirà uns mecanismes organitzatius , curriculars i 
 pedagògics, com ara:  
 

 Assignar a l’alumnat tants mòduls de grup reduït com sigui 
           possible. 

 Determinar els aspectes prioritaris a consolidar en cada cicle entorn 
les competències lingüístiques: 
    -Educació Infantil: llengua oral. 

              -Cicle Inicial : aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 
              -Cicle Mitjà i Superior: comprensió lectora, expressió escrita 
               tècniques d’estudi i organització. 

 Establir reunions periòdiques de coordinació  entre les tutories  
     E. E. I MALL. 

 Revisar trimestralment els acords CAD – Cicle sobre: 
             -L’ alumnat que  necessita més atenció. 
             -Els  aspectes de competència lingüística o matemàtica a 
              reforçar. 
             -Concretar el professorat que  se’n farà càrrec. 
             -El nombre de sessions que s’hi destinaran. 
             -Si l’atenció ha de ser individual, en petit grup o en gru preduït i    
              dins l’aula ordinària o a l’aula d’EE i MALL. 
 

 Definir el Pla Individual  d’adaptació del currículum  de l’alumnat  
que ho necessita. 

 

 Definir adaptacions no significatives (dins el mateix cicle)  de 
          l’alumnat que ho necessita 
 
Dins de una concepció ampla del que significa la diversitat , 
 
       ► Es fomentarà l’ ús d’ estratègies d’autorregulació de ’aprenentatge 
           i de treball  cooperatiu, així com l’organització del treball i 
          d’estratègies d’autonomia. 
 
       ► S’atendran les necessitats de l’ alumnat d’altes capacitats. 
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           2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 
.Som una escola amb una majoria de l'alumnat nascut a Catalunya (94%, segons 
les enquestes realitzades el curs 2008/2009) en què les famílies, fonamentalment,                       
es dirigeixen als seus fills i a les seves filles habitualment en català (82-83%) . 
.De la resta de l'alumnat no originari de Catalunya (6%), la majoria prové de  
països llatinoamericans o de la resta d’Espanya i parla al principi, en castellà. 
.El centre està atent al bon assoliment de la llengua vehicular  des d'edats 
primerenques tant pel que fa a l'alumnat de l’entorn que prové de famílies 
castellanoparlants o d'altres llengües, com pel que fa a l'alumnat nouvingut d'altres 
països (actualment, menys de l’1%).  
.En aquest sentit, hem de centrar els nostres esforços en millorar les  
estratègies envers l'esmentat alumnat . 
 
              
          2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
El centre aplicarà l'avaluació com a eina de diagnosi constant dintre del procés 
d'aprenentatge de l'alumnat, que ha de servir tant per reorientar les estratègies 
d'ensenyament, com per responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. 
En aquest sentit, es potenciarà l'autoavaluació per permetre la reflexió sobre el 
propi aprenentatge. S'avaluaran les competències relacionades amb  la dimensió 
comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treballs 
sistemàtics, sense prioritzar el moment d'avaluació final. 
 

 
El centre aplicarà l'avaluació com a eina de diagnosi constant 
dintre del procés d'aprenentatge i d’ensenyament: 
       

 Unificant els criteris d’avaluació . 

 Reorientant les estratègies d'ensenyament.  

 Responsabilitzant l'alumnat del seu propi aprenentatge potenciant 
l'autoavaluació i l’avaluació entre iguals, a partir de pautes 
Concretes. 

 Avaluant les competències relacionades amb  la dimensió 
          comunicativa i amb la dimensió literària: 
 
         -En contextos comunicatius i de treballs sistemàtics sense  
          prioritzar  l'avaluació final. 
        -Garantint la interpretació dels resultats comparatius de les proves  
         de competències bàsiques cada curs a fi d’establir una diagnosi 
         objectiva del centre. 
        -Vetllant perquè es porti a terme l’avaluació de les diferents 
         estratègies pedagògiques programades cada curs a fi d’establir la  
         seva idoneïtat o no,  i recollint les conclusions a la memòria final. 
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          2.1.2.11. Materials didàctics 
 
.El centre definirà i aplicarà criteris explícits  per a la selecció de materials,  
entesos com tots aquells recursos que poden servir per a crear situacions  
d'aprenentatge.   
.Totes les decisions sobre la tria de llibres i altres materials es faran, sempre que 
es pugui, en sessions d'intercicle o en claustre i segons el document elaborat 
pels cicles . Mai prendrà aquesta decisió un cicle, o una minoria de professors o 
professores, tutors o tutores d’un curs concret. 
.Es potenciarà  la recerca  i elaboració de recursos per al treball autònom de 
l'alumnat amb tota la diversitat possible de mitjans, tant orals, com escrits o amb 
ordinadors i pissarres digitals.  
.Es revisaran els criteris emprats a l'hora d'escollir materials per treballar la 
dimensió literària, tant pel que fa als llibres de text, als llibres de  la biblioteca 
d'aula, al fons  documental de la biblioteca de l'escola (quan estigui organitzada), a 
la revista o full informatiu del centre, ja sigui en paper, en format digital o utilitzant 
ambdós recursos. 
.Els materials seran coherents amb la seqüència didàctica de la dimensió literària, 
compartida pel centre. 
 

 
El professorat del centre :  
 

 Definirà i aplicarà criteris explícits  per a la selecció de 
           materials didàctics o llibres de text, que es farà, sempre que es     
           pugui, en sessions d’ intercicle, claustre o al cicle d’EI. 

 Potenciarà  la recerca  i elaboració de recursos per al treball autònom 
de l'alumnat amb ordinadors i amb les pissarres digitals.  

 Revisarà els criteris emprats a l'hora d'escollir materials per treballar 
la dimensió literària (llibres de text, fons documental de  la biblioteca 
d'aula i de l’escola, full informatiu o revista d’escola...) 

 Utilitzarà  materials  coherents amb la seqüència didàctica de la 
dimensió literària, compartida pel centre. 

 
 
 

 
 
       2.1.3. El CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE  PLURILINGÜE 

 
          2.1.3.1. Informació multimèdia 
 
Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, el centre vetllarà, 
des de la coordinació i el departament  TIC, en col·laboració amb els cicles i els 
tutors o les tutores així com de les o dels especialistes,  per tal que es puguin 
utilitzar programes en català, però també en castellà i en anglès. 
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          2.1.3.2. Usos lingüístics 
 
.El centre treballarà els usos lingüístics de l'alumnat, potenciant l'ús del català amb 
l'alumnat nouvingut i buscant estratègies organitzatives que també facilitin l´ús del 
castellà i de l'anglès.  
.Es facilitarà la identificació de l'alumnat amb l’especialista de llengua anglesa a fi 
de  practicar l’ esmentada llengua, sempre que sigui possible, també fora de l'aula.  
.Pel que fa al català, tot l'equip docent es responsabilitzarà del seu ús per part               
de l'alumnat que utilitzi altres llengües familiars. 
.A fi de potenciar la identificació del tutor o de la tutora amb l’alumnat, es procurarà 
que passin el mínim possible de professors per cada nivell i que el castellà 
l’imparteixi el mateix tutor o la mateixa tutora, o el mestre o la mestra del curs 
paral·lel (A a B/ B a A). 
.A Primària, per tant, hi haurà únicament tres especialistes (anglès, música i 
Educació Física) i la resta d’àrees les impartirà el tutor o la tutora o, en tot cas, el 
professor o la professora del curs paral·lel. 
 
 

 
És responsabilitat de  tot l'equip docent: 
 

   Que l'alumnat que arriba  al centre amb altres llengües familiars  
       utilitzi el català. 

  Buscar estratègies organitzatives  i pedagògiques que també 
           facilitin l´ ús del castellà  i de l'anglès. 

 Aconseguir el pas del mínim d’especialistes per cada nivell a fi de 
facilitar el coneixement de l’alumnat per part del professorat i 
l’aprofitament, entre altres, dels recursos lingüístics. 

 Coordinar- se al màxim amb el professor o la professora del curs 
paral·lel a fi d’aprofitar els recursos de les dues llengües i les 
estructures comunes. 

 
 
 

 
 
 2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el  
                          currículum 
 
.Al centre s'aprofitarà sobretot el bagatge lingüístic de l'alumnat de parla anglesa, 
de manera regular en les classes d'anglès,  
.A més a més, es demanarà la col·laboració de pares o mares de parla anglesa en 
activitats relacionades amb el currículum, com teatre, tallers ...  
.Per tal d'aprofitar la riquesa lingüística del centre i fomentar la Interculturalitat, es 
potenciarà el plurilingüisme i  s'impulsarà la realització 
d' activitats curriculars que tinguin presents les diverses llengües de l’alumnat. 
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2.1.3.4. Català i llengües d’origen 
 
L'alumnat nouvingut al nostre centre és, bàsicament, sud-americà . Partint 
d'aquesta realitat, es té en compte que hi ha una similitud important entre les 
llengües, que en facilita l’aprenentatge del català. És important, però, que l'alumne 
senti la seva llengua reconeguda i per això hem de ser curosos en les actituds 
quan potenciem l'ús del català. Així mateix, cal buscar moments a les classes  de 
castellà  o en activitats curriculars que es facin en aquesta llengua (lectura , teatre  
...) que l'alumnat castellanoparlant d'origen,  
pugui sentir-se protagonista i esdevenir un model per als altres. 

 
 

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 
 
 
    2.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

 
       2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 
.En el nostre centre, donat que, segons la diagnosi de l’any 2009, la majoria de 
l'alumnat és catalanoparlant,  hem de  potenciar  l'aprenentatge del castellà, 
sobretot  
a nivell oral.  
.S’inicia l'ensenyament del castellà a Cicle inicial. S’introdueix el castellà a 1r a 
partir d'explicacions de contes, poemes i cançons, per part de la mateixa  
tutora o el mateix tutor, sempre que es pugui.  
.En cas que el tutor o la tutora imparteixi tant el català com el castellà, es tindrà 
present la utilització d’algun recurs diferenciador per a la immersió lingüística 
(titella, sintonia de ràdio...), sobretot en els cursos més baixos. 
 

 

 L’inici de l'ensenyament del castellà fonamentalment oral es 
produeix a 1r, atesa la importància de/d’  

         -adquirir una bona base fonètica en les edats primerenques 
                -la facilitat dels més petits per incorporar estructures 
                       gramaticals. 
 

 La dedicació horària  serà la següent: 
                    -A Cicle Inicial, 2hores, fonamentalment orals  
                    -A Cicle Mitjà, un mínim de 2h 30m 
                    -A Cicle Superior, 3 hores 
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         2.2.1.2. Llengua oral 
 
.La llengua oral es treballa a tots els cicles, si bé es posa un especial èmfasi en els 
primers cursos.  
.Al cicle inicial i cicle mitjà es dóna molta importància a la conversa i a la 
dramatització i s’utilitzen recursos com: escoltar descripcions, completar dibuixos o 
ordenar accions a partir d’explicacions orals, distingir sons i classificar-los, 
memoritzar i cantar cançons, seguir les instruccions de jocs... 
.Al cicle superior cal donar a conèixer les variants de la llengua castellana i 
aprofundir en el treball dels registres de la llengua, a més d’ organitzar exposicions 
o comentaris crítics de llibres.  
.A primària les classes de castellà o que incorporen continguts en castellà, seran 
impartides pel mateix tutor o la mateixa tutora o el mestre o la mestra del curs 
paral·lel, a fi d’evitar la dispersió i l’excés d’especialistes que passin per cada aula i 
afavorir la figura del tutor o de la tutora.  
.Tot això no exclou que es consultin materials en castellà a l' hora de cercar 
informació en qualsevol àrea. 
 

 La llengua castellana es treballa a nivell oral a tots els cicles, si bé 
es posa un especial èmfasi en els primers cursos . 

 Les activitats principals per cicles són :  
 
          -CI i CM : Es dóna molta importància a la conversa i a la  
           dramatització i s’utilitzen recursos com: escoltar descripcions,  
           completar dibuixos o ordenar accions a partir d’explicacions orals,  
          distingir sons i classificar-los, memoritzar i cantar cançons, seguir  
          les instruccions de jocs... 
 
         -CS : Es treballa en la mateixa proporció la llengua oral i la llengua 
           escrita.  
          En aquest cicle, cal donar a conèixer les variants de la 
          llengua castellana i aprofundir en el treball dels registres de 
          la llengua           
   

 El temps de dedicació serà :  
         -Cicle Inicial: 2 hores 
          1r: 2 hores orals 
          2n: 1h 30minuts de llengua oral 
                 30 minuts,introducció a la llengua escrita 
         -Cicle Mitjà: Mínim, 2hores 30 minuts :  
                        1hora 30 minuts, llengua oral i lectura 
                        1 hora, llengua escrita 
        -Cicle Superior: 3 hores: 
                       1hora 30 minuts llengua oral o lectura 
                       1hora 30 minuts llengua escrita 
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  2.2.1.3. Llengua escrita 
 
De la mateixa manera que amb la llengua catalana, l'escola segueix l'enfocament 
del currículum pel que fa a l'ensenyament de la llengua escrita. El claustre vetllarà 
per tal que la complexitat dels processos d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura 
es contempli de forma global i que l'ensenyament dels mateixos segueixi una 
progressió adequada. Es potenciaran les activitats funcionals,  aprofitant situacions 
comunicatives  que sorgeixen de qualsevol de les àrees. El centre tindrà establerts 
mecanismes d'avaluació per tal de conèixer l'assoliment de la lectura i l'escriptura. 
S'utilitzaran eines de revisió  per tal de millorar cadascuna de les habilitats en 
diferents moments del curs. Es vetllarà per tal de fer partícip a l'alumne i l’alumna 
de les seves dificultats i dels seus progressos, potenciant l'autoavaluació tant pel 
que fa a la lectura com a l'escriptura 
 

 
 

  L'ensenyament de la lectura i l'escriptura en castellà segueix 
           l'enfocament del currículum i la programació de tipologies textuals 
           consensuades pel claustre. 

 L’ensenyament de la llengua escrita s’introdueix a 2n. 

 A partir del cicle mitjà es treballarà la llengua escrita de manera 
més sistemàtica i es treballarà més a fons la comprensió escrita i 
la lectura a partir de lectures variades i llibres  col·lectius. 

 Al cicle superior es treballaran diferents tipologies textuals, així 
com la lectura i la comprensió lectora i les sessions dedicades a la 
llengua oral i a la llengua escrita seran proporcionades.. 

 Es té en compte que hi ha unes estructures lingüístiques comunes 
          amb el català (estratègies lectores, tipus de text, estratègies de 
          composició, puntuació, terminologia gramatical....) que són 
          treballades des de la primera llengua i unes especificitats  lèxiques 
          i  morfosintàctiques en les que caldrà incidir.  

 Des dels cicles i els equips de coordinació es vetllarà per la bona  
coordinació entre el  professorat de llengua catalana i castellana 
(quan el professorat no sigui el mateix per a les dues àrees) per tal 
d'evitar la repetició  de continguts.  

 En tots els cicles de primària es vetllarà perquè l'alumnat llegeixi 
llibres en castellà de forma regular que tindrà al seu abast a la 

          biblioteca d’aula i a la biblioteca del centre. 

 Es consensuarà l'aplicació d'eines autoavaluatives per millorar les 
          competències lectores i escriptores de l'alumnat. 
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 2.2.1.4. Activitats d’ús 
 
.Es fa present el castellà en el concert de Nadal en què es canten cançons i es 
reciten poemes tant en català com en castellà o en anglès. 
.Els alumnes i les alumnes d’una classe reciten poemes en castellà a altres cursos, 
així com també exposen oralment diferents treballs d’investigació. 
El castellà està present igualment, en l’explicació de contes de Tots Sants que 
.porten a terme els alumnes i les alumnes de Cicle Superior durant les 
celebracions de la Tardor. 
.El castellà entra a l’escola també de la mà de pares i mares castellanoparlants 
que cooperen amb el centre en diferents activitats.  
.Potenciar, sempre que sigui possible, l’ús del castellà a partir de diversos mitjans: 
intercanvi escolar, TV, blocs, full informatiu... 
  

 
Es fomenta la presència de la llengua castellana en el nostre centre a través 
de : 
     - activitats lúdiques (Concert de Nadal) 
     - recitat de poemes 
     - narració de contes per Tots Sants per part del CS 
     - participació de famílies castellanoparlants 
     - el Butlletí trimestral del centre (en procés de debat)  
 
Es fomentaran intercanvis amb escoles de parla castellana a través de la 
xarxa o per correu convencional. 
 
 

 
         2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 
 
.El  claustre decidirà si s’imparteix algun mòdul d’àrea no lingüística  en castellà, o 
si s’utilitza algun mòdul horari per a reforçar l’ús del castellà  sense vinculació a un 
àrea concreta.  
.A les sessions de l'àrea de Medi en el moment de fer recerca d'informació 
s'utilitzen també llibres i altres materials en castellà, sobretot a partir del cicle 
superior. 
.Així mateix, a l’àrea de Medi, fonamentalment al CS, es treballarà i s’escriurà en 
bilingüe, el vocabulari tècnic de cada tema. 
 
        2.2.1.6. Alumnat nouvingut 
 
.Es vetllarà perquè l'alumnat es familiaritzi, conegui i utilitzi de manera funcional, 
en primer lloc, el català . 
.Si la llengua d’origen de l’alumne no és la castellana, caldrà donar (en funció de 
l’edat de l’alumne, de la seva llengua d’origen i de la seva capacitat 
d’aprenentatge),  un suport específic pel que fa a l’aprenentatge del lèxic, la 
pronúncia i les estructures morfosintàctiques pròpies del castellà.  
.La decisió sobre les possibles ajudes serà presa per la  Comissió d’Atenció a la 
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Diversitat (CAD). 
 
2.3. ALTRES LLENGÜES 
 
   2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES 

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

Actualment, la llengua anglesa s’inicia a P-5, fet que està en 
procés d’anàlisi i debat, per part del claustre de professors. 

  
             2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El centre,  
 
.Dóna prioritat a la llengua oral tant a l’Educació infantil  com a tota  
 la Primària: 
     - Durant tota l’Educació Infantil, les activitats de comprensió, fonètica i   
       expressió oral es basen fonamentalment en jocs i cançons. 
     - Al Cicle Inicial de primària es continua el mateix mètode, encara que 
       es comencen a introduir paraules i estructures bàsiques escrites a fi  
      d’iniciar l’alumnat en la visualització de la llengua escrita i la seva  
      comprensió,  
      -Al Cicle Mitjà s’inicia l’escriptura anglesa amb exercicis senzills com  
       completar frases o textos, alfabet, vocabulari bàsic... 
       -Al Cicle Superior s’escriuran els primers textos complets, a classe i    
       seguint un model. 
      -Les especialistes en llengua anglesa imparteix la classe en anglès i  
       es dirigeixen a l’alumnat sempre en aquesta llengua tant dintre com  
       fora de l’aula. 
      
.  Impulsa la comprensió lectora en anglès i el gust per la lectura: 
     -Dedicant sessions al treball de comprensió lectora i la lectura   
      expressiva , des de 3r       
     -Fent préstecs de llibres en anglès  a tot l’alumnat de 5è i 6è  
     -Organitzant dramatitzacions i recitat de rimes angleses tradicionals 
     -Aprofitant l’àrea de Música i les festes per aprendre cançons en    
      anglès 
     -Exposant treballs o obres de teatre per part de l’alumnat del CS a  
     altres cursos 
    -Explicacant petites narracions 
    -Investigant grups de música contemporània o cançoners tradicionals  
     angloxasons 
    -Investigant sobre les festes anglosaxones i representant a classe  
    alguns dels seus aspectes 
   -Iniciant l’elaboració d’un projecte en anglès a CM i CS, a fi que  
   l’alumnat utilitzi aquesta llengua com a eina de relació, comunicació i  
  aprenentatge. 
 
. Afavoreix l’autoavaluació       
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             2.3.1.1.2. Metodologia 
 
.El plantejament de l'aprenentatge de l'anglès parteix de la importància de crear 
contextos en la llengua extrangera. Per això, totes les classes s'imparteixen en 
anglès i s'avança cap a la comunicació entre el professorat i alumnat en aquesta 
llengua també fora de l'aula. 
.A les classes, s'utilitzen el màxim de situacions possibles que fomentin la 
funcionalitat dels aprenentatges i  els intercanvis orals realment significatius. 
.S’afavoreix  la comunicació i l’intercanvi entre alumnat de diferents cursos 
mitjançant activitats expositives, dramàtiques o lúdiques. 
.S’elaborarà una programació seqüenciada del vocabulari i estructures tant orals 
com escrites, que l’alumnat haurá d’assolir a finals de cada cicle. 
.Es realitzaran avaluacions inicials i finals de cada cicle a fi de comprovar la realitat 
i  adequació de les programacions anteriors.  
.Al CS es potenciarà la possibilitat d’utilitzar les noves tecnologies per afavorir la 
comunicació amb persones d’altres cultures.  
 

 
Metodologia 
. Les classes s’imparteixen  en anglès . 
. Es promou la comunicació entre el professorat i alumnat en anglès 
  també fora de l’aula. 
. Es fomenta la funcionalitat dels aprenentatges i els intercanvis orals 
  realment significatius. 
. Es dóna prioritat al treball de la llengua  oral (audicions, comprensió,  
  conversa, expressió i lectura (aquest darrer aspecte, especialment a 
  partir de C Mitjà) 
. Es potencia la lectura de llibres en anglès tant de ficció com 
  d’informació, a partir de 3r. 
. Es demana la complicitat de les famílies, a través de les explicacions de 
  les reunions d’inici de curs, fomentant l’ús de CDs , i els  llibres de 
  prèstec. 
. Es visionen pel.lícules en V.O. amb comentaris posteriors 
. S’utilitza la pantalla digital  
.A partir de la introducció de a llengua escrita, l’alumnat disposa de 
 resums de vocabulari i estructures a fi de sistematitzar i practicar les  
 paraules o construccions angleses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP LA SAGRERA                                                                             EXPRESSIÓ ESCRITA 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA                                                             CURS 2009/2010  

 
             2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la    
                             llengua estrangera 
 
.El departament d'anglès revisa periòdicament els materials emprats en els 
 diferents nivells. 
.Com que l’escola és de nova creació i la plantilla encara no està consolidada,  
 els recursos pedagògics depenen encara del professorat que imparteix  
 l’assignatura. De moment, s’estan utilitzant: contes, còmics, revistes, CDs,    
 DVD i revistes, a més dels llibres,  els Activity book o els resums de vocabulari    
 i estructures. 
.Al CS s’introduirà el diccionari bilingüe english/català.. 
.Hi ha el projecte d’elaborar una maleta per cada curs amb material variat tant   
 convencional com audiovisual i digital. 
 
 
             2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la    
                             llengua estrangera 
 
El centre no disposa d’un aula específica d’anglès, de manera que aquesta matèria 
s’imparteix, depenent de l’activitat, a l’aula ordinària, a la d’Informàtica o a una 
altra, de moment buida, que compta amb una pantalla digital, un canó, un 
ordinador i una TV i lector de DVD. 
 

 
. El centre disposa d’ 
 
. Aula e competència digital  
. 1 aparell de DVD 
. 2 canons  
. Un ordinador portàtil a algunes aules 
. 2 pantalles digitals interactives (PDI) 
 
 

 
               
  2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 
.El professorat d’anglès utilitza estratègies i recursos per facilitar la comprensió  
 i la producció de l’alumnat des de l’inici. 
.Dins de l’aula es promouen els intercanvis orals entre professorat i alumnat i  
 entre el propi alumnat en anglès. 
.S’aprofitarà la presència de pares o mares de parla anglesa per realitzar  
 activitats amb nadius/nadives (teatre, tallers, presentació de llibres...) Aquest és 
un  
 aspecte que es vol potenciar. 
.L’alumnat del CS assisteix a la representació d’una obra de teatre en anglès.  
 
 
          2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües  
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                       estrangeres 
 
  2.3.1.2.1.Avançament de l’aprenentatge de la llengua  
                              estrangera 
 

.Actualment, el centre inicia l'ensenyament de l'anglès a P-5, 
encarregant-se d'aquesta tasca persones formades tant a 
nivell lingüístic.  
La programació que es segueix aborda continguts propis de l'etapa i parteix d'un 
plantajement totalment comunicatiu que aprofita al màxim les situacions 
quotidianes de la vida de l'aula (calendaris, hàbits d'entrada, sortida, d'anar al 
lavabo, de recollir feines, o d’ esmorzar i de joc). 
.Es prioritzen les actitvitats relacionades amb la narració d'històries compartida 
amb l'alumnat, les cançons, les danses i els jocs. L’ organització horària i de 
recursos humans, vetlla per afavorir al màxim el contacte amb la llengua i 
l’intercanvi entre els alumnes i les alumnes. 
 

 

. S’ inicia l'ensenyament de l'anglès a P-5 

. S’encarreguen d'aquesta tasca persones formades tant a nivell  
  lingüístic com pel que fa a  l‘ etapa. 
. S’imparteixen dos mòduls setmanals de ½ hora. 
. La programació que es segueix aborda continguts propis de l'etapa  
. S’aprofiten les situacions quotidianes de la vida de l'aula (calendaris,   
  hàbits d'entrada, sortida, d'anar al lavabo, de recollir feines o     
  d’esmorzar, i de joc) per treballar estructures 
  lingüístiques  senzilles i funcionals . 
 .Es dona prioritat a les activitats relacionades amb la narració d'històries 
  cançons, teatre i jocs. 
. Sempre que sigui possible, s'intentarà que, almenys algunes sessions,  
  i en els cursos més alts, es realitzin en mig grup o amb la presència de  
  dues persones a l´ aula.  
 
 

 
    
2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua  
 
El centre iniciarà un debat sobre la possibilitat d’impartir altres àrees o part 
d’aquestes en anglès a més de la llengua pròpiament dita. 
 
             2.3.1.3.Projectes i programes plurilingües 
 
En aquest moment no existeixen. 
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      2.3.2. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA NOVA      

                  IMMIGRACIÓ 

 
Segons les enquestes realitzades, el nostre centre compta amb un escàs 
percentatge de famílies de fora de Catalunya (6%) i és per això que, de moment, 
no es pot comptar gaire amb aquest possible recurs. 
 

 
2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
    2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

 
 2.4.1.1. Llengua del centre 
 
.El nostre centre segueix un criteri educatiu favorable a l'ús del català en els rètols, 
els cartells i la decoració general del centre.  
.Tots els espais del centre (aules, despatxos, lavabos...) estan retolats en català.  
  
          2.4.1.2. Documents de centre 
 
.L’ED i el Claustre vetllaran per l’elaboració, revisió i actualització periòdica dels 
documents del centre, alguns dels quals en aquest moment es troben en període 
d’elaboració i/o aprovació (PEC, PLC, NOFC, PAC, TAC i TIC), i perquè aquesta 
documentació arribi a tot el professorat nouvingut a l'escola. 
.Cada nivell tindrà dos arxius que es revisaran i actualitzaran al llarg del curs i es 
deixaran completes al setembre i al juny: 
       -Carpeta d’aula: tots els documents generals d’escola, cicle i nivell 
       -Carpeta CAD: Dictàmens, PI, intervencions..., de l’alumnat d’EE 
       -Carpeta d’alumnes 
 
 
          2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge  
 
L’ED i el claustre vetllàrà per tal que tota la documentació del centre s'expressi en 
termes no sexistes ni androcéntrics.L'ús no sexista del llenguatge es treballarà 
transversalment en totes les àrees del Currículum. 
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          2.4.1.4. Comunicació externa 
 
. Tota la documentació del centre serà en català.  
 
. En el cas de famílies de parla no catalana, s’ actuarà sempre des d’una  
  voluntat integradora amb l’alumnat i la família. 
 
        a) En el cas de les famílies nouvingudes de parla castellana que no  
            entenguin el català, s‘ actuarà de la següent manera :  
 

-El dossier informatiu d‘ inici de curs escrit en català s’explicarà 
oralment,    
 si s’escau, al començament, de manera individual, en castellà. 

                 -Pel que fa als informes :  
 
                       + Primer curs de l’alumne al centre: 
                        Els informes s‘ escriuran en català amb un  redactat el més 
                        senzill possible. 
                        En el primer informe que rebi l’alumne, es mantindrà una 
                        entrevista amb la família per explicar-ne el seu contingut, 
                        preferiblement  en el moment de lliurament del document. 

             Si es considera necessari, en l ’informe escrit es faran algunes 
                        anotacions aclaridores en castellà. En la resta d’informes del 
                        primer curs es tendirà a disminuir al màxim les anotacions en 
                        castellà . 
 
                      + A partir del segon curs de l’alumne al centre, l’ informe serà  
                          integrament en català. 
                
                      + Pel que fa als  comunicats comuns  per a totes les famílies             
                        (agendes, full informatius...) es faran sempre en català, amb  
                         aclariments  en castellà sempre que la família les  
                         demani.  
 
                      + A C.Mitjà i C.Superior, el tutor o la tutora s’assegurarà que l’alumne      
                         entengui el que escriu o llegeix i que és capaç d’explicar-ho a la   
                         seva família. Això es farà amb l’ajut dels companys acollidors de  
                         l’aula (en cas de l’alumnat nouvingut). 
         
                -Els comunicats personalitzats de les llibretes o agendes es faran en  
                 català, afegint  comentaries en castellà, durant el primer curs, només  
                 si cal. 
 
        b) En el cas de les famílies nouvingudes d‘ altres llengües, que no  
            entenguin el català  : 
  
                -La documentació informativa d‘ inici de curs es donarà en català i, si  
                 és possible, amb els trets més significatius traduïts (si cal es farà  
                 entrevista amb traductor). 



CEIP LA SAGRERA                                                                             EXPRESSIÓ ESCRITA 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA                                                             CURS 2009/2010  

  
 
           2.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies 
 
.La llengua de relació i vehicular del centre és el català. Per això, es la llengua 
emprada per  tots els professionals del centre per adreçar-se a les famílies.  
.En el cas de les famílies nouvingudes al centre, es prioritzarà la comunicació en la 
llengua vehicular, com a mitjà per facilitar la seva integració al centre. 
.En el cas de famílies de parla no catalana ni castellana amb dificultats  
importants de comunicació, es buscarà l’ajut de traductors al principi, i es tendirà 
comunicar-se amb ells en català tan aviat com es pugui. 
 
 
           2.4.1.6. Educació no formal 
               
              2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal i Menjador 
 
Des de l'Equip Directiu es vetllarà perquè els professionals que treballen en els 
serveis d'educació no formal del centre, s'adrecin tant a l'alumnat com a les 
famílies en català. 
 
 2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 
 
També es vetllarà des de l'Equip Directiu perquè els professionals que treballen en 
les activitats extraescolars s'adrecin tant a l'alumnat com a les famílies en català. 
    
             2.4.1.6.3.Contractació d’activitats extraescolars a les  
                            empreses 
 
Es vetllarà perquè la contractació d'activitats extraescolars es faci preferentment 
amb entitats o empreses que utilitzin el català com a llengua vehicular. 
     
          2.4.1.7.Llengua i entorn 
 
En el moment que el centre participi en un Pla educatiu de l'entorn es sumarà a les 
decisions que es prenguin al voltant dels usos lingüístics. 
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 2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

 
        2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
 
.Des dels equips pedagògics es vetllarà pel respecte als drets lingüístics en 
qualsevol àmbit del centre. 
.A l’espai del menjador es vetllarà perquè la llengua de comunicació, tant a nivell 
oral com escrit, sigui el català. 
 
 
        2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
 
El centre articularà mesures de traducció de documents o d'informacions orals en 
el moment de l'acollida a les famílies nouvingudes i facilitarà documentació bilingüe 
(català / castellà) sempre que ho consideri necessari. 
 
 
 
    

     2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT 
 
Tot el personal docent i no docent s'adreça a l'alumnat nouvingut en català des 
d'un enfoc comunicatiu d'aprenentatge de la llengua, seguint els criteris marcats 
pel Pla d’Acollida del centre (en elaboració). Així mateix, tot le professorat de 
l’escola vetallarà per tal que l’alumnat s’adreci a l’alumnat  nouvingut, també en 
català. 
 
 
 
     2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 
 
          2.4.4.1.  El pla de formació de centre en temes lingüístics 
 
.En l'elaboració del Pla de Formació de Centre es tindran en compte les 
necessitats formatives dins de l'àmbit lingüístic. 
El curs 2009/2010, a fi d’elaborar una programació vertical de totes les tipologies 
textuals, el claustre va assistir a un curs d’assessorament d’Expressió escrita. 
.Un cop s’hagin realitzat tots els objectius en aquest aspecte de la llengua                       
(acabar metodologia i elaboració de materials didàctics), es prioritzarà l’adquisició 
de recursos didàctics i estratègies respecte a la lectura i comprensió. 
.L’ED i el claustre vetllaran per la revisió i actualització de tots els materials  
resultants dels cursets de formació. 
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         2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

 
          2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 
 
Els equips de coordinació pedagògica  establiran els mecanismes necessaris 
perquè existeixi una coordinació efectiva en l'ensenyament de les diferents 
llengües mitjançant reunions de tutors i especilistes de castellà (quan n’hi hagi) i 
anglès, així com de la metodologia i aplicació de recursos a l’àrea de llengua 
catalana. 
 
 
 
 
          2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
 
L’ED i els equips pedagògics de l'escola impulsaran un treball coherent de les 
estratègies lingüístiques comunes, sempre partint de la llengua catalana com a  
primera llengua d'aprenentatge. 
 
       
            2.4.5.3. Projectes d’innovació 
 
El Cicle Superior de l’escola ha participat durant dos anys consecutius en el 
certamen de lectura en veu alta organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana.  
L’escola participarà cada any com a mínim en una de les categories del certamen 
a fi d’incentivar el plaer de la lectura i millorar la competència en aquest aspecte. 
.El curs 2009/2010 es constituí l’apadrinament de lectura de l’alumnat de 1r per 
part dels alumnes i les alumnes de 6è. Les activitats lectores, així com la 
temporalització i organització, es consensuaran i iniciaran el curs 2010/2011. 
         
        
    
     2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
El centre actualment està organitzant la biblioteca escolar encara que en aquests 
moments no disposa de mobiliari suficient ni de dotació de llibres. 
 
 
 2.4.6.1. Accés i ús de la informació 
 
.De moment, cada aula disposa d’una biblioteca d’aula que es treballa 
sistemàticament. 
 
       2.4.6.2. Pla de lectura de centre 
 
.El centre considera la lectura, juntament amb l’expressió escrita i la comprensió, 
com a l’eix vertebrador de la llengua i assegura el seu treball sistemàtic a tots els 
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nivells així com un mínim d’una sessió setmanal i d’activitats d’intercanvi entre els 
diferents cursos a fi de poder complir l’objectiu de crear grans lectors i lectores. 
         
     2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE 
 
  2.4.7.1. Pàgina web del centre i altres 
 
.S'establiran mecanismes per tal de crear la pàgina Web de l’escola, actualitzar-la 
periòdicament i aconseguir que sigui utilitzada per tota la comunitat  
educativa. 
. Es continuarà emprant la TV local (Canal SET), com a recurs pedagògic i eina de 
projecció del centre. 
 
  2.4.7.2. Revista 
 
L’escola té prevista la creació d’una revista o full informatiu d’una periodicitat 
trimestral que respongui a diverses finalitats 
     -Difusió i coneixement de les diverses activitats de l’escola 
     -Motivació envers la lectura, la comprensió i l’expressió escrita de l’alumnat  
      de l’escola 
     -Comunicació entre diferents nivells i cicles i/o estaments de la CE 
 
           2.4.7.3. Exposicions 
 
.El centre organitza diverses exposicions cada curs que tenen a veure amb el món 
de l'educació. Aquestes exposicions poden estar relacionades, amb 
esdeveniments de la vida del centre i lligades a  festes de l'escola,  com la de Sant 
Jordi, o amb qualsevol altre esdeveniment  d'interès educatiu. .Periòdicament, els 
mestres dels diferents cicles o departaments també exposen els treballs que 
realitza el seu alumnat a fi de facilitar l’intercanvi entre els diferents cicles i nivells.  
.La llengua utilitzada normalment és el català, però també s'incentiva la presència 
del castellà i l’anglès. 
 
       
      2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 

 
.El centre potenciarà el treball en xarxes virtuals de l'alumnat i del professorat  amb 
activitats que encara estan per debatre i decidir. 
 
        2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT 

 
. El centre estudiarà la participació en intercanvis telemàtics amb altres escoles de 
l'Estat en castellà, així com en  intercanvis en llengua anglesa amb escoles d'altres 
països.  
. El centre compta amb recursos informàtics suficients per tal que aquests tipus 
d'activitats, que estimulen l'aprenentatge de la llengua formin part de les activitats 
curriculars. 
 
      2.4.10. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU 
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Fins ara, no hem participat en cap projecte internacional. Si la situació del 
professorat d'anglès així ho permetés, des de l'escola es donarien totes les 
facilitats per poder portar-ne a terme. 

 

 

 

 

 

 

 


