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0. Introducció 

  

0.1. Presentació del document 

 

És l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats 
aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre ( llengua vehicular i llengua d’aprenentatge ) i el tractament curricular de les diferents 
llengües que hi són presents. 

Abans de presentar el contingut del PLC, és interessant contextualitzar-lo dins d’una perspectiva normativa. En aquest sentit, caldrà establir dues línies 
a seguir: 

a) El procés de normalització lingüística en l’àmbit de l’ensenyament. Des de la Llei 7/1983, de normalització lingüística a Catalunya, s’ha produït un 
important desplegament normatiu en el camp de la catalanització de l’ensenyament, que ha culminat actualment amb la promulgació de la Llei 
1/1998, de política lingüística. 

b) El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius. (art. 20. 1. ) 

c) 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. ( art. 20. 2. ) 

d) El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. Art. 21. 1. ) 

e) L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, 
qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment  i correctament les dues llengües oficials al 
final de l’educació obligatòria. ( art. 21. 3. ) 

f) L’alumnat no ha d’ésser separat en centres, grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual. ( art. 21. 5. ) 

g) Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té els coneixements de català i de castellà 
propis d’aquesta etapa. ( art. 21. 6. ) 

h) El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i 
ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. ( art. 24. 1. ) 

i) El concepte d’autonomia dels centres educatius. Les fites més significatives d’aquest procés han estat, sens dubte, la promulgació de la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació ( LODE. Llei 8/1985) i la de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE). Aquestes lleis han 
possibilitat el desenvolupament de l’autonomia dels centres educatius i l’existència, per tant, dels projectes educatius dels centres. 
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0.2 Idees generals 

● El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

● 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. 

● Es planificaran les accions que permetin garantir el coneixement de la llengua i la cultura catalanes a tota la comunitat educativa. 

● Es promourà la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua catalana i la integració a la cultura 
catalana. 

● El centre vetllarà per formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, 
la cultura i la realitat social catalanes. 

● L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, 
qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües al final de 
l’educació obligatòria. 

● En acabar l’ensenyament primari l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en llengües estrangeres missatges senzills dintre d’un context. 
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1. Context.- 

Segons informació de la pàgina 3 del PEC l a l'escola, en data 20 de desembre, hi ha 55 nens/es d’altres nacionalitats, 5 d’ells amb menys de 24 mesos d’arribada 
a Catalunya. Tot i que no hi ha molt de moviment d'altes i baixes d'alumnes l'estadística pot variar durant el curs. 

Del total d'alumnes de l'escola el 42,12% tenen el català com a llengua d'ús i el  57,88 utilitzen el castellà com a llengua habitual. 

 

2. Tractament de les llengües 

  

 

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

  

2.1.1.- 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, article 6.1. del Decret 94/1992, que fa referència a 
l’educació infantil; article 5.1. del Decret 95/1992, 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. ( Article 6.2 del Decret 362/ 1983.) 

El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor del model d’ús per a l’alumnat perquè aquest en tingui 
un referent clar i sòlid.  

Es considerarà prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana, atès que és aquesta la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. (Resolució de 12 de juny de 1998). 
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       2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

 2.1.2.1. 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 període d’immersió, l’alumne no diferencia l’existència de dos sistemes de parlar i va aprenent paraules de l’un i de l’altre per expressar-se. 
El segon pas és adonar-se que hi ha unes paraules per a expressar-se en català i unes altres que corresponen al castellà, tot això de manera 
espontània. Per últim, a la tercera etapa, l’infant assumeix que cada manera de parlar té unes normes diferents i, en conseqüència, utilitza dos 
codis i dues gramàtiques. Aleshores l’infant ha arribat al coneixement de la llengua nova i ha mantingut la de casa. 

● És primordial en tota aquesta metodologia que en cap moment no quedi tallada la comunicació mestre/alumne. L’infant s’ha d’expressar, sense 
cap tipus de privació en la llengua que porta de casa. Cal que vagi comprenent i assimilant el canal comunicatiu amb el qual se li adrecen.  

● Aquesta metodologia que segueix el Programa d’immersió ha de passar per les fases lògiques d’aprenentatge: escoltar, parlar, llegir i escriure, i 
ha de desenvolupar la personalitat de l’infant a tots els nivells, des de la maduració dels sentits a l’adquisició dels hàbits i comporta una tasca 
docent a l’educació infantil ben realitzada amb ofici i convenciment. 

● L’ambient catalanoparlant que des del primer dia envoltarà l’infant permetrà que aquest assoleixi un bon nivell de català parlat, i això 
possibilitarà iniciar el procés de lectura i escriptura sense cap dificultat suplementària. 

 

 2.1.2.2. 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 inter-nivells 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 tant 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. Per això pensem que cal 
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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: racons 
de joc, rotllana, grup reduït, dos adults dins de l’aula, ... 

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

● També considerem que una bona expressió oral exigeix saber mantenir una conversa respectant 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, ...). 

 

 

 2.1.2.3. 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). 

● A partir de la vida quotidiana aprofitar situacions reals que per ells siguin significatives i que tinguin un valor: fer cartes, llegir notícies, fer 
contes, llistes, posar títols, ... 

● Ajudar a avançar afavorint l’intercanvi de coneixements entre ells, acollint les seves hipòtesis i ajudant-los a trobar els seus propis recursos i 
estratègies. 

● Es dóna sentit a l’acte comunicatiu aprofitant tots els recursos escrits que tenim al voltant: símbols, noms dels carrers, diaris, contes, 
diccionaris, llibres d’informació, ...  

● Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. 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. 

● L’escola afavoreix també aquestes habilitats, desenvolupant diferents activitats promogudes des de la biblioteca: préstec, maletes viatgeres, 
recomanacions dels alumnes als altres companys de les lectures realitzades, ... 
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● La producció escrita ha de ser coherent, estructurada i comprensible al nivell que estableix el currículum. 

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

● A Cicle Inicial, respectant el ritme maduratiu de cada alumne es treballa, s’aprofundeix i s’interioritza la lectura i l’escriptura (ortografia natural) 

● A Cicle Mitjà i Cicle Superior 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. 

 

 

 2.1.2.4. 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 els continguts sistemàtics de fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica. Aquests aprenentatges afavoreixen alhora que l’ús oral 
i escrit de la llengua sigui cada vegada més ric i correcte. 

● En tot moment es té present de no dissociar l’activitat lectoescriptora de l’activitat oral ni de la resta de les activitats escolars. Sempre que es 
pot, s’integra aquesta activitat en el repertori vital expressiu i comunicatiu de l’alumne. 

 

 2.1.2.5. 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 la periodicitat en cada unitat didàctica. 

 

 2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

● Es considera imprescindible que periòdicament es revisi el que es fa en els cicles i les etapes per tal d’assolir un criteri de continuïtat i 
unificació. 

 

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

 

● Quan es dóna la circumstància que a l’escola assisteixen alumnes d’altres països i ètnies amb llengua i cultura diferent de l’habitual al centre, se 
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seguirà el procés establert al Pla d’Acollida del Centre. 

● El centre establirà les estratègies que cregui més adients perquè en el moment d’ingrés a l’escola d’un alumne amb llengua familiar diferent de la 
catalana, aquest s’hi senti acollit adequadament. 

● Acollim els infants intentant transmetre seguretat i afecte perquè de forma natural vagin incorporant el català. 

● En gran grup sempre es parla en català. 

● 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. 

● De manera individual, quan cal, ens adrecem a l’infant en el seu idioma, dins dels nostres coneixements. 

● 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.  

 

 2.1.2.8. Atenció de la diversitat 

● La majoria d’hores destinades al SEP es dediquen a treballar la llengua per tal de millorar la seva comprensió i el seu ús 

● 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 es necessari hi ha una atenció més individualitzada amb col·laboració de la mestra d’Educació Especial. 

● El plantejament a nivell d’escola de l’aprenentatge es fa a partir d’uns plantejaments estructurats en els diferents cicles: 

 

 2.1.2.9. 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 incentivarem la lectura amb activitats com la de padrins de lectura en la que els alumnes de cicle superior llegiran un conte preparat als 
alumnes d'Educació Infantil. 

● Potenciarem   la utilització de la biblioteca  organitzant  un seguit d’activitats que puguin ajudar a millorar l’ús de la llengua:  exposicions orals, 
representació de contes, etc. 
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 2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

 

● L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua, amb l’observació sistemàtica i visió global del progrés dels aprenentatges de l’alumnat. 

● L’avaluació serà duta a terme amb referència als objectius i continguts fixats en el currículum i els criteris d’avaluació establerts           pel centre 
en el projecte curricular i les unitats de programació, posant èmfasi en l’assoliment de les competències bàsiques. 

● En l’avaluació també tindrem en compte els progressos de l’alumnat, atenent la seva diversitat de ritmes d’aprenentatge i les adaptacions 
curricular, si és que n’hi hagués. 

 

 

2.2. La llengua castellana 

 

 2.2.1. 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. 

  

 2.2.1.1. 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 del cicle mitjà es treballarà també  l'escriptura en castellà per tal de garantir la competència plena en aquesta llengua. 

Els infants de parvulari i cicle inicial de l’educació primària, els pares,    mares o tutors dels quals sol·licitin que els seus fills o filles rebin 
l’ensenyament en llengua castellana, seran escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció individualitzada. Els mestres del cicle 
s’organitzaran per a donar aquesta atenció de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb l’especificitat dels seus 
aprenentatges. (Resolució de 12 de juny de 1998) 
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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. (Article 2.6. del Decret 95/1992.) 

 Aquesta diferent consideració entre el castellà i el català fa que s'hagi d'actuar de manera prou diferent pel que fa a l'una llengua i a l'altra. El 
 català és llengua vehicular i llengua d'aprenentatge; en canvi, el castellà és vehicle d'informació i d'expressió. Per tant, aquells continguts i 
 estructures lingüístiques que es considerin comunes a les dues llengües sempre s'hauran de concretar a través de la llengua catalana i seran 
 punt de referència per a l'altra llengua.  

 Actuar segons aquest criteri té implicacions didàctiques i metodològiques: 

Evitar la repetició sistemàtica de continguts a les dues àrees. 

Atendre l'especificitat dels continguts propis de cada llengua. 

Evitar l'anticipació d'aprenentatge en llengua castellana. 

Assegurar que cada llengua tingui els seus propis punts de referència 

Assegurar que al cicle inicial de primària es prioritzi la comprensió i l'expressió oral. 

 

 2.2.1.2. Llengua oral 

 La competència comunicativa és la base de tots els aprenentatges, per tant a l’àrea de llengua castellana la dimensió oral del llenguatge tindrà 
 un paper primordial. Al cicle inicial totes les activitats han de ser orals i tot i que a partir de cicle mitjà també farem treball escrit la llengua oral 
 serà l’eix vertebral de llengua castellana ja que totes les estructures comuns es treballen en català. 

 D’aquesta manera intentarem aconseguir un castellà estàndard correcte ja que tot i que  tenim una gran part de l’alumnat castellanoparlant, en 
 general s’observen grans deficiències en el domini correcte de la llengua castellana. 

 

 

 

 2.2.1.3. Llengua escrita 

 

 Al finalitzar l’educació primària els alumnes han de saber escriure en castellà correctament. Així tot evitarem repetir els continguts que ja 
 treballem en català a les hores d’estructures comuns. En castellà ens centrarem en 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 
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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 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. 

 

 2.2.1.4. Activitats d’ús 

 Les activitats més destacades de la nostra metodologia tenen com a característica principal la seva funcionalitat, llavors intentarem fer moltes 
 representacions amb públic, declamacions de poemes, dramatitzacions, enregistraments en vídeo , etc. 

 Aprendrem llengua fent servir  la mateixa significativament, tot buscant en tot moment la motivació del nostre alumnat. 

 Evitarem les explicacions llargues i treballarem l’ortografia basant-nos en la memorització visual de les paraules més que en la memorització de 
 regles. Per aconseguir aquest objectiu farem gran quantitat de dictats però no sempre de la mateixa forma ( dictats caminants, dictats de 
 paraules conflictives, dictats preparats,dictats entre els alumnes, etc) i d’altra banda aprofitarem les correccions individuals dels texts que anem 
 treballant a l’aula. 

 

 2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

 Totes les àrees no lingüístiques a l'escola es treballen en català.  

 En el període 1998 – 2003, a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol, es van elaborar i aplicar unes proves de castellà consensuades entre 
 l’Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) del Ministerio de Educación del Estado Español i el Consell Superior 
 d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els resultats entre les mostres de Catalunya i 
 d’Espanya són iguals estadísticament, és a dir, no hi ha diferències significatives entre els percentatges i, doncs, demostren que els estudiants 
 de Catalunya i els de la resta de l’Estat tenen els mateixos nivells de castellà tant a l’acabament de Primària com a l’acabament de Secundària. 

 De tota manera, el curs 2010/2011 s'emprarà el castellà una hora en alguna àrea no lingüística per tal de seguir la nova normativa. No s'ha 
 considerat oportú fer tres hores  de llengua castellana perquè amb dues és suficient per assolir el que demana el currículum. 

  Amb aquesta dedicació és garantit l’assoliment de la competència lingüística del castellà (entendre,  parlar, llegir i escriure) al final de 
 l’Educació Primària. Però el Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, mitjançant el qual s'estableixen els  ensenyaments mínims de 
 l'educació primària, obliga a impartir 245 hores més de o en castellà per tal d'igualar el còmput total d'hores de/en  castellà i de/en castellà 
 tot i que l'Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, només diu que el centre docent podrà i no pas haurà de fer aquestes hores  de més de/en 
 castellà. 
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 Si es dóna el cas, a l'hora de fer un projecte o qualsevol cerca d'informació, que aquesta es troba en castellà o anglès es respectarà i s'utilitzarà, 
per tal d'afavorir el gust per aprendre elements d'altres llengües i cultures i per fer dels nostres alumnes persones obertes al fet de dominar  moltes 
 llengües. 

  

 2.2.1.6. Alumnat nouvingut 

 L’alumnat nouvingut normalment  treballa la llengua  en català, però acabant l’educació primària ha de tenir la competència plena en català i 
 en  castellà. 

 D’altra banda buscarem atendre la diversitat correctament i procurarem tenir materials adequats per els diferents nivells d’adquisició de la 
 lecto-escriptura dins de la classe.  

 

  

 2.3. Altres llengües 

 

 2.3.1. Llengües estrangeres 

   

En l’àrea de llengües estrangeres, l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera en el 3r curs de Parvulari. Es destinarà a 
aquesta àrea una dedicació de dues sessions d’una hora a la setmana a parvulari i al cicle inicial. Per tal d’afavorir un contacte més continuat 
amb la llengua, en aquests nivells s’organitza l’alumnat, sempre, mitjançant desdoblaments del grup classe. A partir de 3r 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 a infantil i el cicle inicial, i un mínim de 2 hores i mitja per als cicles mitjà i superior. Així mateix, aquest curs s’ha iniciat el disseny 
d’unes sessions específiques de conversa en llengua anglesa per al cicle superior anomenades “Speaking Lab” que tenen l’objectiu de posar 
l’alumnat situacions de comunicació activa. 

Per a un bon aprenentatge de la llengua estrangera és indispensable una bona planificació en el treball de totes les llengües, un mateix tipus de 
metodologia i un cert lligam amb els temes que es treballen en altres àrees. Així mateix, des de l’àrea hem iniciat un treball de coordinació amb 
les activitats extraescolars d’anglès del centre, incidint tant en aspectes metodològics com de continguts. 

Caldrà fer una bona planificació que eviti la repetició de continguts al llarg dels cicles, però que n’asseguri l’aprenentatge cíclic, i una 
programació coherent des del primer contacte amb la llengua fins al final de l’educació primària. L’alumnat de cicle inicial té molt bona memòria 
a curt termini, aprèn però també oblida ràpidament.  Això implica que els continguts han de revisar-se diversificant les tasques d’aprenentatge 
per tal d’ajudar els alumnes a fixar-los. La revisió de continguts els ofereix l’oportunitat de mostrar el que han après i afavoreix la seva 
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autoestima. Tenint en compte que en aquest cicle l’aprenentatge de la llengua estrangera ha de ser bàsicament oral, cal que el professorat que la 
imparteixi tingui un bon nivell de llengua oral i que s’utilitzin mitjans audiovisuals que proporcionin als alumnes bons models lingüístics. 

L’aprenentatge de la llengua estrangera ha de potenciar les competències orals, tant receptives com productives, tenint present  des de l’inici els 
aspectes fonètics i els auditius.  

Des de l’àrea també vetllem perquè l’alumnat pugui endur-se una mica d’anglès a casa, mitjançant el disseny d’activitats que així ho afavoreixin:  

● 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 que l’alumnat d’infantil i de cicle inicial explica a casa i dels quals es recull el feedback dels receptors 

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

  

 2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

a) El centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés d’alumnat amb llengua familiar diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint 
estratègies que li facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d’afavorir la seva participació activa en la dinàmica de l’escola. ( 
Tractament de les llengües a l’Educació Primària. )  

b) El centre tindrà present la seva realitat sociolingüística per dissenyar el model organitzatiu de l’àrea de llengua en funció de les seves 
necessitats d’acord amb la flexibilitat horària que li permeten els decrets 95/1992 i 223/1992. ( Tractament de les llengües a l’Educació Primària.) 

 

 2.4. Organització i gestió 

 

 2.4.1. Organització dels usos lingüístics  

 La llengua del centre serà la catalana així com tota la documentació que se'n derivi.  

 La comunicació externa serà sempre en català, tret que la documentació oficial hagi de ser enviada a centres de la resta de l'estat espanyol. 

 La comunicació amb les famílies es farà en català, així com les reunions de grup-classe i altres informatives que es puguin fer durant el curs.  

 Si realment l'entesa no és possible es buscarà estratègies per tal de facilitar la comunicació. 

 La llengua de comunicació i actuació de les activitats extraescolars i el servei de menjador serà el català, posant especial cura en que totes les 
 persones adultes implicades el dominin de forma correcta.  

http://www.vitxetenglishathome.blogspot.com.es/
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 2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 Sempre que sigui necessari es sol·licitarà els serveis de traductors/es i mediadors/es de l'Ajuntament. 

  

 2.4.3. Alumnat nouvingut 

 Al Pla d'acollida de l'escola hi ha establerts els protocols de benvinguda als alumnes nouvinguts i a les seves famílies. 

 

 2.4.4. Organització dels recursos humans 

 Es farà difusió de tots els cursos que es donin a Reus per a la normalització lingüística. 

  

 2.4.5. Organització de la programació curricular 

 La programació de llengua es farà de manera coordinada entre cursos i cicles. A la programació general es distribuirà els continguts en grans 
 unitats de programació anuals partint de les diferents tipologies de text. Es tindrà cura que es programi les activitats per tal d'assolir tots els 
 objectius que es marquin a la Programació general. Periòdicament es revisaran per tal d'actualitzar-les. 

 

 2.4.6. Biblioteca 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 i 
 en mig grup, programant activitats que potenciïn el gust per la lectura.  

 La  Coordinadora de la Biblioteca per  aquests curs serà  la Marta Solà . S’ha creat una comissió formada per quatre persones del claustre que hi 
destinaran una hora i mitja a la setmana, els dijous que no hi ha claustre convocat. La seva funció serà mantenir-la al dia i dinamitzar-la per tal 
que sigui un espai atractiu per a tot l’alumnat. 

Aquest curs s’ha entrat a formar part de la xarxa de biblioteques escolars gràcies al programa “epergam” del Departament d’Ensenyament. Dues 
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. 

  

 2.4.7. Projecció del centre 

 A l’escola tenim la pàgina web en funcionament. És un reflex del funcionament de l’escola. És una eina molt útil per contactar amb les famílies 
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actuals i les que puguin estar interessades per properes matrícules. 

Es potenciarà les exposicions a les diferents aules, tant pel que fa de treballs de plàstica com de projectes, convidant a totes les famílies i 
establint activitats que afavoreixin la valoració per part de les famílies que assisteixen. 

 

  

 3. Concreció operativa del projecte (Pla anual)  

 En aquest apartat es concreten els objectius que ens  marquem com a prioritaris per treballar durant el curs i que, per tant, ens  permeten 
 atansar-nos als principis que s'han definit en el PLC i les concrecions anuals d’alguns dels apartats que s'han desenvolupat també en el PLC, 
com, per exemple, els horaris de les llengües curriculars.  

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

 Revisar i potenciar la 
inclusió de les habilitats 
lingüístiques de l'aspecte 
oral a totes les àrees. 

Exposicions orals davant 
els alumnes d'altres classes 
dels coneixements apresos. 

Els tutors i tutores Un cop al trimestre Graella d'observació 

Potenciar el gust per la 
lectura. 

Assistència periòdica a la 
Biblioteca del centre 

 

Els tutors i tutores 
juntament amb la Comissió 
de la Biblioteca. 

Una sessió a la setmana de 
45' 

Tot el curs escolar.  

 

5 minuts diaris de lectura 
per part del/de la mestre/a 
d'un poema, conte o 
novel·la sense que suposi 
cap feina per als alumnes. 

 

Els tutors i tutores 5' diaris 

Els alumnes. Es valorarà el 
grau de sistematització de 
l'activitat i l'expectativa dels 
alumnes. 

Activitat de Padrins de 
lectura: Alumnes de cicle 
superior amb alumnes 
d'Educació Infantil.  

Els tutors i tutores Una sessió quinzenal de 45' 
Valoració per part dels 
padrins i els fillols i les 
tutores 
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Assegurar el procés 
d'implantació del Pla de 
lectura 

Revisió de les actuacions 
derivades del Pla Lector 

Comissió Pedagògica 

Coordinadora de biblioteca 
i tutors/es 

Mensual 
Millora en l'avaluació del 
gust i el respecte per la 
lectura 

Millorar l’expressió escrita 
a tots els nivells 

Assessorament amb el Sr. 
Enric Queralt 

Tot el claustre Tot el curs  

Establir durant la setmana, 
tres sessions de trenta 
minuts per a realitzar tallers 
d’escriptura 

Tots/es els/les tutors/es Tot el curs 

Millora en els resultats de 
les avaluacions externes i 
de les avaluacions 
trimestrals 

 

 

 

 

 Llengua Hores per cicle 
Estructures 

comuns 

 
Total cicle 

Totals 

Primària 

Llengua catalana       

1r curs (CI) 105 

210 

 

26,25 236,25  

2n curs (CI) 105 26,25 

3r curs (CM) 105 

210 

 

26,25 236,25  

4t curs (CM) 105 26,25 

5è curs (CS) 105 

210 

 

26,25 236,25  

6è curs (CS) 105 26,25 
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Total 630   78,75 708,75 708,75 

Llengua Castellana       

1r curs (CI) 105 

210 

 

26,25 236,25 

 

2n curs (CI) 105 26,25  

3r curs (CM) 105 

210 

 

26,25 236,25 

 

4t curs (CM) 105 26,25  

5è curs (CS) 105 

210 

 

26,25 236,25 

 

6è curs (CS) 105 26,25  

Total 630 630 78,75 78,75 708,75 708,75 
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Anglès         

1r curs (CI) 70 

140 

      

2n curs (CI) 70       

3r curs (CM) 78,75 

175 

      

4t curs (CM) 96,25       

5è curs (CS) 87,5 

163,75 

      

6è curs (CS) 76,25       

Total 478,75 478,75     478,75  

 


