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Introducció 
Aquest projecte lingüístic pretén establir unes línies per a donar la resposta educativa a les 
necessitats i característiques de l’Escola La Vitxeta de Reus. 

Després de treballar-ho amb el claustre, s’han traslladat els acords presos a la resta de la 
comunitat educativa, per mitjà del Consell Escolar i la seva difusió a la resta de la comunitat 
educativa. 

El nostre Projecte Lingüístic de Centre recull els acords presos tant pel que fa a l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les llengües, com en relació amb els usos lingüístics previstos, i intenta ser:  
• Ajustat a la normativa vigent  
• Adequat a l’entorn sociolingüístic i a la realitat del centre  
• Coherent amb els altres documents del centre  
• Integral i vinculant  
• Consensuat i compartit amb la comunitat educativa  
• Estable però no estàtic  
• Realista i transformador  
 

1. Anàlisi del context 

- Dades sociolingüístiques (dades del centre, IDESCAT i/o dades municipals) 

Des del curs actual, 19-20, disposem de mitja dotació com a aula d’acollida amb 23 alumnes 
nouvinguts. 

Segons les dades anuals del centre hi ha un total de 47 alumnes d’altres nacionalitats, un 10,3% 
del total. 

- Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals vinculades als seus resultats 
acadèmics. 

La complexa situació sociolingüística de Catalunya ha fet i fa que la realitat del català, llengua 
pròpia de Catalunya, no hagi assolit la plena normalització lingüística i que el castellà sigui encara 
la llengua predominant en la majoria d’usos lingüístics. Aquesta realitat exigeix una gestió 
lingüística en el camp de l’ensenyament  que ajudi eficaçment al coneixement de la llengua 
catalana i a potenciar-ne l’ús en tots els àmbits. 

- Competència lingüística del professorat (acreditacions de coneixements de llengües) 

Tots els mestres del centre tenen acreditat el nivell C de català, tot i que hi ha 3 mestres més que 
tenen el certificat de nivell D de català 

Les mestres de llengües estrangeres 3 

Mestres que tenen acreditada un altre idioma sense ser especialista, 2 

- Places docents amb perfil professional (nombre i tipologia de les places amb perfil) 

A l’escola La Vitxeta tenim 3 places amb perfil professional. 
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2. Oferta de llengües estrangeres  

La primera llengua estrangera que s’ofereix al centre és la llengua anglesa, i a partir del curs 2020-
21 s’introdueix a primer curs de primària. 

El centre ofereix l’activitat extraescolar d’anglès des de P4 fins a 6è. L’escola vetlla perquè aquesta 
activitat extraescolar estigui en consonància amb el treball dut a terme a l’aula per les mestres 
especialistes de l’escola, incidint tant en aspectes metodològics com de continguts. 

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües  

OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu:  

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al 
final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).  

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de 
l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).  

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen 
estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.  

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.  

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i 
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.  

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 
ordinària. 

 

  3.1.  La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

   3.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Al centre, s’utilitzarà  
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. (Articles 
20.1. i 21.1. de la Llei 1/1998 de política lingüística,  Art. 35, Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, article 4. del Decret 181/2008 del 9 de setembre, que 
fa referència a l’educació infantil; article 3.f. del Decret 119/2015, que fa referència a l’educació 
primària). 

Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió normal en 
llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. ( Article 20.2. de la Llei 
1/1998.) 

El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, 
en els recursos materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari, etc.). A més, 
a les àrees o assignatures que s’imparteixin en llengua catalana s’emprarà aquesta en totes les 
activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el material didàctic, els exercicis de l’alumne i 
els d’avaluació.  

El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor 

about:blank
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del model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.  

Assegurar l'ús intensiu de la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament i 
aprenentatge, tal com estableix l'article 15 de la Llei d'educació i l'aplicació d'estratègies 
d'immersió lingüística en els centres on el català no és la llengua de la majoria dels alumnes. 

 

3.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

    3.1.2.1. Programa d’immersió lingüística  

El programa d’immersió lingüística es refereix a un sistema d’adquisició d’una segona llengua, que 
consisteix a convertir-la en llengua d’ensenyament-aprenentatge. Aquest aprenentatge consisteix 
a immergir els alumnes en l’idioma que des del primer dia serà la llengua vehicular de la classe. 

En el nostre centre educatiu hi ha un bon nivell de famílies que utilitzen el català com a llengua 
vehicular, ara bé de forma espontània i lúdica s’utilitza el castellà com a llengua prioritària. 

Aquest fet ha de plantejar-nos la necessitat d’utilitzar el català amb quotidianitat, el pati, 
converses dins l’aula entre alumnes,... 

 

    3.1.2.2. Llengua oral 
La llengua habitual a l’hora d’expressar-se oralment és el català. 

Es potenciaran les activitats orals, fent esment sistemàticament en totes les unitats de 
programació.  

Exposicions internivells tant pel que fa a projectes com a representacions poètiques i teatrals. 

A partir de cicle mitjà, es potenciarà que les reunions informatives als pares (colònies, actes 
puntuals...) les facin els mateixos alumnes. 

Considerem la llengua oral com a mitjà de comunicació que treballem al llarg de l’escolaritat, en 
totes les àrees i en totes les situacions de vida d’escola.  

Entenem la comunicació com a eina per expressar tan vivències i experiències personals com 
curriculars. 

Al començar l’escolaritat l’ús del llenguatge va molt lligat a les emocions, la seguretat personal, el 
caràcter de cadascú. Cal crear un clima de calma, interès i respecte on els infants es puguin 
expressar lliurement entre ells i amb els adults. L’adult ha de posar de manifest la seva actitud 
d’interès i d’escolta activa cap a l’infant. 

L’adult ha d’estar disponible i afavorir molts espais i moments de comunicació real. Hi ha 
organitzacions del temps que ho afavoreixen: zona de trobada, racons de joc, rotllana, grup reduït, 
dos adults dins de l’aula, ... 

A mida que van madurant es dona més importància a la llengua oral com a element 
d’estructuració del pensament que permet formar oradors i escriptors competents en aquests 
aspectes. 

També considerem que una bona expressió oral exigeix saber mantenir una conversa respectant 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa#fragment-1181926
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les normes de saber parlar i escoltar quan toca, ja que és imprescindible pel desenvolupament de 
la competència social. 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de 
textos orals (conversa, entrevista, dramatització, argumentació, ...). 

A Educació Infantil es realitzen les següents activitats orals: 

- P3,P4,P5 
- lectura expressiva diària per part adult  
- biblioteca d´aula 
- biblioteca d´escola 

 
- P3 
- conta contes ( pares que vénen a explicar un conte a l´aula) 
- qui tria el conte 
- notícia 

 
- P4 
- roda de contes 
- noticia 
- carnet lector 
 
- P5 
- préstec de contes  
- padrins de lectura 

 

    3.1.2.3. Llengua escrita 
La descoberta del llenguatge escrit va molt lligat a la maduració, l’interès personal de cada nen i 
l’entorn, per tant l’adult ha de tenir en compte els diferents ritmes. 

El paper de l’adult ha de ser: fer de model (llegint i escrivint davant d’ells). 

Escriure té una finalitat i un objectiu per escriure, serà l’eix vertebrador i la motivació per a la 
producció de textos. Per tant, a partir de situacions reals de la vida quotidiana i significatives es 
confeccionen els textos, a tall d’exemple: fer cartes, escriure notícies, fer contes, llistes, posar 
títols, …Des d’infantil a 6è 

El claustre de mestres ha confeccionat una relació de les tipologies textuals a treballar i en quina 
intensitat, i en quin nivell s’han de treballar, àrea i en quin idioma. (ANNEX 1) 

El treball de l’ortografia es farà a partir de l’intercanvi de coneixements entre ells, acollint les seves 
hipòtesis i ajudant-los a trobar els seus propis recursos i estratègies, per acabar de concretar la 
norma i establir les excepcions que es treballaran. Aquest curs, els mestres de primària han 
acordat iniciar un port foli de normes ortogràfiques a partir de tercer. Aquest document anirà 
passant de curs i ampliant-se fins a obtenir les principals normes a sisè, aquest recull pot passar a 
l’institut, si s’escau.  

Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que s’aborda 
específicament des de les àrees de llengües, però per extensió des de totes les àrees del 
currículum. 
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Pel que fa a les produccions: 

● La producció escrita ha de ser coherent, estructurada i comprensible al nivell que 
s’estableix i per la tipologia textual que es treballa. 

● A Educació Infantil l’aprenentatge és global. S’estimula sobretot una estructura del discurs 
en el llenguatge oral. 

● El grup dels mitjans (1r, 2n, i 3r), respectant el ritme maduratiu de cada alumne es treballa, 
s’aprofundeix i s’interioritza la lectura i l’escriptura (ortografia natural) 

● El grup dels grans (4t, 5è i 6è) s’aprofundeix en l’aprenentatge i l’aplicació de normes tant 
en la lectura, en l’escriptura (ortografia arbitrària) i en l’expressió oral.  

● En tot moment es treballa i es valora de la mateixa forma l’expressió i la comprensió. 

● L’avaluació de l’expressió escrita es fa seguint els criteris de l’avaluació de les 
competències bàsiques (Coherència i adequació, morfosintaxi, lèxic, ortografia i aspectes 
formals) segons el nivell de cada grup. 

 

    3.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 
El conjunt d’activitats que es programen pretenen afavorir la comprensió i l’expressió oral i escrita. 
Ha de servir també per introduir de manera gradual i progressiva cadascuna de les dimensions. 
Aquests aprenentatges afavoreixen alhora que l’ús oral i escrit de la llengua sigui cada vegada més 
ric i correcte. 

 

    3.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

Es vetllarà per a treballar sistemàticament en totes les àrees, totes les habilitats comunicatives, 
però especialment el parlar, escoltar i entendre, marcant una periodicitat, tal i com marca el 
currículum 

  

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

Des del curs 18-19, el centre disposa de mitja dotació d’aula d’acollida. 

Es considera alumne nouvingut quan fa menys de dos cursos que ha arribat a Catalunya. 

Hi ha alumnes que porten 2 o més anys a Catalunya i mostren necessitats lingüístiques. 

El responsable de l’aula està en contacte amb el referent LIC del CRP i assisteix als cursos de 
formació respecte a l’Aula d’Acollida (AA) 

Quan es dóna la circumstància que a l’escola assisteixen alumnes d’altres països i ètnies amb 
llengua i cultura diferent de l’habitual seguim les següents actuacions: 

● Passarà el major nombre d’hores a l’AA, excepte les àrees no instrumentals (Música, Visual 
i Plàstica, Educació Física, Escacs, Tertúlies,..) per tal de garantir al màxim una immersió 
lingüística. 

● Pel que fa a l’àrea d’anglès, es valora si l’alumnat nouvingut ja ha tingut contacte o no amb 
l’idioma. Si desconeix la llengua estrangera, el primer trimestre no farà anglès, si ja ha 
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tingut contacte es valora la possibilitat d’assistir a les classes d’anglès (observant el seu 
nivell) 

● El grup dels mitjans, s’agrupen a cursos inferiors per tal de treballar la consciència 
fonològica, ampliació de vocabulari i estructuració de la frase.  

● Els alumnes amb necessitats lingüístiques fan unes hores de l’AA destinades al reforç de la 
llengua (no més de 2 h) i el mestre d’Educació Especial (EE) dedica el mateix en una altra 
franja horària, el grups són d’internivell però amb la mateixa necessitat lingüística. 

● En gran grup s’intenta sempre parlar en català. 

● En un nen/a nouvingut se li presenta un company per a fer de “padrí” i guia del centre, 
aquest pot anar canviant per a conèixer més els companys. 

● S’aprofita la diversitat de llengües dels nens i nenes per enriquir els coneixements de tot el 
grup: conèixer l’existència d’altres llengües, altres països, costums, maneres de fer...  
Aquest coneixement ajuda també als infants a sentir-se més protagonistes i que s’integrin 
en el grup. 

● També s’intenta afavorir la relació entre ells: el joc, el pati, propostes en grup petit, ... per 
facilitar-los l’aprenentatge de la nova llengua.  

 

    3.1.2.7. Atenció de la diversitat 

Tal i com defineix el Departament d’Educació: 

● El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. 
● La personalització  de l’aprenentatge perquè  cada alumne pugui desenvolupar al màxim les 

seves potencialitats. 
● L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació  

integral i amb expectatives d’èxit. 
 
Les pràctiques inclusives són el reflex de la cultura i les polítiques inclusives. El desenvolupament 
d’aquestes pràctiques se centra en dos aspectes:        

● Orquestrar el procés d’aprenentatge i mobilitzar els recursos, per promoure projectes 
educatius flexibles que comptin amb la coresponsabilitat de tots els equips docents. 

● Organitzar activitats d’aula que afavoreixin l’autonomia i l’aprenentatge col·laboratiu entre 
els alumnes. 

 

L’organització, gestió i funcionament de l’atenció a la diversitat es fa de la següent manera: 

- Sempre que sigui possible es farà l’atenció dins de l’aula per tal d’afavorir el major nombre 
d’alumnes possible. 

- La distribució horària del centre permet que en un mínim de 5-6 sessions hi hagi mig grup 
per a fer un treball de les àrees instrumentals i en aquestes sessions també hi ha el mestre 
d’EE. 

- Hi ha reunions i coordinacions per a posar en comú les necessitats d’aquells alumnes que 
ho requereixen i un registre de les actuacions i intervencions portades a terme. 
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    3.1.2.8. Suport educatiu personalitzat (SEP) 

El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions 
que el Departament d'Educació impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, 
amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada 
nen i de cada nena. 

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un 
suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha 
d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i 
formatius.  

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels 
alumnes. 

Es realitza en horari post lectiu i és impartit per 4 mestres del centre. 

L’alumnat candidat a rebre el SEP és de 1r, 2n, 5è i 6è. 

Els alumnes de 3r i 4t reben el servei d’Estudi assistit del PEE de la ciutat de Reus. 

Com a criteri general i de forma prioritària: 

1. Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral. 
2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el 

procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu 
aprenentatge. 

3. Els alumnes de cicle superior de l'educació primària que presentin retards en els 
aprenentatges bàsics i, en especial, per garantir un bon pas a l'educació secundària. 

4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i 
interès pels aprenentatges. 

  

● Les mestres procuren tenir moments de relació individualitzada amb cada infant per 
atendre el seu desenvolupament lingüístic. 

● S’afavoreix el treball en grup petit per tal d’afavorir el tractament de la diversitat. 

● Quan és necessari hi ha una atenció més individualitzada amb col·laboració del/la mestre/a 
d’Educació Especial. 

 

    3.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Per a l’aprenentatge de la llengua (oral i escrita) s’utilitzen diferents tipus de textos. La reflexió i la 
interiorització de normes i criteris sobre la part formal de la llengua es fa sempre a partir de textos 
i contextos significatius per als alumnes. 

A més fem: 

● Animació a la lectura al cicle d’Educació Infantil 
● Padrins de lectura, els alumnes de 5è llegiran un conte preparat als alumnes de P5. 
● Activitats de biblioteca tutoritzada, un dia a la setmana, s’obre la biblioteca fora de 

l’escola. 
● Teatre a segon de primària, es representa a l’alumnat i a les famílies.  

● A tercer, els alumnes expliquen un conte acompanyats per les seves famílies. 
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● De tercer fins a 6è, grup de reporters. Es troben un grup reduït de famílies i alumnes per tal 
de fer alguna entrevista i després publicar-la al web de l’escola. Són tres sessions per 
entrevista i l’alumnat que vol participar és voluntari. 

    3.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

Quan es parla d’avaluació sovint es barregen les seves dues finalitats: 

L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els 
errors i trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora).  

L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un 
procés d’ensenyament-aprenentatge per tal d’orientar l’alumnat en els seus estudis futurs, i al 
professorat i a les persones que gestionen el sistema educatiu en els canvis a introduir, per 
acreditar aprenentatges, o per classificar o seleccionar l’alumnat. 

“Si per competència s’entén la capacitat d’actuar en situacions complexes i imprevisibles aplicant 
els coneixements apresos, l’avaluació ha de possibilitar comprovar si realment s’ha desenvolupat 
aquesta capacitat. Per tant, haurà de ser quelcom força diferent de les activitats d’avaluació 
tradicionals, que solen estar més orientades a comprovar si l’alumnat és capaç de reproduir el 
coneixement transmès.“ 

AVALUAR PER APRENDRE (Sanmartí, N): Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. 
Direcció general de l’educació bàsica i el batxillerat. 

Les competències de l’àmbit lingüístic s’avaluaran en cada una de les diferents dimensions. 

Es fa una avaluació inicial de comprensió lectora al setembre/octubre i una altre final al maig per 
valorar el seu punt de partida i quina millora ha fet al llarg del curs. 

Es fa ús de proves internes confeccionades pels mestres tutors, ACL, i proves d’expressió escrita 
natural i arbitrària. A l’etapa d’Infantil fan ús de graelles d’observació i de les proves Teberosky. 

En cada aspecte que es treballa s’utilitzen diferents metodologies: rúbriques (ja sigui fetes amb 
l’alumnat o predeterminat pel  mestre), pautes d’observacions, criteris d’avaluació pactats amb 
l’alumnat. 

Actuació: Elaboració de rúbriques, indicadors, pautes d’observació, etc. per determinar el grau 
d’assoliment del coneixement de la llengua de l’alumnat. 

Algunes de les activitats exposades en aquest document, que estan estipulades i es fan anualment 
a cada curs, també s’utilitzen a mode d’avaluació. 

 

3.2. La llengua castellana  El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà 

 

3.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

L’objectiu central de tot el treball de llengua és ajudar als nens a desenvolupar les competències 
comunicatives i lingüístiques per tal d’ésser una persona capaç socialment i cultural. 

Al final de l’educació primària els alumnes hauran  d’assolir la competència plena en castellà  així 
com un gran respecte per la diversitat  lingüística ,el desig d’aprendre altres llengües i 
d’aprendre de totes les llengües i cultures. 

 

about:blank
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    3.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

El castellà a la nostra escola comença a primer de primària de manera només oral per tal de no 
interferir massa en l’aprenentatge de la lecto-escriptura que és farà només en català.  

A partir  de 2n de primària es comença a introduir l'escriptura en castellà( en un primer moment 
l’escriptura natural) per tal de garantir la competència plena en aquesta llengua. 

El centre vetllarà perquè al finalitzar l’ensenyament primari, l’alumnat conegui la llengua 
castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font 
d’informació i vehicle d’expressió. 

Amb la finalitat que l’alumne tingui el mateix nivell de llengua catalana com castellana. 

 

    3.2.1.2. Llengua oral 

- Lectura expressiva per part del mestre. S’intentarà que siguin lectures consensuades entre 
el grup i també es disposa d’un ventall de lectures de la literatura clàssica per facilitar 
l’elecció (català, castellà,...) 

- Lectura silenciosa, els alumnes escullen un llibre de la biblioteca segons el seu gust 
personal, i amb l’idioma que vulguin (català, castellà,...). Es fa un mínim de 15 minuts de 
lectura silenciosa al dia. 

- Al llarg de tota l’escolarització es fan en diferents cursos, activitats orals de diversa 
tipologia: 

Les activitats de l’Etapa de l’Educació Infantil a on hi participin les famílies (només les 
activitats obertes a les famílies), es faran tant en castellà com en català. 

- Adaptació del llibre “Don Quijote de la Mancha”. Tertúlies literàries dialògiques. 
(1r) 

- Activitats i jocs d’expressió extrets del llibre “Filosofia 3/18” (1r) 
- Descripció oral d’una mascota. (1r) 
- Expressió i debat dialògic a partir d’una selecció de llibres de la literatura castellana. 

(2n) 
- Explicació d’una notícia de la revista “El Tricicle” en castellà (3r) 
- Pel·lícula, exposició d’una pel·lícula escollida per l’alumne en castellà, després de 

totes les exposicions s’escull una per a la seva reproducció (4t) 
- Exposició d’una notícia del diari (5è) 
- Exposició d’una conferència d’un tema escollit per l’alumne (6è) 

 

    3.2.1.3. Llengua escrita 

Al finalitzar l’educació primària els alumnes han de saber escriure en castellà correctament. 

En castellà ens centrarem per treballar les poques normes que es diferencien molt del català 
(accentuació, correspondències gramaticals diferenciades, articles, etc.) i sempre que es pugui 
s’intentarà integrar el treball d’ortografia i gramàtica dins de les activitats d’escriptura que 
realitzem a l’aula, evitant la memorització de normes ortogràfiques de vegades arbitràries i plenes 
d’excepcions. 

Treballarem l’escriptura treballant moltes tipologies de texts diferents, dedicant prou temps a la 
realització d’aquests. Es tracta doncs d’un treball qualitatiu, farem pocs texts però els farem amb 
una bona dedicació, evitarem escriure per escriure o escriure per omplir els buits que ens planteja 
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un llibre de text. De fet no es tracta només de fer als nens escriure, més aviat es tracta de fer que 
els nens i nenes vulguin escriure. 

La relació d’activitats estipulades per nivells: 

- Jocs senzills per ampliar vocabulari. (1r) 
- Text poètic, rodolins i poemes. (1r) 
- Text narratiu, iniciació a l’estructura del conte. (2n) 
- Text poètic, embarbussaments i poemes. (2n) 
- Text narratiu, el conte, parts i producció. (3r) 
- Text poètic, poemes i endevinalles. (3r) 
- Text informatiu, la notícia, parts i confecció. (3r) 
- Text descriptiu, la ressenya d’una pel·lícula. (4t) 
- Text informatiu, l’anunci. (4t) 
- Text instructiu, instruccions de jocs. (4t) 
- Text conversacional, el còmic. (4t) 
- Text conversacional, l’entrevista. (5è) 
- Text conversacional, l’enquesta. (5è) 
- Text expositiu, el guió. (6è) 
- Text explicatiu, l’índex. (6è) 
- A l’Etapa de Primària, els alumnes de 3r a 6è faran ús de propostes extretes del quadern 

d’escriptura de l’Editorial Castellnou. També s’utilitzarà l’escriptura creativa i els tallers 
d’escriptura. 

- L’ortografia  

 

3.3. Altres llengües 

 

   3.3.1. Llengües estrangeres 

En l’àrea de llengües estrangeres, l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera llengua 
estrangera en el primer curs de Primària i es destinarà a aquesta àrea una dedicació de dues/tres 
sessions a la setmana per tal d’assegurar la freqüència de contacte. A primer de primària totes les 
sessions seran de grup reduït per les característiques de l’àrea que demana molta exposició oral, 
prèvia a la producció. A partir de segon i fins a sisè, es vetllarà perquè com a mínim una de les 
sessions setmanals sigui també de grup reduït. 

A partir de tercer es prioritzarà l’organització de tres sessions setmanals. S’estableix un augment 
progressiu de les sessions de llengua anglesa amb un mínim de dues sessions per al cicle inicial, i 
un mínim de dues hores i mitja per als cicles mitjà i superior.  

Al cicle inicial, moment d’introducció, l’aprenentatge de la llengua estrangera és bàsicament oral, i 
des de l’inici és la llengua vehicular de l’aula i es manté fins al darrer curs de primària. Cal 
potenciar les competències orals, tant receptives com productives, tenint present des de l’inici els 
aspectes fonètics i els auditius. Progressivament s’anirà introduint la llengua escrita amb paraules 
senzilles conegudes oralment pels alumnes a partir de segon de primària, i s’anirà ampliant amb el 
treball de diferents tipologies textuals, oferint diferents models. 

La base del treball a l’aula es realitza a través de diferents històries dialogades, on, des del primer 
dia, els alumnes aprendran vocabulari nou i estructures comunicatives que després es reforçaran a 
través de jocs, de cançons, de moviment, de petites dramatitzacions, etc. Les històries són el fil 

about:blank
http://vitxetenglishathome.blogspot.com/2018/03/playing-snap-year-1.html
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conductor de tot el treball i l’alumnat esdevé el protagonista de tot el procés escenificant aquests 
diàlegs. A la vegada, constitueixen l’ingredient imprescindible per a totes les activitats finals de les 
unitats didàctiques: compartir i explicar els contes a les famílies. A l’aula, es buscaran situacions 
diferents per poder assajar la gran estrena que tindrà lloc a casa. Cal entrenar, però aprenem quan 
juguem partits, i aquesta gran estrena serà amb la família, un públic emocionalment implicat que 
donarà sentit al treball i a l’actuació final. 

Cal proporcionar un entorn ric que contingui treball col·laboratiu, activitats i materials autèntics i 
crear situacions motivadores, funcionals i significatives que afavoreixin la participació de l’alumnat 
amb llibertat, seguretat i confiança. És per aquest motiu que el treball per parelles i en petits 
grups és sovint la forma d’organitzar-nos. Tenir un motiu per a comunicar-se i tenir un receptor de 
la comunicació són clau en el procés d’aprenentatge, junt amb les emocions que se’n deriven quan 
amb qui ens comuniquem hi ha un bon clima de confiança. 

Les activitats es dissenyen sobre temes quotidians i propers a l’alumnat. La pràctica i la producció 
oral a l’aula requereix una metodologia gradual: des de tasques on l’alumne ha de reproduir un 
model, a tasques dirigides, per passar després a una actuació semi guiada i fins a arribar a la 
producció lliure i espontània de l’alumne. 

Pel que respecta a l’avaluació, cada curs té unes proves d’avaluació interna que es duran a terme 
a l’inici de curs i al final per poder recollir el progrés de cada alumne. Així mateix, es faran servir 
diferents eines d’avaluació, autoavaluació i coavaluació. És important recollir els coneixements 
previs de cada alumne per poder veure’n el progrés i ajudar a l’alumne a prendre consciència del 
seu propi aprenentatge. 

A partir de segon de primària una de les tres sessions de l’àrea es destina al treball per petits 
grups (group work) que treballen de manera autònoma i cooperativa. S’organitzen 6 petits grups 
de 4/5 alumnes i tenen 12 propostes de treball (cada una en una caixa) que trien de manera 
voluntària i que han de realitzar conjuntament amb el grup. Aquestes capses canvien cada 2/3 
mesos depenent del grup. Les tasques dissenyades són activitats per a reforçar el vocabulari i 
estructures treballades, algunes activitats de comprensió lectora (petits textos escrits que s’han 
d’ordenar), de comprensió oral (activitats on utilitzem uns aparells de MP3 i uns auriculars, o les 
tauletes), alguna activitat d’expressió escrita, jocs de taula, jocs de cartes, bingos, etc. La majoria 
de les tasques són autocorrectives. Sempre que sigui possible per qüestions organitzatives, les 
sessions de segon seran de mig grup (perquè es tracta de la primera vegada que els alumnes 
realitzen aquest tipus de treball autònom) i a partir de tercer si es pot hi haurà dues persones a 
l’aula o es demanaran pares/mares voluntaris.  
 
A partir de tercer, l’alumnat anirà confeccionant una carpeta (Port folio) de manera progressiva 
on es recolliran els aprenentatges que puguin ser reutilitzats durant el curs i els següents cursos 
(vocabulari per centres d’interès i estructures comunicatives més freqüents). Aquest Port folio 
serveix d’eina de referència, de font d’informació i d’autocorrecció.  
 
Les sessions dels alumnes de tercer s’organitzen de manera que a partir d’una proposta de treball 
al voltant d’una mateixa temàtica, cada alumne pot escollir quines activitats vol fer i quan per 
assolir els objectius marcats i compartits. Es tracta d’una proposta de treball autònom i de lliure 
elecció. 
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De primer a sisè cada any es realitza una sortida de teatre en llengua anglesa d’obres prèviament 
treballades a l’aula. Aquest esdevé un aprenentatge molt significatiu i compartit amb altres cursos 
de l’escola. 
 
A cinquè de primària es duu a terme l’activitat “Filming English” com a projecte de col·laboració 
amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. L’objectiu d’aquest projecte és potenciar la 
producció oral dels alumnes a l’hora de realitzar petits vídeos en petits grups. 
 
Al cicle superior es duu a terme un taller “Scottish dancing” a l’escola on els nens i nenes aprenen 
sobre la cultura escocesa i danses típiques d’aquest país. Aquest treball també s’inicia prèviament 
a l’aula. 

Des de l’àrea vetllem perquè l’alumnat pugui endur-se una mica d’anglès a casa (Projecte English 
at Home and Back to School), mitjançant el disseny d’activitats que així ho afavoreixin i perquè les 
famílies puguin conèixer millor el treball de l’àrea:  

 Dossiers amb les tasques dutes a terme i carpeta d’aprenentatge (Port folio) a partir de 
tercer. 

 English Bags pels alumnes de primer a quart (maletes viatgeres en servei de préstec amb 
contes amb àudio inclòs i guia explicativa i de suport per a les famílies). 

 Treball a partir de contes i diàlegs que l’alumnat del cicle inicial i cicle mitjà explica a casa i 
dels quals es recull el feedback dels receptors. 

 Carpeta compartida de les cançons treballades a l’aula al drive del grup classe pels alumnes 
de primer a tercer (English Songs from the English Class).  

 Seguiment del treball a l’aula a través del bloc d’anglès de l’escola 
http://www.vitxetenglishathome.blogspot.com per a tots els nivells. 

 Portes obertes a l’aula al cicle inicial i cicle de conta contes en llengua anglesa a segon de 
primària. 

 La mestra especialista, quan així ho consideri oportú farà un escrit sobre alguna activitat 
duta a terme a l’àrea a la carpeta per compartir dels alumnes. 

  

   3.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

La convivència del centre és una prioritat indispensable que, a la vegada, és un eix vertebrador per 
facilitar l’adaptació de l’alumnat d’altres cultures i llengües i que va molt lligat a donar la 
importància al bagatge cultural i lingüístic que s’aporta. 

Aquest enriquiment s’ha de potenciar en el nostre alumnat, tot, nouvingut i autòcton. 

El centre treballa aquesta competència en diferents actes oberts a les famílies: dia de la poesia, 
explicar un conte (no s’exigeix que es faci en cap idioma en concret, el familiar pot fer-ho amb la 
llengua que vulgui) 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitxetenglishathome.blogspot.com.es/
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4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 

Les actuacions pedagògiques que es porten a terme al centre són: 

- Lectura expressiva per part del mestre. S’intentarà que siguin lectures consensuades entre 
el grup i també es disposa d’un ventall de lectures de la literatura clàssica per facilitar 
l’elecció. 

- Lectura silenciosa, els alumnes escullen un llibre de la biblioteca segons el seu gust 
personal, i amb l’idioma que vulguin (català, castellà,...). Es fa un mínim de 15 minuts de 
lectura silenciosa al dia. 

- Al llarg de tota l’escolarització es fan en diferents cursos, exposicions orals de diversa 
tipologia: 

- Roda de contes P3 (explicació d’un conte amb l’ajuda d’un familiar) 
- Explicar un conte davant de tota la classe (P4) 
- Explicar una notícia personal (P3, P4 i P5) 
- Padrins de lectura (P5 i 5è) 
- Biblioteca d’aula i biblioteca d’escola. 
- Experiments a 1r 
- Obra de teatre (2n) 
- Explicació d’una notícia del diari o una revista en castellà (3r) 
- Pel·lícula, exposició d’una pel·lícula escollida per l’alumne en castellà, després de 

totes les exposicions s’escull una per a la seva reproducció (4t) 
- Exposició d’una conferència en català d’un tema escollit per l’alumne (5è) 
- Exposició d’una conferència en castellà d’un tema escollit per l’alumne (6è) 
- En tota l’escolarització es fan tertúlies literàries pedagògiques, lectura d’un llibre de 

la literatura clàssica universal (des de P4 fins a 6è) 
- Exposicions en anglès- representació de contes i petits diàlegs a 4t,  filming a 5è i 

representació de diàlegs, presentació de diferents països a 6è i concurs sobre 
preguntes utilitzant el superlatiu  

- Activitats d’expressió oral amb famílies en anglès 

 

Establiment d’una reunió periòdica de caràcter pedagògic en què intervingui tot l’equip docent per 
treballar les competències lingüístiques, per tal de distribuir el treball sistemàtic de les diferents 
tipologies textuals i la seva distribució per cursos. Queda tot registrat en el document dels acords 
que fem entre els mestres del centre i aprovat pel claustre. 

 

5. Recursos i accions complementaris 

5.1. Els recursos complementaris:  

Des del curs 18/19 disposem de mitja dotació d’aula d’acollida i en fa ús l’alumnat nouvingut (16) i 
els alumnes amb necessitats lingüístiques (13) 

Les accions que portem a terme al centre són: 

- Aula d’acollida  

- Auxiliar o assistents de conversa  
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- Voluntariat de grups interactius 

- Suport lingüístic i social 

5.2. Les accions complementàries:  

L’escola participa en les següents accions d’àmbit de PEE i treball en xarxa:  

- Pla educatiu d’entorn, estudi assistit 

- Biblioteca oberta fora de l’horari escolar (un dia a la setmana de 16 a 17.15h) 

S’ha creat una comissió mixta formada per mestres del claustre i pares. La seva funció serà 
mantenir-la al dia i dinamitzar-la per tal que sigui un espai atractiu per a tot l’alumnat. 

L’escola forma part de la xarxa de biblioteques escolars gràcies al programa “epergam” del 
Departament d’Educació. Sis persones voluntàries, externes al centre, es dediquen a informatitzar 
tots els documents per tal de tenir un control de les existències, facilitar-ne el préstec i la cerca 
ràpida dels documents necessaris. Aquesta feina durarà tot el curs escolar. 

Es potenciarà l'ús de la biblioteca com a centre del saber de totes les llengües. Tots els cursos hi 
han d'anar al menys una sessió a la setmana, tot o en mig grup, programant activitats que 
potenciïn el gust per la lectura. 

- Mobilitats i intercanvis amb altres centres  

- Participació en xarxa de competències bàsiques XCB12 

- Ús del servei de mediació intercultural de l’ajuntament de Reus, aquest servei s’utilitza quan 
arriba una família nouvinguda i no es pot comunicar amb ella en cap dels idiomes oficials 

 

6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn  

Les actuacions més rellevants són:  

- Establiment d’un protocol de comunicació per a les reunions de pares i mares, hi ha uns acords 
establerts i consensuats amb tot el claustre per tractar els temes comuns d’una forma unificada. 
Es fa una reunió a principis d’octubre per nivell i al llarg del curs les famílies fan una tutoria 
personalitzada amb el/la tutor/a i els especialistes, si així ho demanen. 

- Ús del correu electrònic com a mitjà de comunicació genèric amb les famílies, també es pengen 
les circulars al tauler d’anuncis del centre. 

- Com a novetat, per aquest curs 19-20, hi ha l’adquisició de l’aplicació BYNAPP com a missatgeria 
unidireccional amb les famílies, per donar autoritzacions i informacions en general. És gratuïta per 
a les famílies, només cal abaixar-se l’aplicació al mòbil i té la funció que qualsevol document es pot 
descarregar amb l’idioma que es desitgi (català, castellà, anglès, àrab, fins a 20 idiomes diferents) 

- Tenim servei de mediació amb l’ajuntament, amb cita prèvia, per tal de fer d’intèrpret amb les 
famílies nouvingudes d’origen àrab  

- Criteris de continuïtat i coherència amb les activitats extraescolars, la selecció dels professionals 
d’extraescolar d’anglès s’ha fet segons la metodologia de treball del centre. En la resta d’activitats 
extraescolars la llengua vehicular és el català, principalment. 

 

A l’escola tenim un web en funcionament que és la finestra per poder veure el treball dels nostres 
alumnes.  És una eina molt útil per a estar informats i per a donar-nos a conèixer. 
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L’escola organitza diferents activitats conjuntes amb les famílies per tal de donar a conèixer el 
treball curricular desenvolupat a les aules.  

Es potenciarà les exposicions per l’escola, tant pel que fa de treballs de plàstica com de projectes, 
convidant a totes les famílies i establint activitats que afavoreixin el coneixement i participació de 
les activitats de centre. (Dia de la Poesia, la Castanyada, Concert de Nadal...) 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

- Participació en programes d’innovació pedagògica Avancem o Impuls de la lectura  

- Participació en programes de formació com l’Araescric, ara es porta a terme el desplegament de 
les tipologies textuals tant en català, castellà i anglès, a les àrees de matemàtiques, medi i les 
llengües. 

- Participació en la xarxa de competències bàsiques, que aquest curs es treballa l’avaluació 
competencial en el treball per projectes. 

 

8. Bibliografia 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació: El model lingüístic del sistema educatiu de 
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/projectelinguistic/documents/guia_
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el_redaccio_projecte_linguistic.pdf 

Marc legal vigent:  

 Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la qual s'estableixen els principis generals que 
s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de 
juny, per la qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya, edició 2016  

 LEC Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació  

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius  

 DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària  

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/projectelinguistic/documents/guia_projecte_linguistic.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/projectelinguistic/documents/guia_projecte_linguistic.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/projectelinguistic/documents/model_redaccio_projecte_linguistic.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/projectelinguistic/documents/model_redaccio_projecte_linguistic.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2007/07/20070703/DOGC_20070703_013_013.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
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sistema educatiu inclusiu 

 

Annex 1 

TIPOLOGIES 
TEXTUALS 
(propòsit o intenció) 

MODELS /GÈNERES CICLE INICIAL EP CICLE MITJÀ EP CICLE SUPERIOR EP 

Nivell de treball: I (iniciació)/A (Ampliació)/C (Consolidació)/ M (Manteniment) CAT CAS AN CM MAT CAT CAS AN CM MAT CAT CAS AN CM MAT 

NARRATIU 

Contes X X    X X         

Experiències personals  
(Carpeta de compartir) 

X     X     X     

Diaris X     X          

DESCRIPTIU 

Descripcions persones       3r          

Descripcions d’objectes       3r          

Descripcions d’animals       3r          

Descripcions paisatges       4t          

Descripcions           X     

Enunciats problemes     X     X     X 

Pel·lícules        4t         

Publicitat/anuncis       4t         

 
EXPOSITIU/ 
EXPLICATIU 

Esquemes     X     X     X 

Mapes conceptuals     X     X     X 

Resums     X     X     X 

Fullets informatius           X     

Articles           X     

Guions conferències           5è 6è    

Exposicions orals           5è 6è    

Índexs           5è 6è    

INSTRUCTIU 

Receptes      3r          

Instruccions X      4t         

Experiments 1r               

CONVERSACIONAL 

Diàlegs, 
dramatitzacions 

X               

Còmics       4t    6è     

Entrevistes           x x    

Enquestes           x x    

RETÒRIC/LITERARI/
POÈTIC 

Rodolins  X               

Embarbussaments X               

Cal·ligrames      3r          

Acròstics       4t          

Endevinalles X      3r         

Refranys X               

Poemes X X    X 4t    X     

PERIODÍSTIC/ 
COMUNICATIU 

Notícies X     X 3r    X     
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