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0. Introducció
0.1. Presentació del document Torna a l’índex

Partint de la nova realitat que trobem en els centres escolars, neix la necessitat de realitzar un  
Projecte Lingüístic que comporti un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües 
que, a nivells diferents, hi ha al centre. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i  
té present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix en aquests  
grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 
aspectes  d’organització  i  de  gestió  que  tenen  repercussions  lingüístiques.  Els  principis 
expressats en el PLC es desenvolupen en la resta de documents de gestió del centre i  es  
concreten en el pla anual.

Concretament aquest projecte s'estructura en set grans blocs: En el primer es fa una anàlisi del  
context  sociolingüístic del  centre;  en el  segon es desenvolupa tot  el  que fa referència a la 
llengua catalana com a llengua vehicular i d'aprenentatge; en el tercer la llengua castellana; en 
el quart la primera llengua estrangera anglès i en cinquè lloc altres llengües presents en el  
centre procedents de la nova immigració. A continuació trobem un bloc dedicat a aspectes 
d'organització  i  gestió.  Finalment  es  fa  una  concreció  operativa  del  projecte  i  s’estableix 
l’organització horària.

Per elaborar-lo s'ha partit  del document elaborat amb la participació de tot el Claustre l’any 
2008 i s’ha actualitzat amb participació del Departament de llengües. Per a la seva elaboració, 
l’any 2008 a partir d'un claustre pedagògic on es va analitzar la realitat del centre, i es van fer  
diferents propostes d'actuació, va començar a treballar  una comissió amb representats de tots 
els cicles que va anar desenvolupant i concretant tots els punts del projecte. Finalment es va 
tornar a portar al Claustre per discutir-lo i consensuar la redacció final. A partir d’aquell moment  
aquest projecte ha anat evolucionant i s’ha anat refent fins arribar al projecte actual. (darrera 
revisió curs 2017-2018). Queda aprovat al setembre del curs 2018-2019.

A partir d'aquest projecte, cada curs anirem concretant en el Pla General Anual els aspectes a 
desenvolupar. Cal dir que es tracta d'un projecte viu i flexible que s'anirà completant amb els 
annexes que vagin desenvolupant els diferents punts. 
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1. Context sociolingüístic Torna a l’índex

1.1. Alumnat
Les dades que s’analitzen en aquestes graelles reflecteixen la realitat del nostre Centre al curs 
2017-18. L’escola Joan Maragall té un total de 615 alumnes: 189 a l’etapa d’Educació Infantil i 
426 a l’etapa de Primària.
Pel què fa a la procedència del nostre alumnat, cal remarcar que un tant per cent molt elevat és 
nascut a Catalunya. 

Respecte dels alumnes de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya en els darrers 
24 mesos la majoria són provinents de Centre i  Sudamèrica (10 alumnes), 4 del Magrib, 2 
d’altres països de la Unió Europea, 3 d’Àsia i 1 d’Amèrica del Nord. (dades del 2017-2018)

En referència a les llengües familiars, els percentatges baixen força. Els alumnes que tenen 
com a llengua familiar el català, són un 45%; els de llengua castellana, un 15%; i les famílies 
que parlen tant el català com el castellà són un 15%. Per tant, les famílies que tenen com a 
llengua familiar una de les llengües oficials a Catalunya són un 75%. De la resta de famílies cal 
assenyalar que la llengua àrab la parlen un 7% de les nostres famílies. Per últim dir que hi ha 
unes altres 15 llengües molt minoritàries. (dades del 2008)

A l’escola la llengua d’ús en el pati entre els alumnes és majoritàriament la llengua catalana.
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1.2. Entorn Torna a l’índex

Pel que fa a l'entorn,  l’escola Joan Maragall  es troba al municipi d'Arenys de Mar, un dels 
municipis  principals  de la  comarca del  Maresme.  Amb una superfície  de 6,75 quilòmetres 
quadrats, segons dades de l'IDESCAT del 2018 té una població de 15.368 habitants. Cal dir 
que  a  diferència  d'altres  poblacions,  la  proximitat  de  la  metròpoli  barcelonina  i  els  fluxos 
demogràfics dels darrers anys no han afectat el caràcter que li ha donat ser un poble petit que 
ha anat creixent equilibradament. En general a Arenys de Mar es parla el català, i aquest fet es  
fa palès a l'escola,  on al pati  i  a les aules l'alumnat parla de forma majoritària en aquesta  
llengua.

Població segons el coneixement de català. Arenys de Mar. Any 2011. IDESCAT

Pel  que  fa  a  recursos  externs,  des  de  l'Ajuntament,  des  de  fa  uns  anys  s'ha  impulsat  la  
Regidoria de Nova Ciutadania, que va néixer de la voluntat del govern municipal de gestionar la  
realitat del fet migratori i de garantir la cohesió social del municipi, tot potenciant la inclusió dels  
nous vilatans. Aquesta regidoria s'ocupa, d'una manera transversal, tocant tots els àmbits de 
competència municipal, de definir un model d'acollida per a qualsevol nou vilatà, arribi de la 
procedència que sigui, que li garanteixi l'accés en igualtat de condicions als recursos i serveis  
municipals, que l'informi de tots els seus drets i deures de ciutadania, i que l'ajudi a assumir  
fàcilment el grau d'autonomia necessària per desenvolupar la seva activitat social,  cultural i 
professional a la nostra vila,  evitant  qualsevol risc d'exclusió,  per raó de llengua, cultura o  
religió.

A la nostra escola, en horari no lectiu, funciona l'aula de formació d'Adults d'Arenys a càrrec de 
l’Ajuntament. Els objectius generals d'aquesta passen per fomentar l'aprenentatge de la lectura 
i l'escriptura, desenvolupar la capacitat lògica i intel·lectual dels alumnes, la millora de la seva 
preparació, i transmetre els coneixements per assolir l'obtenció del graduat en secundària i/o  
passar les proves d'accés del cicle formatiu de grau mig. Els cursos que actualment s'estan 
impartint  són Nivell  I:  Alfabetització  A;  Nivell  II:  Alfabetització  B;  castellà  per  a nouvinguts;  
català inicial d'acolliment; i preparació per a la prova d'accés a cicle formatiu de grau mitjà i  
graduat en educació secundària.
 
D'altra banda, el Servei de Català i l'Escola d'Adults de l'Ajuntament d'Arenys de Mar organitzen 
des de fa uns anys el programa de voluntariat lingüístic, que té per objectiu posar en contacte 
persones que volen practicar el català amb persones que volen dedicar unes hores del seu 
temps a ajudar-les a practicar-lo.

Al  nostre  municipi  funciona des de fa uns anys el  Centre  Obert  Tallaferro,  un equipament  
estable a la disposició de tots els nois i noies d'Arenys d'edats compreses entre els 6 i els 14 
anys.

És un servei diürn que realitza una tasca educativa fora de l'horari escolar, que dóna suport i  
potencia  l'estructuració  i  el  desenvolupament  de la  personalitat,  la  socialització,  l'adquisició 
d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo.

Per tal d'oferir aquesta atenció, s'ofereixen espais d’activitats, com tallers, ludoteca, sessions 
esportives, reforç d'aprenentatge, sortides... Un espai per desenvolupar-se on tots els nois i 
noies  poden trobar  el  seu  lloc.  El  servei  està  impulsat  per  l'Ajuntament  d'Arenys  de  Mar,  
mitjançant la Regidoria d’Acció Social.
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D’altra banda trobem l'Espai Jove del Calisay que és un espai obert sense divisions per a aules 
amb l'objectiu de ser multifuncional. Tant la poden sol·licitar les entitats de joves per reunir-se,  
com s'utilitza per fer cursets i xerrades. És un espai obert a tothom i en cap cas exclou a cap  
col·lectiu.

Un altre recurs de l'entorn a  destacar és la Ràdio d'Arenys de Mar, que va ser la primera 
emissora de ràdio municipal de Catalunya i que informa de les novetats culturals i l'actualitat del 
nostre municipi. 

Per últim, caldria afegir com a recurs de l'entorn, la biblioteca del municipi, Biblioteca Pare Fidel  
Fita, que ofereix diversos serveis com ara el préstec de llibres, revistes i audiovisuals, connexió 
en xarxa, connexió a Internet , espai de connexió sense fils, tertúlies literàries, narracions de 
contes per a infants, etc. 
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2. Les llengües del centre Torna a l’índex

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

2.1.1. El català, vehicle de comunicació i eina de convivència Torna a l’índex

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, tant en 
l’educació infantil com en la primària. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre 
totes les persones del centre, és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques i  
és la llengua amb la que ens comuniquem totes les persones de l’escola. 

El centre continuarà vetllant perquè el català no quedi limitat a una llengua d’aprenentatge i vol  
dinamitzar el seu ús en tots els àmbits de la convivència i comunicació, garantint el seu ús 
correcte també en les activitats extraescolars,  servei  d’acollida del  matí,  menjador i  com a 
llengua de comunicació amb el personal no docent que treballa a l’escola. 

En  totes  les  activitats  d’aprenentatge  es  farà  èmfasi  en  l’ús  del  català  com a  vehicle  de 
comunicació per tal de facilitar el seu ús en la convivència diària, tant a dins com a fora de les  
aules.

Torna a l’índex

2.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística Torna a l’índex

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els seus 
nivells i les modalitats educatives.

La normativa diu que en aquells contextos sociolingüístics en què, quan arriba a l’escola, bona 
part  de  l’alumnat  desconeix  la  llengua  del  sistema  educatiu  de  Catalunya,  s’aplicaran  les 
estratègies  del  programa  d’immersió  lingüística  per  tal  d’aconseguir  que,  en  acabar 
l’ensenyament  obligatori,  tot  l’alumnat tingui  el  mateix  coneixement  tant  del  català com del 
castellà.

En la nostra escola a la dècada dels 80 o a principi dels 90 el centre es va plantejar com s’havia 
d’ensenyar la llengua en la realitat del moment i  es va fer formació del programa d’immersió  
lingüística.  Actualment  l’arribada  d’alumnat  amb  força  diversitat  lingüística  fa  que  calgui 
actualitzar el PIL i adaptar-lo a la nova composició sociolingüística de l’alumnat.

Tot i que durant el curs 2017-2018 hem disposat de mitja dotació d’aula d’acollida, el fet que hi 
hagi poc alumnat  provinent d’altres cultures fa  que durant  el  curs 2018-2019 no disposem 
d’aquest recurs. No obstant això caldrà preveure com s’atén i com es fa difusió dels materials i  
recursos que tenim a les aules per millorar l’atenció a l’alumnat nouvingut.

2.1.2.2. Llengua oral Torna a l’índex

La  competència  més  global  i  comuna  a  totes  les  àrees  és  la  competència  comunicativa. 
Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats educatives 
del  centre,  si  es  vol  el  seu  desenvolupament  coherent  i  eficaç.  Aquesta  competència  es 
concreta en la competència oral, escrita i audiovisual.

La 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.  Cal 
considerar-la en totes les seves dimensions, la de la interacció, la de l'escolta i la producció, i la 
de la mediació, en gran grup o grups més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no 
verbals  i  la  possibilitat  d'emprar  diferents  mitjans  o  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació.  A  més  l'ús  reflexiu  de  la  parla  és  l'eina  més  eficaç  per  al  pilotatge  dels  
aprenentatges. L'alumnat ha d'assumir el paper d'interlocutor atent i cooperatiu en situacions de 
comunicació,  fet  que  l'ajudarà  a  intervenir  de  forma  competent  en  el  seu  entorn  i  a 
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desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i participativa. (Decret 
142/2007,de 26 de juny ,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels  ensenyaments de l’educació 
primària)

Com a centre entenem que és prioritari el treball de la llengua oral en tots els seus registres. 
Cal  aprendre  a  parlar,  escoltar  i  exposar  i  dialogar  per  aprendre.  Per  tant,  es  treballarà 
habitualment la llengua oral en tots els cicles  i es treballaran les diverses modalitats de textos 
orals  (entrevistes,  conversa,  dramatització,  argumentació,...).  Aquest  treball  no  es  farà 
únicament a l’àrea de llengua, sinó que s’haurà de portar a terme en totes les àrees. Per aquest  
motiu el centre farà una programació de la llengua oral en les diferents assignatures on es 
contemplin  els  criteris  d’avaluació.  Aquesta  programació  s’inclourà  en  el  PGA  i  d’aquesta 
manera assegurarem una sistematització i temporalització del treball de la llengua oral al llarg 
dels diferents cicles.
A nivell  metodològic s’afavoriran estratègies com, per exemple, l’organització d’activitats per 
racons d’aprenentatge, els espais, els ambients, els tallers, els grups d’aprenentatge cooperatiu 
i  els  projectes  de  treball  ,  entre  d’altres,  per  tal  d’afavorir  les  interaccions  orals  entre  els  
mateixos alumnes.
Així mateix es vetllarà perquè hi hagi de forma sistemàtica activitats en totes les àrees que 
afavoreixin  l’ús  de  la  llengua  oral,  com  ara:  lectura  expressiva,  representacions  teatrals, 
tutories,  assemblees,  debats,  exposicions  en  grup  o  individuals,  presentació  de  treballs, 
descripcions, narracions, explicació de vivències personals, jocs d’expressió oral, recitació de 
poemes, etc. 
Per assolir aquests objectius el  centre utilitzarà diferents recursos tant els personals com els 
materials, on inclourem les TICs.
El treball de la llengua oral es basarà bàsicament en dos principis: La llengua s’aprèn fent-la 
servir  per  comunicar  i  reflexionar  i  la  reflexió  activa  de  la  mateixa  llengua  en  potencia 
l’aprenentatge i n’amplia les competències.

2.1.2.3. Llengua escrita Torna a l’índex

Formar  lectors  i  escriptors  competents  és  un  dels  objectius  principals  de  l’ensenyament 
obligatori. Els alumnes han de poder esdevenir lectors i escriptors hàbils a fi de poder fer ús de 
la llengua en tots els processos d'aprenentatge que l'escola i la societat els ofereix i demana. 
Com  a  escola  seguim  l'enfocament  metodològic  que  dóna  el  currículum  i  partim  d'un 
plantejament  global  sobre  l'ensenyament  de  la  lectura  i  l'escriptura.  Les  habilitats  de 
comprensió- escoltar i llegir- i les d'expressió - parlar i escriure - estan estretament lligades.
L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura es farà en català i s’iniciarà de manera sistemàtica 
i amb caràcter general en l’educació infantil tot respectant els ritmes individuals de maduració i  
de progrés de l’alumnat. En el cas que algun alumne s'incorpori a l'escolarització a Cicle Inicial,  
es prendran les mesures pertinents per iniciar-lo en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en 
aquest cicle.
Per  a  garantir  una  continuïtat  en  el  procés  d’ensenyament  i  aprenentatge  de  la  lectura  i  
l’escriptura és necessari  consensuar i  establir  en el  centre un acord per part  de tot  l’equip 
docent, en relació a l’aprenentatge de la llengua oral, al concepte de lectura i escriptura i a la  
planificació del procés d’aprenentatge d’aquests. Per tant es faran reunions entre cicles on es 
revisaran i compartiran: els diversos materials de treball, els tipus de textos, etc; la coordinació 
de recursos; la biblioteca d'aula (tipus de fonts, organització, activitats d'animació lectora, etc.) i  
es vetllarà per assegurar un bon modelatge lector i escriptor dels mestres. D’aquesta manera 
volem assegurar una continuïtat a través dels diferents cicles.
Entenem que el procés d'aprenentatge de la lectura i  l'escriptura s'ha d'abordar des de les 
diferents àrees i per tant és responsabilitat de tots els mestres i no únicament dels de l'àrea de  
llengua. Es tracta d’un procés que s’inicia en aquestes etapes i que tindrà continuïtat durant 
l’Educació Secundària.
Com a centre pensem que les activitats que es proposen de lectura i escriptura han de tenir uns 
objectius clars que s'han de donar a conèixer i comunicar a l'alumnat. 
Per això, ja a Educació Infantil i al llarg de tota l’escolaritat, quan l’infant es posa en contacte 
amb la llengua escrita s’han de presentar models de textos escrits d’ús social i  de tipologia 
diversa, donant-li la possibilitat d’interpretar-los i construir-los. 
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Pel  que fa  a  la  comprensió  lectora  es  tindrà  en compte d’una banda l’accés i  la  selecció 
d’informació i de l’altra el desenvolupament de l’hàbit lector. Per fer la cerca d’informació es 
fomentarà la utilització de diferents fonts i suports i s’afavorirà que els alumnes siguin capaços 
de ser crítics amb la informació obtinguda i de destriar la que és necessària i la que no.
També pensem com a centre que és essencial que els alumnes se sentin atrets per la lectura i  
que adquireixin  bons hàbits  lectors.  Per aconseguir-ho vetllarem per motivar  el  gust  per  la 
lectura a través de textos i llibres que siguin del seu interès i a través de diferents activitats  
orientades a afavorir el gust per la lectura.
D'altra banda entenem que les decisions que es prenguin hauran de tenir present la diversitat  
lingüística de l'alumnat i s'hauran d'establir criteris metodològics comuns d'intervenció.

A l’etapa d’Educació Primària es faran els 30 minuts de lectura diaris. Cada cicle, en funció de 
les seves necessitats i característiques establirà quina franja utilitza per fer la lectura i la farà 
constar en el seu horari.

Pel que fa a l’expressió escrita tot el Claustre aplicarà els acords que es van prendre com a  
resultats de la FIC “Escriure des de les àrees”,  que es va  realitzar amb la Rosa Clar.  Les 
coordinadores de cicle faran arribar a tots els mestres un dossier amb els acords sobre les 
tipologies  textuals  que  s’han  de  treballar  com a  mínim a  cada  nivell  i  quina  ha de ser  la 
metodologia emprada (modelatge, ús de bastides, autoavaluació, etc.)

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita Torna a l’índex

En un plantejament integrat de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha d’establir entre la 
llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què aquesta relació és 
inherent: la lectura expressiva, el teatre, la participació en programes de ràdio, els recitals de 
poemes...

En el nostre centre hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats (escoltar, parlar, llegir i 
escriure) compartit per la totalitat del professorat. S’utilitzen de forma recíproca la llengua oral i 
la  llengua escrita  com a suport  per analitzar,  reflexionar i  millorar  l’altra habilitat.  Aquestes 
activitats en què la relació entre llengua oral i llengua escrita és inherent es planifiquen en tots  
els nivells i ens proposem ampliar aquesta planificació a la resta d’àrees i no només a la de 
llengua.

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees Torna a l’índex

El  Claustre  fa  seva  l’afirmació  que  l’aprenentatge  de  la  llengua  és  responsabilitat  del 
professorat de les diferents àrees. Per aquest motiu el professorat aplicarà metodologies que 
estimulin l’expressió oral i escrita, amb diferents suports didàctics en català i aplicant alhora 
mecanismes de revisió i  d’avaluació (també autoavaluació i  coavaluació).  Entenem que les 
competències comunicatives s’han de treballar  de forma transversal  a  totes les àrees.  Per 
aquest motiu durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015 es va realitzar una Formació Interna de  
Centre sobre com ensenyem a llegir i a escriure des de les àrees amb l’assessorament de la  
Rosa  Clar.  Des d’aquell  moment  es  vetlla  perquè  des  de tots  els  nivells  es  segueixin  les 
orientacions  i  la  metodologia  de  treball  consensuada  per  tot  el  claustre  respecte  de 
l’aprenentatge de la llengua escrita.

El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d'aprenentatge i el fet que la  
base del 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 pugui aplicar  a l'aprenentatge de les altres i,  alhora,  afavoreixin la competència  
plurilingüe i intercultural de l'alumnat. 

Per  tot  això  ens  proposem establir  i  programar  en  el  PGA  de  cada  curs  aspectes  de  la 
competència comunicativa a treballar de forma transversal a totes les àrees.
Es va començar per la llengua catalana i castellana, i des de fa  tres cursos s’ha donat un clar 
impuls a l’aprenentatge de la llengua anglesa participant en el programa GEP. 

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells Torna a l’índex
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El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Es disposa 
de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant, 
quan hi ha un canvi d’etapa i quan hi ha un canvi de cicle. A finals de 6è i al primer trimestre del 
curs següent hi ha coordinació amb els centres de secundària que reben alumnes del nostre 
centre. Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles estan 
planificades d’una manera sistemàtica, tan pel que fa a la temporització com pel que fa a la  
temàtica que s’hi tracta. 

L’equip docent es proposa revisar conjuntament les programacions i els criteris d’avaluació per 
garantir una continuïtat i una coherència en l’activitat docent.

El professorat s’organitzarà en equips intercicles per tractar alguns temes d’interès comú per tot 
el centre (projecte lingüístic, TAC, espais,…).

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular
Torna a l’índex
El projecte educatiu dels centres preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat nouvingut tal i 
com recull el pla d’acollida del centre. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest 
alumnat pugui continuar o iniciar, si s'escau, el procés d'aprenentatge de la llengua.
El nostre centre té un pla d'acollida on estableix el protocol a seguir quan arriba un alumne 
nouvingut. Aquest protocol determina les mesures a seguir tant pel que fa a la rebuda de la  
família com per la informació que aquesta rep, i les mesures organitzatives i curriculars que es 
portaran a terme amb l'alumne, i també pel que fa a l'aprenentatge de la llengua catalana.
Ens proposem revisar com adaptem el tractament de les diferents àrees a treballar amb aquest 
alumnat. També es pretén millorar la coordinació entre la tutora de l'aula d'acollida (en cas que  
en tinguem) i la resta de l'equip docent que intervé en l'aprenentatge d'aquests alumnes, amb la 
sistematització de les reunions de coordinació.
L'alumnat  d'incorporació  tardana  serà  objecte  d'una  acollida  personalitzada  i  de  mesures 
organitzatives i  curriculars que permetin la seva integració escolar i  l'aprofitament dels seus 
estudis,  d'acord  amb  les  característiques  personals,  d'aprenentatge  i  del  context  social. 
L'acolliment d'aquest alumnat tindrà en compte de manera especial l'aprenentatge lingüístic, 
l'accés al currículum comú i els processos emocionals i de socialització. El desenvolupament 
d'aquestes  mesures  serà  en  tot  cas  simultani  a  l'escolarització  de  l'alumnat  en  els  grups 
ordinaris, segons el nivell i evolució del seu aprenentatge.
El tutor d’aula ordinària amb l’ajut del de l’aula d’acollida, realitzaran un Pla Individualitzat on 
quedi constància de les adaptacions necessàries.
L'alumnat que presenti  un desfasament de més d'un cicle en el  seu nivell  de competència 
curricular, podrà ser escolaritzat en un nivell inferior al que li correspondria per edat. En cas que 
superi  aquest  desfasament  s'incorporarà  al  nivell  que  el  pertoqui  per  edat.  La  comissió 
d'atenció  a  la  diversitat  valorarà  en  quin  nivell  es  considera  que  l'alumne  nouvingut  s'ha 
d'escolaritzar.

Cal dir que durant els darrers cursos el centre no ha tingut dotació d’aula d’acollida. El curs 
2017-2018 hem tingut mitja dotació d’aquest recurs, però el curs 2018-2019 ja no en disposem.

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials Torna a l’índex

Si l’alumne és de llengua no romànica durant el primer any podrà assistir entre 6 i 10 sessions 
setmanals a l'aula d'acollida. El segon any, en funció de l’evolució de l’alumne/a, el nombre de 
sessions que assisteix a l’aula pot reduir-se o restar igual que l’any anterior. En cas que no es 
disposi del recurs d’aula d’acollida, serà el tutor amb l’ajut dels reforços qui haurà de preveure 
com se li facilitarà l’accés a la llengua catalana i castellana.

2.1.2.7.2. Alumnat de parla romànica Torna a l’índex

Durant el  primer any,  si  l'alumne és de parla romànica,  podrà assistir  entre 6 i  8 sessions 
setmanals a l'aula d'acollida. El segon any, en funció de l’evolució de l’alumne/a, el nombre de 
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sessions que assisteix a l’aula pot reduir-se o restar igual que l’any anterior. En cas que no es 
disposi del recurs d’aula d’acollida, serà el tutor amb l’ajut dels reforços qui haurà de preveure 
com se li facilitarà l’accés a la llengua catalana.

2.1.2.8. Atenció de la diversitat Torna a l’índex

Una concepció comprensiva d’escola implica assumir el principi de diversitat. Aquesta diversitat 
pot  venir  donada per  diversos aspectes:  socio-econòmics  (diferents  nivell  socials,  diferents 
situacions  econòmiques),  culturals  i  d’entorn  (realitats  geogràfiques  diverses,  diferents 
possibilitats d’accés a la cultura, possessió de valors i referents culturals diversos), personals i 
psicològics  (diferents  estils  cognitius,  personalitats  i  caràcters  diferents)  i  d’aprenentatge 
(diferents ritmes d’aprenentatge, motivacions i interessos diversos). 
L’escola es basa en un model educatiu basat en la filosofia coeducadora que disminueixi el 
sexisme i l’androcentrisme, el reconeixement de la diversitat afectivo-sexual i la valoració crítica 
de les desigualtats, així com l’atenció a la diversitat de l’alumnat, com amb la finalitat que pugui 
assolir  els  objectius  de  l’etapa.  Es  posarà  una  especial  atenció  en  l’adquisició  de  les 
competències bàsiques, la detecció i el tractament de les dificultats d’aprenentatge tant bon 
punt es produeixin, la tutoria i orientació educativa de l’alumnat i a la relació amb les famílies  
per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.
En el nostre centre per donar resposta a la diversitat de l’alumnat es duen a terme mesures 
organitzatives, com són els desdoblaments, els reforços, tallers, racons, espais, entre d’altres; 
també unes mesures curriculars, com són els plans individualitzats. A més a més, el centre 
disposa d’una mestra  d’audició  i  llenguatge,  dues mestres d’educació especial  i  una tutora 
d’aula d’acollida (mitja dotació).
Tal com marca la normativa, a més del professorat de suport, el centre destina prioritàriament 
les  hores  de  professorat  que  queden  disponibles  a  l’atenció  específica  de  l’alumnat  que 
presenta més necessitats.
Des del curs 2006-07, el centre va crear la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) que pretén 
donar resposta als nous reptes educatius de la societat actual. El centre disposa d’un document 
que recull les funcions i objectius d’aquesta comissió.

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua Torna a l’índex

El  centre  organitza  de  manera  progressiva  la  programació  curricular  i  l’avaluació  en  la 
potenciació de l’ús del català. En fa un seguiment, avaluant-ne el progrés i esmerçant-hi els 
recursos disponibles.
És important tenir en compte la llengua materna de l’alumnat nouvingut, tant a nivell simbòlic  
com en la pràctica educativa, i això permetrà que el català esdevingui una eina de cohesió  
social.
Les  entrevistes  amb  les  famílies  són  majoritàriament  en  català.  En  cas  que  la  família  no 
l’entengui es podran fer en castellà o anglès. I, si és necessari, es fa la demanda d’un mediador 
o traductor  (generalment  algú de la  mateixa família).  Alhora les famílies s’expressen de la  
manera que els és més còmoda.
Des de l’escola es porten a terme activitats com són les jornades de portes obertes, la pàgina 
web, les activitats de Sant Jordi, cantates, blogs, dinamització de l'ús de la biblioteca, festes 
escolars en general, coral de l’escola, xerrades, etc. que són activitats que afavoreixen una 
millor relació amb les famílies. Així mateix a educació infantil des del curs 2008/09 ha funcionat 
un taller de mares i pares que afavoreix aquesta comunicació necessària amb les famílies. 
Enguany aquest taller s’ha reconvertit en xerrades sobre temes d’interès per a les famílies de  
tota l’escola. Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb l’AFA.  A nivell d'escola convidem 
les famílies a visitar les classes i a participar en algunes activitats com explicar experiències, fer 
acompanyaments a les excursions, fer de representants d’aula, etc. Les famílies s’expressen 
en l’idioma que els resulta més còmode.

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua Torna a l’índex

Entenem per avaluació, l’anàlisi del procés d’ensenyament- aprenentatge que permet verificar 
la  coherència  i  el  grau  d’eficàcia  amb  què  s’ha  concretat  cadascun  dels  seus  passos. 
L’avaluació,  per  tant,  està  integrada  en  el  procés  educatiu,  en  forma  part  i  constitueix  un 
instrument d’acció pedagògica. Perquè l’avaluació compleixi les seves funcions cal que cada 
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concreció curricular tingui previst què, quan, i com s’avaluarà. Per tant en el centre farem una 
avaluació sistemàtica del coneixement de la llengua que inclourà tots aquests aspectes.
Hem de concebre l'avaluació com  a una activitat comunicativa que regula (i autoregula) els 
processos  d'aprenentatge  i  l’ús  de  la  llengua  a  fi  de  potenciar  el  desenvolupament  de  la  
competència plurilingüe  i l'assoliment de l'autonomia d'aprenentatge.
L’avaluació ha de complir, bàsicament, dues funcions. En primer lloc, ha de permetre adaptar 
l’ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants pel que fa a la llengua mitjançant  
aproximacions  successives.  Aquesta  funció  s’ha  de  concretar  en  dos  moments  del  procés 
d’ensenyament-aprenentatge:  a l’inici  d’una nova situació d'aprenentatge i  a mesura que el 
procés es va desenvolupant. I, en segon lloc, ha de permetre determinar si s’han assolit, i fins a 
quin  grau,  les  intencions  educatives  que  hi  ha  a  la  base  i  en  l’origen  de  la  intervenció 
pedagògica. Per aconseguir el compliment d’aquestes funcions el centre té presents l’avaluació 
inicial  ,  l’avaluació  formativa,  i  l’avaluació  final  que  ens  permeten  realitzar  l’avaluació  de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua. Per fer-ho tenim diferents instruments (pautes d'observació, 
qüestionaris,  proves  d'avaluació  inicial,  rúbriques,  resultats  de  les  competències  bàsiques, 
resultats de proves d’avaluació diagnòstica, registres d'autoavaluació, resultats de les ACL i 
AVL, dossiers, controls,etc.)
 
L’avaluació inicial la portem a terme al començament de cada nova fase d'aprenentatge, i la 
fem  sobre  els  esquemes  de  coneixement  que  posseeixen  els  infants  a  propòsit  d’uns 
determinats continguts,  en aquest  cas,  lingüístics. L’avaluació formativa és la que realitzem 
durant el procés d'aprenentatge. Aquesta ens permet proporcionar a l’infant l’ajut pedagògic 
més adequat en cada moment. 
Aquesta es concreta a partir d’una observació sistemàtica del procés d'aprenentatge de l’infant 
mitjançant unes pautes o guions d'observació i un registre de les informacions obtingudes que 
ens permet avaluar les dimensions comunicativa i literària, així com la gestió del currículum i els 
mecanismes de coordinació entre el professorat.

Com a escola tenim clar que la finalitat última de l’avaluació no és pronunciar-se sobre el grau 
d’èxit o fracàs dels infants en la realització dels aprenentatges, sinó més aviat pronunciar-se  
sobre un grau d’èxit  o fracàs del  procés educatiu.  És un instrument  de control  del  procés 
educatiu, i un indicador dels resultats del mateix procés en relació amb els objectius. Utilitzarem 
els resultats de l'avaluació com a inductors de nous objectius en un altre procés,  o com a  
propostes de millora. Així, doncs, l’avaluació ens servirà per prendre decisions en relació amb 
l’organització del currículum i els enfocaments metodològics que estem portant a terme.
L’avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i la informació 
que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els aprenentatges de l’alumnat sinó també 
els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent.
Per últim, hem fet un canvi en la concepció pel que fa a l'avaluació ja que, atès que l'objectiu de 
l'ensenyament  de  la  llengua  és  aconseguir  que  els  nens  i  nenes  esdevinguin  persones 
plurilingües, cal canviar l'avaluació que podia tenir sentit en un marc monolingüe ; cal partir de 
la idea que hi ha diferents graus de domini d'una llengua, i que cal tenir altres capacitats, com 
el canvi de llengües, desconegudes en una persona monolingüe. En aquesta avaluació és molt 
important que l'alumnat sigui conscient de la seva situació plurilingüe i del fet que aquest pot 
canviar.
Aquells alumnes que tinguin un Pla Individualitzat seran avaluats en funció dels objectius que 
aquest estableixi.

2.1.2.11. Materials didàctics Torna a l’índex

La nostra escola es proposa aplicar criteris explícits i consensuats per a l’elecció de llibres de 
text i per a l’adaptació i o creació de materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats 
d’aprenentatge i per als materials que es consideren complementaris (diccionaris, textos reals, 
recursos audiovisuals, informàtics, jocs didàctics de pre-lectura...).  Aquests han de respectar 
els principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris.
No treballem les llengües a partir  únicament  dels  llibres del  text,  sinó que fem ús d'altres  
materials de suport i d’ampliació creats pels equips docents. 
Perquè aquests materials tinguin una millor continuïtat entre els cicles, ens proposem crear 
equips de treball intercicles que tinguin dins dels seus objectius el de vetllar per la continuïtat en 
l'elecció dels diferents materials per treballar la llengua. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

2.1.3.1. Informació multimèdia Torna a l’índex

Durant el curs 2017-2018 s’ha iniciat l’elaboració del Pla TAC que s’aprovarà el curs 
2018-2019. En aquest pla s’especifiquen els següents objectius:
- Definir i planificar els àmbits d'actuació i les línies generals de planificació de les 

tecnologies en el centre.
- Fixar  els  serveis  digitals  del  centre,  promoure  i  facilitar  la  participació  de  la 

comunitat educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment.
- Establir la línia temporal d'aplicació anual del pla TAC, avaluar el seu assoliment i 

proposar les futures línies d'actuació
- Definir les aplicacions metodològiques de les tecnologies en el centre, afavorir el 

seu ús i vetllar per la seva presència a totes les àrees curriculars.
- Establir  les  tasques  associades  a  l'aplicació  del  pla  TAC  i  els  responsables 

corresponents.
- Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint les normes d'ús i seguint 

els protocols de drets d'autoria i llicències digitals.
- Assegurar  la  inclusió  digital  de  tot  l'alumnat  i  el  professorat  definint  les  eines 

necessàries i garantir-ne l'accessibilitat a tots els recursos.
- Aplicar les TAC per tal de dur a terme el procés de millora dels aprenentatges, 

adaptant-los a les característiques de les matèries i les necessitats de l'alumnat.
- Definir les necessitats de formació del professorat i promoure el treball en xarxa 

dins i fora del centre.

2.1.3.2. Usos lingüístics Torna a l’índex

Ens proposem programar anualment una actuació per tal de treballar explícitament els usos 
lingüístics de l’alumnat,  potenciant  la importància  de les altres llengües veïnes,  el  castellà,  
l’anglès i les llengües maternes dels alumnes nouvinguts. La dimensió plurilingüe i intercultural 
del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe 
com és el de Catalunya. A més del professorat de llengua shi ’implicarà tot l’equip docent.
La intenció de l’escola és treballar-ho de forma interdisciplinar a partir de diferents activitats que 
ens ajudin a fer arribar el nostre objectiu als alumnes.

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum Torna a l’índex

La  nostra  escola  creu  que  per  formar  parlants  plurilingües  i  interculturals  cal  prioritzar 
l’assoliment  de  la  competència  plena  en  català  i  en  castellà  com a  garantia  que  l’escola 
proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també 
el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre la cultura i l’idioma de les altres 
llengües. 

L’escola hauria de facilitar que els nostres alumnes de nacionalitat estrangera conjuntament 
amb els autòctons puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen, per tal de fer possible 
una millor acollida dels alumnes nouvinguts i una més gran cohesió social en el centre.

L’aula  d’acollida  pot  esdevenir  l’espai  físic  que ens  permeti  aconseguir  aquest  objectiu  de 
reconeixement de la diversitat lingüística. 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen Torna a l’índex

Actualment el nostre centre no té cap projecte que faci referència a la llengua dels alumnes 
nouvinguts. 
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Una proposta consistiria en la introducció del vocabulari bàsic (material escolar, salutacions, 
hàbits...) de l’alumne nouvingut dins d’un nou projecte, enriquint així la llengua dels nostres 
alumnes i relacionant-la amb l’aprenentatge de les seves cultures. D'altra banda s'utilitzaran 
estratègies,  com  ara  incloure  a  l'aula  cartells  amb  salutacions  en  totes  les  llengües  dels 
alumnes de la classe, adquirir llibres on el text surti en diferents llengües per a la biblioteca 
d'aula i penjar referents en diferents llengües.
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2.2. La llengua castellana

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana Torna a l’índex

L'alumnat del nostre centre és majoritàriament catalanoparlant, però cada vegada acollim més 
població de fora de l'estat espanyol i que tenen com a llengua habitual el castellà o llengües 
d'arreu del món.
Organitzem els  recursos necessaris  perquè,  al   nostre  centre,  el  nostre  alumnat  pugui,  en 
acabar l’etapa de Primària assolir  la mateixa competència tant en llengua catalana com en 
llengua castellana. En els darrers anys hem anat donant més importància a l’expressió oral en 
llengua castellana i hem establert en quina llengua es treballen les estructures lingüístiques 
comunes. A l’àrea de llengua castellana hem prioritzat l’expressió oral i escrita, sense deixar de 
banda la lectura i comprensió lectora i les altres dimensions de la llengua.
Des  d’una  visió  competencial  dels  aprenentatges  i  en  un  moment  on  cada  vegada  anem 
treballant més per projectes. En la majoria d’aquests s’inclou el treball de la llengua castellana.
La biblioteca d’aula inclou llibres en llengua catalana, castellana i anglesa.

2.2.1.2. Llengua oral Torna a l’índex

Al nostre  centre  es tracta habitualment  la  llengua oral  en tots  els  cicles  i  es treballen  les 
diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...).
Donada la  importància  de l’expressió  oral,  com a centre  hem prioritzat  el  treball  d’aquesta 
dimensió i s’han buscat diferents estratègies que varien en funció del nivell (Els deu minuts de 
glòria a 6è, Taller d’expressió i comprensió oral en castellà a CM, etc.). 

2.2.1.3. Llengua escrita Torna a l’índex

Per a l’aprenentatge de la llengua escrita se segueix la mateixa metodologia que s’ha explicat a 
l’apartat  de  llengua  catalana  i  que  vam  treballar  a  partir  d’una  Formació  Interna  de 
Centre(Escriure des de les àrees) 

2.2.1.4. Activitats d’ús Torna a l’índex

A la nostra escola el  nivell  escrit  és acceptable,  però millorable  en alguns aspectes:  lèxic, 
coherència i cohesió i ortografia...També es constata que, a nivell oral, una part de l'alumnat  
mostra  dificultats  a l'hora d’expressar-se.  S’ha millorat  respecte de l’ús recursos TIC i   de 
mitjans audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua castellana. Cal seguir avançant en què el  
centre asseguri situacions comunicatives reals on el castellà sigui la llengua utilitzada tant a 
nivell oral com a nivell escrit.
Proposem programar  activitats  dirigides  a  millorar  l'expressió  oral  i,  a  més  a  més,  convé 
coordinar totes les estratègies destinades a l'aprenentatge d'aquesta llengua. En aquest sentit a 
CM s’han programat uns tallers que tenen com a finalitat millorar la competència comunicativa 
en castellà  del  nostre  alumnat.  Caldrà valorar  l’eficàcia  d’aquests  tallers  i  en cas afirmatiu 
donar-hi continuïtat a CS. A CS es fan activitats com els deu minuts de glòria en castellà per 
fomentar l’expressió oral en castellà.

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques Torna a l’índex

La  metodologia  de  treball  basat  en  projectes  que  s’ha  iniciat  en  els  darrers  cursos  porta 
implícita  una  manera de treballar  global  on diferents  àrees  es posen en funcionament  per 
aconseguir uns objectius d’aprenentatge. És per això que hi ha diferents sessions on es fa  
treball per projectes i s’utilitza la llengua castellana. Per exemple per fer una cerca d’informació  
on es treballarà la lectura i la comprensió lectora, així com el vocabulari específic del tema en 
qüestió.  D’aquesta  informació  s’hauran  d’extreure  les  idees  principals  i  potser  realitzar  un 
resum o un esquema que després s’haurà d’explicar als companys.

2.2.1.6. Alumnat nouvingut Torna a l’índex
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Per  tal  de  garantir  el  coneixement  del  castellà  de  l'alumnat  nouvingut  es  realitzen  plans 
individualitzats on es van marcant els objectius i criteris d’avaluació per a cada alumne. Una 
proposta de cara al  curs  vinent  seria  fer  una  seqüenciació  i  programació  dels  aspectes  a 
treballar en llengua castellana pels alumnes nouvinguts i incloure-la en el pla d'acollida com a 
annex.
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2.3. Altres llengües

2.3.1 Llengües estrangeres, l’anglès

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

L’alumnat,  en acabar l'etapa, ha de conèixer,  com a mínim, una llengua estrangera per tal  
d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural. L’ús i el coneixement de diverses llengües ajudarà als nostres alumnes 
a interactuar millor en el context actual tant a nivell personal, professional com acadèmic.
El  nostre  objectiu  és  millorar  la  competència  en  llengua  anglesa  del  nostre  alumnat 
promocionant la competència comunicativa com a eix vertebrador del procés d’ensenyament-
aprenentatge.  Prioritzem sempre  la  comunicació  oral  que  vertebra  i  acompanya  totes  les 
competències  que  els  alumnes  treballen  dins  les  diferents  dimensions:  comunicació  oral, 
comprensió lectora, expressió escrita, dimensió literària i plurilingüe.
 
És per això que en el nostre centre l’ensenyament de la primera llengua estrangera, l’anglès, 
s’inicia a l’etapa d’Infantil. És en aquesta etapa que els nens són capaços de fixar qualsevol  
registre fonètic nou i poden, per tant, reproduir-los com un autèntic natiu de la llengua anglesa.  
Els alumnes tenen un primer contacte amb l’anglès a P3 a través de rutines i cançons un cop a 
la setmana . Actualment a P4 i P5 es duen a terme activitats de plàstica en anglès en grups  
desdoblats. A p4, a més a més, també es fan tallers de plàstica en anglès. Tant a P4 com a P5,  
es du a terme quinzenalment un treball  oral de la llengua en grup desdoblat.  Pel que fa a 
l’etapa de Primària a Cicle Inicial s’imparteixen dues sessions setmanals, tres sessions al Cicle 
Mitjà i tres sessions al Cicle Superior amb l’especialista d’anglès. A Primària es continua des de 
primer a sisè aquest treball oral sistemàtic amb una sessió de desdoblaments setmanal a tots 
els nivells que considerem essencial per atendre la diversitat
 
En el curs 2014-2015 neix dels mateixos mestres el repte de donar més oportunitats als nens i  
nenes per a poder fer servir  aquesta llengua. D’aquesta manera es plantegen activitats a l’aula  
ordinària així com també en diferents àrees en què l’anglès s’utilitza com a eina de comunicació  
i per aprendre.
Seguint aquest plantejament a partir del curs 2016-2017 l’escola participa en el programa GEP 
(Grup  d’Experimentació  per  al  Plurilingüisme).  El  GEP  és  un  programa  del   Departament   
d’Ensenyament en què participen un conjunt de centres de tot Catalunya i que té com a objectiu 
millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat. (Vegeu punt 2.3.1.2.2.).

En  aquest  objectiu  de  millorar  la  competència  en  llengua  anglesa  del  nostre  alumnat  hi 
col·labora també el Servei de Menjador amb activitats en anglès al migdia. També l’AFA ofereix 
classes extraescolars d’anglès al migdia i a la tarda.

L’alumnat de primària també gaudeix d’activitats de teatre en anglès.  Des del Departament 
d’anglès ens plantegem que aquestes activitats es poguessin també realitzar al Cicle Infantil. 
Es tracta de contes teatralitzats adequats al nivell de l’alumnat i al vocabulari i estructures que 
estan aprenent. Són espectacles  interactius en què es fa participar molt a l’alumnat.

Un altre  activitat  que ha introduït  l’escola  en el  curs 2017-2018 és “l’English Morning”  que 
consisteix en compartir  una sèries d’activitats en anglès amb les altres escoles públiques i 
l’Institut d’Arenys.

Destacar també la presència de l’anglès en la rotulació dels espais i altres missatges en anglès 
a tota l’escola.
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L’anglès també participa en els festivals escolars de Nadal (tant a infantil com a primària)  i a la  
Coral de l’escola. També es realitzen exposicions o murals als passadissos de l’escola dels 
projectes o activitats que els alumnes estan treballant. 

Un altre element que l’escola i el seu professorat té en compte és la Formació dels mestres. És 
per això que els mestres realitzen cursos de formació. És el cas de la formació dels mestres  
dins el programa GEP o d’altres (formació d’AICLE etc).

Per últim, destacar que l’escola  està sempre oberta a nous reptes que puguin contribuir en 
l’objectiu  de millorar  el  nivell  del  nostre  alumnat  així  com la  seva motivació.  És el  cas de 
programes tipus E-Twining o d’altres a considerar.

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum. 

L’objectiu  és  millorar  la  competència  en  llengua  estrangera  del  nostre  alumnat  i  que  els  
alumnes tinguin oportunitats d’utilitzar les llengües d’una manera competencial. Per això les 
actuacions van encaminades a coordinar des d’Infantil fins a sisè un treball competencial de 
l’ensenyament d’aquesta llengua. També hem incrementat el  temps d’exposició de l’alumnat i 
l’aprenentatge  de continguts curriculars  en anglès en àrees no lingüístiques fomentant  un 
model plurilingüe de centre. 

Des  d’Educació  infantil fins  a  Primària,  els  alumnes  van  adquirint  gradualment  els 
coneixements propis de la llengua anglesa amb una metodologia adequada a cada etapa, tant 
pel que fa al coneixement oral com escrit. 

El treball de l’anglès a Infantil es desenvolupa de forma oral i lúdica , a través de jocs, contes i  
cançons. L’especialista de llengua anglesa utilitza aquesta llengua i fa present l’anglès en el dia 
a dia de l’alumne com una llengua més de l’escola. 
A l’etapa d’Educació Infantil  es fa una iniciació de l’aprenentatge de la llengua anglesa.  El 
nostre objectiu és sensibilitzar l’alumnat envers la llengua i la cultura anglesa basat en aspectes 
lúdics i gratificants que garanteixin un apropament positiu. Treballem amb l’aprenentatge de 
cançons,  racons de joc,  explicació d’històries,  rutines,  joc simbòlic,  activitats d’art  plàstica i 
festes tradicionals. A partir d’aquest tipus d’activitats els alumnes es relacionen, es comuniquen 
i  aprenen.  S’acosten  a  una  llengua  i  cultura  estrangera  en  una  etapa  en  què  els  nens 
manifesten un gran interès i es crea una base de cara a la futura plena adquisició de la llengua.  
Realitzem  activitats  plàstiques  dins  la  metodologia  de  l’AICLE  (Aprenentatge  Integrat  de 
Continguts  i  LLengua  Estrangera).  La  plàstica  afavoreix  el  desenvolupament  integral  de 
l’alumne.  En  aquestes  edats  aquesta  àrea  del  currículum  ens  permet  introduir  la  llengua 
anglesa  d’una  manera  molt  interessant,  ja  que,  entre  d’altres  aspectes,  s’afavoreix 
l’aprenentatge funcional i significatiu de l’anglès a l’aula. 
A través de cançons,  contes,  fórmules de salutació  i  comiat,  rutines pròpies de la  jornada 
escolar , juntament amb la desinhibició i espontaneïtat comunicativa natural de l’infant d’entre 3 
i 6 anys d’edat, fa possible que el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès al parvulari  
es desenvolupi de forma natural i plena de significat. Torna a l’índex

A  Cicle  Inicial es  treballen  totes  les  dimensions  i  competències  bàsiques  prioritzant   la 
Comunicació Oral que acompanya sempre el treball de totes les altres competències. En la  
comunicació  oral  s’incideix  en  l’aprenentatge  sistemàtic  d’estructures  i  d’un  vocabulari 
significatiu per l’alumnat. Es parteix sempre del  seu entorn proper fent  ús de la llengua de 
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manera funcional i comunicativa. En cada classe dediquem  temps a la conversa i incidim en 
l’escolta  i  la  parla.  Fomentem la  participació  de  tots  els  nens  i  nenes  per  a  què  puguin 
comunicar-se i aprendre cadascú al seu ritme atenent als diferents nivells. Fomentem classes 
dinàmiques i amb molta interacció oral en gran grup, parelles, petits grups i fent ús d’un ventall  
diferent d’activitats i metodologies (jocs, diàlegs, dramatitzacions etc) . Incidim en el llenguatge 
funcional proporcionant fórmules als alumnes  per a què  s’adrecin a la mestra d’anglès en 
aquesta llengua tant a la classe d’anglès com a fora (aula de música, tallers, espais, pati etc). 
A més a més, s’ofereix als nens i nenes diferents oportunitats per a què utilitzin l'anglès d'una 
manera global i competencial a través d'activitats a música, tallers de ciència, activitats amb les  
tutores, espais,  treball d'expressió oral amb l'assistent de llengua anglesa i  teatre en anglès.

L’expressió escrita la treballem a nivell de paraula a primer ( els alumnes que poden ja escriuen 
frases i estructures. ) A segon es treballa la frase i les estructures i  ja es comença el treball del  
text a partir de models simples, clars i dins un context i funció. Es treballa sempre a partir de les 
produccions orals relacionades amb les vivències o activitats de l’aula. A més a més, a segon 
treballem l’expressió escrita, la dimensió literària i la comprensió escrita a partir d’un projecte en 
què connectem l’àrea de  música i l’anglès.  Es tracta d’utilitzar una història de Roald Dahl en 
què treballem inicialment la comprensió oral i escrita i, posteriorment, l’expressió escrita, ja que 
els alumnes reescriuen la història amb les seves paraules amb l’objectiu d’interpretar-la d’avant  
un altre grup amb tot un seguit de melodies, ritmes i efectes sonors creats per ells. També, és 
clar, es treballa la comunicació oral, ja que han d’utilitzar l’anglès durant tot el procés de creació  
i d’avaluació (s’avaluen entre ells ).

La  comprensió  lectora  es  treballa  a  partir  del  reconeixement  de  paraules,  frases  i  textos 
treballats en contextos orals a l’aula. També es treballen estratègies de lectura: reconeixement 
de paraules claus etc. Els nens també disposen de llibres en anglès dins la biblioteca d’aula 
que poden mirar i llegir en els diferents moments de lectura de què disposen a l’aula ordinària.

En la dimensió plurilingüe es fomenten l’ús d’estratègies (elements verbals i no verbals) per a  
què  l’alumnat  pugui  comunicar-se  en  situacions  multilingües.  Es  motiva  l’alumnat  per  al 
coneixement  de  diverses  llengües.  Se’ls  dóna  estratègies  per  a  utilitzar  aquesta  llengua:  
fórmules per a preguntar, per a demanar aclariments etc. Es transmet la idea de l’ús funcional  
de  la  llengua  motivant  a  l’alumnat  per  què  utilitzi  les  llengües  sense  por  a  equivocar-se,  
fomentant més la comunicació que no pas la correcció. Aquesta dimensió plurilingüe es treballa  
en  l’aula  ordinària  amb activitats  en què els  tutors  ofereixen  materials  (cançons,  històries, 
documentals.)  en  anglès  en  el  dia  a  dia  de  l’alumnat.  De  la  mateixa  manera  l’alumne  té 
l’oportunitat d’utilitzar aquesta llengua per aprendre en els tallers que es realitzen de medi tant 
a primer com a segon, així com en les activitats en l’àrea de música o la sessió d’espais a 
primer.

A cicle  mitjà  intentem treballar  les competències bàsiques de forma global.  Desenvolupem 
activitats on totes les dimensions queden integrades i d’aquesta manera, la llengua tingui sentit 
no només dins de l’aula amb l’objectiu de fer arribar la llengua fora de l’escola. Per aconseguir-
ho, treballem a partir de centres d’interès dels alumnes ja que creiem que realitzar activitats 
properes amb ells fan que aquestes tinguin sentit per a ells.

Pel que fa  a la comunicació oral, presentem activitats orals on els alumnes poden interactuar 
entre ells,  tant sigui  en parelles com en petit  grup. Són activitats senzilles on s’utilitzen les 
estructures bàsiques gramaticals que anem treballant a l’aula.

La comprensió oral sovint va lligada de la comunicació oral. La desenvolupem mitjançant les 
històries del llibre, les quals integren els continguts que treballem a cada unitat. També utilitzem 
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els vídeos “Real  English” on persones reals són les encarregades de desenvolupar petites 
situacions típiques de la vida quotidiana dels alumnes.

La comprensió lectora i la dimensió literària van de la mà. La treballem tant a nivell individual 
com en grup gran. Sempre amb suport visual digital (PDI) o amb imatges.

L’expressió escrita la treballem a partir de textos i exemples reals de la vida quotidiana dels  
alumnes  (diaris,  revistes…).  Utilitzem els  continguts  gramaticals  que  treballem per  produir  
textos on l’alumne sigui capaç de desenvolupar textos estructurats a partir d’un model, deixant 
espai per a què desenvolupi la seva creativitat i imaginació.

La dimensió plurilingüe i intercultural  juga un paper imprescindible a l’hora de posar l’accent en 
l’enfocament plurilingüe, ja que facilita la posada en contacte d’estructures i conceptes entre les  
llengües conegudes per l’alumne i les que va aprenent. L’escola, al desenvolupar el projecte 
GEP, fa que aquesta dimensió arribi més enllà de les sessions d’anglès i la llengua tingui una 
importància dins del centre que afavoreix aquesta dimensió. A part d’això, també treballem els 
festivals típics dels països de llengua anglesa de manera dinàmica i divertida tenint en compte 
la diversitat cultural de l’aula.

A cicle superior intentem treballar les competències bàsiques de forma global. Englobem les 
competències dins de la realitat més propera a través d’activitats reals. La llengua té com a 
prioritat  apropar  a  l’alumne  al  seu  entorn  i  sempre  amb  un  ús  pràctic  on  ells  són  els 
protagonistes.

Pel que fa  a la comunicació oral, presentem activitats orals on els alumnes poden interactuar 
entre ells: qüestionaris, entrevistes, jocs i lectures en veu alta. Aquestes activitats les treballem 
en gran grup, petit grup, o parelles. Sempre s’afavoreix que en cada sessió tots els alumnes 
tinguin oportunitats per parlar i comunicar-se. Són activitats amb molt modelatge on s’utilitzen 
les estructures bàsiques gramaticals que anem treballant a l’aula.

La comprensió oral la treballem a través de molts models i  d’activitats (diàlegs, trucades de 
telèfon, descripcions, dictats on els alumnes han de realitzar una tasca al mateix temps que 
escolten)  durant  aquestes  audicions  els  alumnes  contesten  un  qüestionari  amb  diferents 
respostes i graus de complexitat.

La comprensió lectora i la dimensió literària van de la mà. La treballem tant a nivell individual 
com en grup gran. Sempre amb suport visual digital (PDI) o amb imatges. A cicle superior 
aprofitem les competències bàsiques d’anys anteriors i les treballem en petit grup al llarg del 
cicle.  de la mateixa manera presentem diferents formats ( carta, postal, article, notícia, diàlegs, 
etc) 

L’expressió escrita la treballem a partir de textos pràctics dins de les competències bàsiques 
d’any anteriors. Utilitzem els continguts gramaticals que treballem per produir textos on l’alumne 
sigui capaç de desenvolupar textos estructurats a partir d’un model, deixant espai per a què 
desenvolupi la seva creativitat i imaginació.

La dimensió plurilingüe i intercultural a  cicle superior la  desenvolupem amb  el projecte GEP a 
través de l’àrea de natural  sciences.Treballem petits mòduls on sempre prioritzem el treball 
cooperatiu  i  l’expressió  oral.  Amb  el  mòduls  integrem  continguts  i  pràctiques  (  projectes, 
maquetes, exposicions orals)
Considerem que en  aquestes  sessions  donem més oportunitats  als  alumnes  per  estar  en 
contacte amb amb altres àrees utilitzant com a llengua vehicular l’anglès. D’aquesta manera 
poden aplicar els seus aprenentatges fora de la classe de llengua.   
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També, a cicle superior treballem la cultura anglesa a través de les celebracions i festivals dels 
regne unit. 

2.3.1.1.2. Metodologia
Torna a l’índex

En l’aprenentatge de l’anglès tenim com a prioritat millorar el nivell de competència oral del  
nostre alumnat Per això la metodologia que apliquem es tradueix en classes dinàmiques, en 
què hi ha continua interacció en anglès entre els alumnes i amb el mestre o la mestra. La 
conversa és present en cada classe i les activitats parteixen del context de l’alumne i del seu 
entorn  més  proper.  En  la  comunicació  oral  potenciem  un  ús  de  la  llengua  funcional  i 
comunicativa donant als alumnes recursos , estratègies i motivant-los per a què utilitzin l’anglès 
en diferents moments dins i fora l’aula. Dediquem sempre temps a  la conversa  i incidim en 
l’escolta i  la parla. Disenyem la classe per a què tots els alumnes participin i  parlin donant  
temps i espai a l’alumne atenent la diversitat de nivells de l’alumnat

Per a realitzar un treball oral sistemàtic i atenent a la diversitat de nivells és necessari poder fer 
desdoblements, grups reduïts o grups flexibles. És per això que dediquem una sessió setmanal 
a Infantil  i  una sessió quinzenal a segon, tercer,  quart  i  sisè a fer un treball  oral  en grups 
desdoblats. Ens plantegem poder ampliar-ho a primer. 

Des del curs 2016-2017 hem incorporat una avaluació individual de l’alumne pel que fa a la 
seva competència oral. Aquesta avaluació la realitza una mateixa persona des de primer a sisè 
amb uns criteris comuns d’avaluació i ens dóna informació de cada alumne per a poder millorar  
les estratègies que apliquem i atendre millor les necessitats de cada alumne. 

Altres aspectes metodològics a destacar són els següents:

- Fem anticipació a tot l'alumnat l'objectiu de totes les activitats, què han d'aprendre i  
com ho faran i ajustarem a les necessitats de cada alumne, el currículum, els materials 
i l'organització.

 
- Fem modelatge: rutines, diàlegs,  lectures en veu alta, textos escrits, etc..,

 
- Apliquem estructures i dinàmiques de cooperació en les activitats d’aula per promoure 

la participació, la interacció i  l’aprendre els uns dels altres i  amb els altres. A Cicle  
Inicial i Mitjà treballem alguns  del writing utilitzant estructures de treball cooperatiu. 
 : 

Des  del  curs  2017-2018 hem iniciat  una  coordinació  en  el  treball  de  l’expressió  escrita  a 
primària  per  a  millorar  els  resultats.  És per  això  que  vam acordar  uns criteris  a  l’hora  de 
treballar  i  avaluar  l’expressió  escrita  des de segon a sisè.  D’aquesta manera treballem els 
textos amb un modelatge, context i estructura al llarg de la primària que ajudarà l’alumnat a 
millorar progressivamet en aquesta competència. També tenim uns criteris d’avaluació en la 
correcció dels writing dels que en fem partíceps als alumnes per a què puguin millorar en allò 
que se’ls demana. 

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

Actualment utilitzem diferents materials: el llibre de text, la pissarra digital, material manipulatiu,  
jocs, recursos digitals etc

L’anglès és també present en les biblioteques d’aula. Cada aula disposa d’una capsa amb 
llibres en anglès que els alumnes poden llegir en estones de lectura juntament amb els llibres 
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que disposen en català i castellà. Tenir a cada aula un racó de lectures en anglès, així com n’hi 
ha en català o castellà, afavoreix la integració de les tres llengües. 

L’ús de mitjans audiovisuals a través de les pissarres digitals ( les aules estan dotades de 
pissarres digitals excepte les d’infantil) faciliten una manera de presentar la llengua en context i 
fer ús de recursos tecnològics.    

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

En la majoria de les sessions d’anglès es fa ús de la pissarra digital  per projectar imatges, 
vídeos, cançons, jocs interactius etc
Estem  també  utilitzant  cada  vegada  més  recursos  digitals:  programes  per  a   presentar 
vocabulari, fer tot tipus de presentacions, brainstormings, per a organitzar grups, per a fer petits 
concursos,  dissenyar  preguntes  de  comprensió  idees  pels  mestres  o  els  nens,  realitzar 
gravacions o enregistraments etc

Entenem que la diversitat de recursos i, en aquest cas, l’ús de recursos digitals pot contribuir a  
la motivació de l’alumnat  i a atendre la diversitat de maneres d’aprendre de l’alumnat.

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

Quan es treballa aquesta àrea es fa ús de l’anglès com a única llengua vehicular a l’aula, amb 
un ús molt restringit de la llengua catalana per part del mestre. Pel que fa als alumnes se’ls  
estimularà tant com sigui possible en l’ús d’aquesta llengua  dins i fora de l’aula d’anglès i en 
totes les activitats que es realitzen en anglès a l’escola.  Cal  facilitar-los el  vocabulari  i  les 
expressions més habituals de classe perquè es converteixin en un hàbit i donar-los fórmules i 
estratègies per a poder comunicar-se en anglès en diferents situacions. Es poden fer pòsters, 
donar  llistats  d’expressions  i  fer-los repetir  de manera sistemàtica  el  llenguatge  funcional  i  
comunicatiu que necessiten. 

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de llengües estrangeres

2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera
Torna a l’índex

Des del curs 2016-2017 l’equip de mestres d’Infantil  compta amb una especialista d’anglès. 
L’anglès s’introdueix des de P3. Es fan les rutines en anglès un dia a la setmana a partir del  
segon trimestre. La mestra fa el mateix que els nens i nenes fan en català (calendari, temps,  
etc) però en anglès amb tot el grup sencer i ho desenvolupa amb cançons, etc
A P4 i P5 la mestra du a terme activitats de plàstica en anglès  a tots els grups. Tant a p4 com 
a p5 aquestes activitats de plàstica es duen a terme en grups desdoblats. A més a més, a p4 
també es realitzen tallers en anglès.  
Així mateix es fa un reforç en anglès a l’hora de  psicomotricitat (en anglès) a 2 grups de p4 i 2 
grups de p5. 
També es fa un treball oral més sistemàtic per assolir una bona base a P4 i P5 amb grups 
desdoblats setmanalment. 

2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. GEP Torna a l’índex

Tal i com hem apuntat en el primer apartat en el curs 2014-2015 neix dels mateixos mestres el 
repte de donar més oportunitats als  nens i  nenes per  a poder fer  servir   aquesta llengua.  
D’aquesta manera es plantegen activitats a l’aula ordinària així com també en diferents àrees 
en què l’anglès s’utilitza com a eina de comunicació i per aprendre. A partir del curs 2016-2017 
l’escola participa en el programa GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Des de 
llavors hem dissenyat activitats des d’Infantil a Sisè en què es treballen activitats en àrees no 
lingüístiques en anglès.
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Aquesta és una manera molt eficient i natural d’incorporar l’ús de la llengua estrangera a l’aula. 
A través d’aquest Projecte estem fent present l’anglès en el dia a dia de l’escola i de l’alumne. 
Apliquem la Metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) , metodologia 
extesa i consolidada a nivell europeu en què s’utilitza l’anglès com a llengua per aprendre a 
través d’activitats que tracten continguts no lingüístics. En aquest projecte comú col·laborem i  
participem de diferents maneres professorat especialista i no especialista. A P4 i P5 es fan 
activitats i tallers de plàstica en anglès. Des de primer fins a sisè es realitzen activitats de medi,  
ciència en anglès, ja sigui en format tallers ( de primer a quart) o en una sessió setmanal amb 
tot el grup sencer a cicle superior. 
A cicle inicial es fa l’àrea de música en anglès i, com dèiem, tallers de medi (ciència) a 1r i 2n.  
Les tutores realitzen una rutina una o dues vegades a la setmana incorporant l’anglès dins 
l’aula amb vídeos, cançons, jocs, documentals d’aspectes que ells estan treballant en el seu dia 
a dia i fomentant .
A cicle mitjà es realitzen tallers de medi (ciència) en anglès. A més a més una tarda a la  
setmana l’especialista d’anglès participa en els tallers de plàstica realitzant un taller en anglès. 
A música es fan algunes activitats puntuals en anglès. 
A  cicle  superior  es  realitza  una  sessió  setmanal  de  medi  natural  en  anglès.  Es  treballen 
diferents mòduls de ciència en anglès.. Per poder aplicar i continuar aquest projecte de present 
i futur s’hauria de procurar que, en la mesura que sigui possible, els especialistes d’anglès o 
altre professorat puguin dedicar alguna sessió del seu horari a impartir classes, tallers, espais 
en anglès coordinant-se amb els mestres del nivell.

2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració Torna  a 
l’índex
Els centres docents són espais de convivència, amb capacitat per generar noves complicitats i  
de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui possible, a més, que l’alumnat 
d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest país, una nova identitat 
compartida i no excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural  
de cadascú.

Una de les línies d’actuació és facilitar que els nois i les noies de nacionalitat estrangera (i  
també el conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen, com una 
manera més de valorar el bagatge cultural i lingüístic que ens aporten a la nostra societat, fet 
que, de ben segur, a més, també farà possible una millor acollida i  una més gran cohesió 
social.
Actualment,  el  centre  no té  prevista  la  realització  de classes de llengua d'origen en horari 
extraescolar, però esporàdicament en fa un ús simbòlic en cartells o treballs per tal d'afavorir  
l'autoestima  de  l'alumnat  que  té  altres  llengües.  Ens  proposem  revisar  aquest  aspecte  i 
generalitzar-ne aquest ús simbòlic i utilitzar-les per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural 
del currículum, ja que s'entén que, a partir de la valoració d'aquestes llengües i cultures, es 
valora la llengua i cultura catalanes i es potencien les actituds cap a persones que les parlen, 
les quals, a la seva vegada, també se senten reconegudes.
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2.4. Organització i gestió

2.4.1. Organització dels usos lingüístics

2.4.1.1. Llengua del centre Torna a l’índex

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en els 
rètols, els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es respecta aquest acord i se’n 
fa  un  seguiment.  També  s’han  retolat  diferents  espais  del  centre  en  llengua  anglesa  i 
castellana.

2.4.1.2. Documents de centre Torna a l’índex

Els documents de centre PEC (i  PLC), NOFC, i  PGA, amb els continguts i  referents de la  
llengua catalana,  impregnen la vida del  centre,  però s’ha de revisar  i  actualitzar  amb més 
regularitat i cal tenir-los més en compte en totes les actuacions. Per tant, ens proposem, d’una 
banda  revisar-los  de  forma  periòdica  i  sistemàtica,  i  de  l’altra  donar-los  a  conèixer  a  la 
comunitat educativa.

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge Torna a l’índex

En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric. No és una competència que es treballi transversalment a 
les àrees del currículum, però la té en compte tot el professorat i es preveu fer-ho extensiu a la 
resta de la comunitat educativa. 

2.4.1.4. Comunicació externa Torna a l’índex

El  centre  educatiu  empra  el  català  en  les  seves  actuacions  internes  (actes,  comunicats, 
informes...)  i  en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i  amb les 
empreses  que  contracta.  També  utilitza  la  llengua  catalana  en  les  comunicacions  i  les 
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català. 
En cas que es demani expressament aquestes comunicacions es podran fer també en castellà. 
En aquest darrer cas, es farà en format bilingüe català/castellà. Existeixen a l'escola documents 
traduïts, a altres llengües. Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre 
que sigui  possible,  es faran comunicats  bilingües català/llengua d’origen per  a  les famílies 
nouvingudes.

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies Torna a l’índex

Segons la llei de política lingüística l’escola ha de fer del català la seva llengua de treball i de  
projecció interna i externa. Al nostre centre és així, però una part del professorat i del personal 
d'administració i serveis s'adrecen habitualment en castellà a les famílies de l'alumnat d'origen 
estranger. Ens proposem revisar aquest aspecte i acordar que tots els professionals del centre 
s'adrecin habitualment en català a les famílies de tot l'alumnat, entenent que sempre es donarà 
prioritat a la qüestió de la comunicació. En cas que una família no entengui el català es farà ús 
del  castellà,  l’anglès o es buscarà una persona que pugui  fer  de traductor  en cas d’altres  
llengües. 

2.4.1.6. Educació no formal Torna a l’índex

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal Torna a l’índex

El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que, en l’organització i la realització de 
serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida matinal, menjador escolar, etc.), els 
adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació, vetllant per 
tal  que  la  comunicació  de  l’alumnat  sigui  també  en  català.  En  el  nostre  centre  existeixen 
mecanismes concrets  per  tal  que els  serveis  d'educació  no formal  puguin  millorar  la  seva 
competència lingüística. També n'hi ha per tal que coneguin i  facin seves les orientacions i  
propostes del centre pel que fa al català com a llengua d'ús i  al tractament de la diversitat  
lingüística. S'han establert els mecanismes de coordinació oportuns a través de reunions amb 
l'equip directiu i amb la comissió de menjador del Consell Escolar.
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En el menjador també es treballa la comunicació oral en anglès de forma totalment integrada, 
introduint rutines o explicant el menú en aquesta llengua, per exemple.

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars Torna a l’índex

El centre educatiu preveu que en l’organització i la realització d’activitats extraescolars (tallers 
d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AFA, etc.) se segueixin els mateixos criteris 
que s’han establert en el projecte lingüístic. Es demana als responsables d’aquestes activitats 
que s’adrecin sempre en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les més 
informals, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Existeix una 
preocupació al centre per tal que els responsables de les activitats extraescolars coneguin i 
facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d'ús i al  
tractament de la diversitat lingüística. S’ofereixen també extraescolars d’anglès i italià.

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses Torna a l’índex

Al centre educatiu s'ha acordat vetllar perquè en la contractació d'activitats extraescolars les 
empreses (cases de colònies, transports, excursions, etc.) usin el català, i es fa tot el possible 
per dur aquest acord a la pràctica.

2.4.1.7. Llengua i entorn Torna a l’índex

El centre es coordina en xarxa amb les administracions públiques i amb les entitats per tal de 
garantir la continuïtat i la coherència educativa en diferents temes. El centre es coordina amb 
les llars  d’infants,  l’Institut  i  l’altra escola pública de la població.  Es fan activitats conjuntes 
relacioades amb la llengua com per exemple un intercanvi de cartes dels alumnes de 1r amb 
l’altra escola o la celebració de l’English Morning amb l’escola i l’institut. Així mateix es participa 
activament  de  diferents  propostes  realitzades  per  l’Ajuntament  (Mostra  literària)  i  es  fan 
activitats periòdiques en tots els cursos (des de P3 fina a 6è) amb la biblioteca del poble. Des 
de 6è es fa un programa setmanal amb Ràdio Arenys anomenat “6è parla.”

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu

2.4.2.1. Actituds lingüístiques Torna a l’índex

En  el  nostre  centre  es  porten  a  terme  activitats  específiques  sobre  diversitat  lingüística, 
interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen habitualment a la tutoria i els té en 
compte la major part del professorat en les seves activitats docents. 
Caldria que aquest treball  desenvolupat quedés reflectit  en una programació i,  per tant,  fos 
avaluat de forma sistemàtica.

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) Torna a l’índex

El centre ha establert pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per garantir que 
totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua 
catalana. Tanmateix durant el període d’acollida de les famílies el centre disposa de mesures 
de  traducció  i  de  documentació  bilingüe  en  diferents  idiomes.  També  s’atén  oralment  en 
castellà o anglès a aquelles famílies que així ho demanen. 
Per fer les entrevistes amb famílies nouvingudes generalment es demana ajut a algun familiar  
que ja conegui l’idioma. 

2.4.3. Alumnat nouvingut Torna a l’índex

El  centre  utilitza  sempre  el  català  amb  l’alumnat  nouvingut  i  garanteix  una  atenció 
individualitzada  i  intensiva  per  aprendre  la  llengua  amb  un  enfocament  comunicatiu  i  una 
metodologia adequada. Es fa també una avaluació contínua i acurada del procés d’assoliment 
de l’aprenentatge de la llengua.
El nostre  centre disposa d’un pla  d’acollida on es recullen els objectius referents  a aquest 
alumnat.  Aquests  objectius  són  :  integrar  l’alumnat  nouvingut,  juntament  amb  les  seves 
famílies,  a  la  comunitat  educativa;  assegurar-los  una  bona  escolarització,  encaminada  a 
aconseguir el seu èxit escolar; incorporar-los a la descoberta i coneixement del món cultural en 
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el que ara viuen; potenciar l’intercanvi i relació entre tots els alumnes, com a font d’enriquiment 
mutu; potenciar actituds i valors de responsabilitat, solidaritat i comprensió  a  l’escola,  els 
quals han de tenir tanta importància com els aprenentatges instrumentals i/o curriculars; fer 
participar a tota la comunitat educativa (mestres, famílies, personal no docent...) d’aquest pla 
d’acollida; treballar el respecte vers la diferència com a base per a una bona convivència; i fer  
que l’escola sigui  un espai on tots els alumnes se sentin acollits,  sigui  quina sigui  la seva 
procedència.
En el Pla d’Acollida queden recollits els diferents passos i gestions que es fan tant per la rebuda 
i acollida de la família com de l’alumnat.
Els primers dies des de l’aula d’acollida hi ha una dedicació intensiva i personal per facilitar 
l’adaptació de l’alumne a l’edifici i a la vida escolar. 
L’acollida del nou alumnat ha d’implicar a tot l’equip docent del centre així com el personal no  
docent i els companys i companyes de l’escola.

2.4.4. Organització dels recursos humans

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics Torna a l’índex

Des de la participació en el programa GEP, el centre disposa d’una plantilla amb un elevat  
nombre de mestres amb competències comunicatives en anglès que faciliten que es puguin 
realitzar un gran nombre d’activitats en aquesta llengua.

2.4.5. Organització de la programació curricular

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells Torna a l’índex

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües, per tal que 
respongui  a  les  necessitats  de  l’alumnat  del  centre,  cal  establir  una  coordinació  entre  el 
professorat d’un cicle, entre el professorat dels diversos cicles i entre el professorat de nivells  
diferents, independentment de la llengua que hi imparteixin.  Es planifiquen al llarg del curs 
diverses coordinacions intercicles per tal d’anar creant una línia d’escola. L’equip docent es 
proposa  revisar  conjuntament  les  programacions  i  els  criteris  d’avaluació  per  garantir  una 
continuïtat i una coherència en l’activitat docent.

Els mestres d’anglès dels diferents cicles es coordinen periòdicament per tal d’anar deixant 
establerta una línia de treball des de P3 fins a 6è pel que fa a l’aprenentatge de la llengua 
anglesa. També han fet extensiva la metodologia de treball de l’anglès a través d’exposicions 
en claustres pedagògics.

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes Torna a l’índex

Quan  parlem  d’estructures  lingüístiques  comunes  fem  referència  als  continguts  lingüístics 
comuns entre la llengua catalana i la llengua castellana.
El que l’alumne pot fer amb la llengua, i amb totes les llengües que coneix i que va coneixent,  
són els aprenentatges veritablement transferibles, uns aprenentatges comuns i compartits entre 
les diferents llengües.
El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comuns amb material que  
les té en compte, així com el fet del tractament de la llengua catalana com a primera llengua  
d’aprenentatge.
Per tant, ens proposem fer una programació curricular de les llengües catalana i castellana en 
una mateixa àrea. Això comportarà:

- Tractament de les estructures lingüístiques comunes, les hores destinades a les 
quals caldrà que s’imparteixin en català.

- Criteris conjunts d’àrea que permetin reforçar i  no repetir elements que siguin 
comuns entre  les  llengües i  així  afavorir  la  transferència  d’aprenentatges  entre 
elles:

- Criteris sobre la seqüenciació de continguts
- Criteris sobre aspectes organitzatius de l’àrea de llengua
- Criteris en relació a la metodologia utilitzada en l’àrea
- Criteris per a l’avaluació
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- Criteris  per a l’atenció a la diversitat  d’alumnes (alumnes de nova incorporació, 
alumnes de necessitats educatives específiques, etc.).

- Criteris  per  a  l’assoliment  de  les  competències  lingüístiques  en  aquelles  àrees 
curriculars diferents a les llengües.

Els criteris que tindrem en compte són:
- Les ELC s’introdueixen en català i es treballen en totes les llengües, si convé. 
- Els  procediments  /  metodologia  han  de  constituir  el  centre  de  l’activitat  de 

l’aprenentatge. Cal realitzar una selecció d’activitats realment significatives. 
- Els procediments es desenvolupen de forma compartida entre les diferents àrees 

de llengua:metodologia compartida horitzontalment i vertical
- Coordinació de llengües, sobretot entre català i castellà, per evitar anticipacions i 

repeticions de continguts i atendre qüestions específiques de cada llengua 
- Coordinació entre català,  castellà i  llengües estrangeres per unificar didàctica o 

metodologia ensenyament- aprenentatge de llengües i els criteris d’avaluació.  
- Selecció dels materials / llibres de les àrees de llengües amb criteris pedagògics 

similars (quant a didàctica, terminologia, seqüenciació...) i complementaris (quant a 
conceptes).

                                
Ens plantegem, per tant, la necessitat de fer una avaluació sistemàtica de la metodologia de les 
estructures lingüístiques comunes per tal de poder establir objectius de millora pel que fa a la 
seva didàctica.

2.4.5.3. Projectes d’innovació Torna a l’índex

El centre, participa en el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La 
finalitat  d’aquest  programa és millorar  la competència en llengües estrangeres de l’alumnat 
afavorint el seu coneixement acadèmic i posterior inserció laboral, capacitant-lo per interactuar 
amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de 
l’alumnat  a  les  llengües  estrangeres  curriculars  i  ,  d’una  altra,  a  acompanyar  els  centres 
educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. 

2.4.6. Biblioteca escolar Torna a l’índex

El centre té una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar resposta a les 
necessitats d'informació de la seva comunitat educativa. Actualment, però, l'ús de la biblioteca 
és molt limitat i generalment s'opta per l'ús de la biblioteca d'aula. Pel que fa a la llengua, els 
documents  estan  escrits  en  català  i  castellà  i  també  s'ha  tingut  en  compte  d'incorporar  
documents escrits en les altres llengües del currículum, però no s'han tingut en compte les  
llengües de la nova immigració i, per tant, aquest és un dels aspectes a revisar. La biblioteca 
participa activament i treballa conjuntament amb la biblioteca pública del municipi en el préstec  
de llibres per treballar diversos temes de les àrees curriculars en els diferents cicles i nivells.  
Des del curs 2017-2018 s’ha fomentat l’ús de la biblioteca a l’hora del pati, tan sigui per llegir 
com per jugar a jocs de taula. Cal dir que aquesta iniciativa ha tingut molt d’èxit. Pel curs 2018-
2019 es prepararan capses amb còmics i llibres per treure-les al pati a les zones de taules 
perquè els alumnes que vulguin llegir durant aquesta estona també ho puguin fer a l’aire lliure.
La persona que organitza i gestiona la biblioteca és l’antic director que actualment està jubilat i  
fer un servei de voluntariat al centre.

2.4.6.1 Accés i ús de la informació Torna a l’índex

El centre té una planificació d'activitats que reflecteix la coordinació entre el professorat, els 
departaments, els cicles i la biblioteca. Les activitats proposades intenten donar resposta a les 
necessitats d'informació de l'alumnat, fent que cerquin en tot tipus de registres i ajudant-los a 
processar-la.  Es  té  cura  que  l'alumne  presenti  la  informació  cercada  en  la  llengua 
d'aprenentatge del centre.
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2.4.6.2. Pla de lectura de centre Torna a l’índex

El centre no disposa d'un Pla de Lectura de Centre (PLEC) tot i  que es realitzen diferents 
activitats d'animació a la lectura impulsades per diferent professorat, departaments, cicles, des 
de la biblioteca de l'escola i/o amb la biblioteca del municipi. 

2.4.7. Projecció del centre

2.4.7.1. Pàgina web del centre i xarxes socials Torna a l’índex

El  centre  disposa  d’una  pàgina  web  que  li  permet  la  comunicació  amb  tota  la  comunitat 
educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies. A la 
pàgina web hi ha enllaços a blogs de diferents nivells i a la web de l’AFA de l’escola.
La  web  és  en  llengua  catalana  tot  i  que  poden  haver-hi  textos  en  altres  llengües  que 
corresponen a activitats fetes en altres idiomes que es treballen a l’escola.
Actualment el centre té previst crear una comissió encarregada d’actualitzar la pàgina web i 
vetllar per la imatge del centre. També funcionen blocs dels diferents cicles on es van recollint 
totes les activitats i  informacions dels cicles que es considera oportú, tot i que aquests han  
quedat força obsolets.
L’escola també està presenta a diferents xarxes socials (facebook i twitter) i l’informació que es 
penja s’actualitza periòdicament.

2.4.7.2. Exposicions Torna a l’índex

El  centre  col•labora  en  exposicions  sorgides  a  proposta  d’organismes  públics,  com 
l’ajuntament, esplai d’avis, biblioteca municipal, etc. 
A dins del  recinte escolar  hi  ha exposicions de treballs  realitzats pels alumnes oberts a la  
comunitat educativa.

2.4.8. Intercanvis i mobilitat Torna a l’índex

En la programació d’algunes matèries se solen preparar  diverses sortides acadèmiques que 
completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctic relacionant les activitats 
amb la millora de la competència lingüística de l’alumnat.
Alguns professors, a títol personal, participen d’activitats formatives per millorar la competència 
comunicativa dels alumnes. 
La xarxa telemàtica ofereix avui canals de comunicació  i de treball cooperatiu que permeten 
conèixer vivències i altres realitats sense necessitat de desplaçar-se. L’alumnat i el professorat 
del nostre centre hi accedeix i en fa ús.
Puntualment es participa en experiències de treball en xarxa promogudes des del centre de 
recursos de la zona.
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3. Concreció operativa del projecte Torna a l’índex
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4. Horaris
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5. Annexes Torna a l’índex
Torna a l’índex
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