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1. INTRODUCCIÓ 

 
El projecte lingüístic del centre, pretén recollir, ordenar i desenvolupar els principis i objectius 
compartits per tota la comunitat educativa en relació a la plena normalització de la llengua 
catalana i la integració a la cultura catalana de tot l’alumnat i tota la comunitat educativa. A la 
vegada, queda reflectit també el tractament de les llengües castellana i estrangera, en el 
nostre cas l’anglesa. 
 
Aquest projecte lingüístic s’elabora a partir de la normativa vigent  i a la vegada és fruit de la 
reflexió conjunta de l’equip docent i la comunitat educativa, i és aprovat pel claustre i el 
consell escolar. 
 
1.1 Context normatiu 
 
Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya 
 
Preàmbul 
Així, la Llei d'educació desenvolupa també el règim lingüístic derivat de l'Estatut, que en l'article 143.1 
estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia; per 
tant, pot determinar el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la 
normalització lingüística del català. Així, d'acord amb l'article 35.2 de l'Estatut, que regula el sistema 
educatiu a Catalunya, garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en 
iniciar l'ensenyament, el compliment del deure i l'exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i 
escrita el català i el castellà. 
Aquesta llei vol reforçar la importància del català i el seu aprenentatge en tant que llengua pròpia de 
Catalunya i factor d'inclusió social, i vol fer una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les 
escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d'aprenentatge d'una tercera llengua, d'acord amb el 
que estableix l'article 44.2 de l'Estatut. 
Catalunya és un país amb una cultura i amb una llengua que configuren una identitat pròpia. El 
sistema educatiu català ha de permetre desvetllar i potenciar l'arrelament a Catalunya. Només des del 
coneixement del que és propi és possible obrir-se a les altres realitats i reconèixer-ne les singularitats. 

Títol II 

Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 9 
Règim lingüístic 
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per les 
disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat. 
2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les 
llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari. 
 
Article 10 
Dret i deure de conèixer les llengües oficials 
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar 
l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, 
l'ensenyament i l'avaluació de les llengües. 
2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials 
tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes 
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nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar 
l'aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats necessàries per a 
garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i 
que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques 
del professorat i altre personal del centre. 
3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els 
ensenyaments de règim especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes 
adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional 
respectius. 
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de 
conèixer el català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta 
suficient d'ensenyament del català. 
 
Article 11 
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. 
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i 
també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser 
normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua 
estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua 
habitual. 
4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors 
dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, 
i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística 
individualitzada en aquesta llengua. 
 
Article 12 
Llengües estrangeres 
1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua 
estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar, 
parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament 
i l'avaluació de les llengües. 
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua 
estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona. 
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats 
educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del 
Departament. 
 
Article 13 
Competència lingüística del professorat, dels professionals d'atenció educativa i del personal 
d'administració i serveis 
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han d'acreditar, en 
la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que en 
puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i els 
professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català, tant en les activitats 
d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre. 
2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del 
professorat i ha de promoure la creació i la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament 
del català i en català. 
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3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels centres educatius han 
de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en 
l'exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions 
que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de 
l'Administració educativa. 
 
Article 14 
Projecte lingüístic 
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del 
projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. 
2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el 
centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents: 
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 
b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà. 
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment 
com individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les 
activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. 
 
Article 15 
Programes d'immersió lingüística 
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de 
cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús 
intensiu com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies 
ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés 
d'ensenyament del castellà. 
2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, 
tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa. 
 
Article 16 
El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa. 
2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en les relacions 
internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la 
resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la 
llengua d'ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel Departament. 
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens 
perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. 
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la 
Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de 
l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser 
bilingüe, en català i en castellà. 
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones 
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà 
sempre la versió preferent. 
 
Article 17 
Règim lingüístic als centres educatius de l'Aran 
1. L'occità, denominat aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori, d'acord amb l'article 6.5 
de l'Estatut, i com a tal és la llengua vehicular i d'aprenentatge habitual als centres educatius de l'Aran. 
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2. Totes les referències que fa aquest títol al català com a llengua pròpia de l'ensenyament a 
Catalunya, s'estenen a l'occità per als centres educatius de l'Aran. 
3. Els projectes lingüístics dels centres educatius de l'Aran han de garantir, així mateix, una presència 
adequada del català i que els alumnes adquireixin el ple domini del català i del castellà en finalitzar 
l'ensenyament obligatori. 
4. Les referències a la competència lingüística del professorat i altre personal dels centres educatius de 
l'Aran s'estenen a l'occità. 
5. Les disposicions d'aquest títol relatives a programes d'immersió lingüística, a l'atenció lingüística 
individualitzada i a la llengua de l'Administració educativa s'han d'adaptar a l'Aran a la condició de 
llengua pròpia de l'Aran i oficial a Catalunya que l'Estatut atribueix a l'occità. 
 
Article 18 
Ús i foment del català 
1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions culturals 
públiques, en els centres educatius públics i en els centres educatius privats sostinguts amb fons públics 
el català ha d'ésser normalment el vehicle d'expressió en les activitats de projecció externa. 
2. Per tal d'aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l'ensenyament i l'ús del català, els 
centres educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar 
llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l'entorn. 
3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l'exterior en el marc més ampli de la 
projecció internacional de la cultura i la llengua catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment 
en els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya. 
4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l'apartat 3, el Govern pot 
formalitzar acords de cooperació amb les institucions i entitats dels territoris i països on es trobin 
aquests centres i, si escau, pot proposar a l'Estat la subscripció de convenis en aquesta matèria. 
 
Documents per a la gestió i l’organització dels centres – Curs 2016-2017 
 
2. El projecte lingüístic 
(...) 
Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, els centres han de prendre en 
consideració, pel que fa a les qüestions lingüístiques, els aspectes següents: 
 
a. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, i l’occità a l’Aran, és la llengua normalment emprada 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i cal garantir, en finalitzar 
l’ensenyament obligatori, el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana i occitana a l’Aran. 
En la documentació que hagin d’expedir, els centres s’ajustaran al que determinen els articles 16.4 i 
16.5 de la Llei d’Educació. 
 
b. L’aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, la introducció d’una segona llengua 
estrangera i la formació de parlants plurilingües respectuosos amb la interculturalitat, amb una actitud 
positiva vers la diversitat lingüística i amb el desig d’aprendre altres llengües. 
 
c. Una visió estratègica que integri el treball de les àrees de llengua i el treball integrat de la llengua 
amb el contingut des de totes les àrees tenint en consideració totes les accions de l’àmbit comunicatiu i 
lingüístic. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
2.1 Alumnat 
 
Aquest curs 2016-2017, en que revisem i actualitzem el projecte lingüístic, tenim 317 alumnes 
matriculats amb la distribució següent: 
 

P3 P4 P5 1r 2n 3rA 3rB 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 

24 32 26 27 27 25 26 25 24 24 24 21 21 

 
D’aquest alumnat un 17% és d’origen estranger, i no fan servir la llengua catalana en l’entorn 
familiar. A més, hem de tenir present que un 22% d’aquest alumnat d’origen estranger, 
encara és considerat nouvingut, ja que no han completat els dos anys d’escolarització al 
sistema educatiu de Catalunya. 
També hem de tenir en compte que aproximadament un 30% del nostre alumnat i el seu 
entorn, té com a llengua materna la llengua castellana. 
Així, aquest projecte lingüístic, contempla també mesures d’atenció específica per l’alumnat 
nouvingut que no coneix la llengua catalana, sobretot en l’etapa d’educació primària, on el 
primer curs d’incorporació s’elabora un pla individualitzat que prioritza l’aprenentatge 
d’aspectes bàsics de la llengua, que ajudin l’alumne a integrar-se al grup i a la vegada li 
proporcioni eines per a poder seguir el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera 
adequada. 
 
2.2 Entorn 
 
L’escola Maria-Mercè Marçal, està situada en un barri relativament nou a Tàrrega, i s’obrí en 
resposta al creixement demogràfic que va fer créixer la població en més de 5.000 habitants en 
poc més de cinc anys (entre el 2004 i el 2009). 
Està situada en una zona que encara pot créixer i on hi ha altres equipaments, com la Llar 
d’infants El Niu, el Taller Alba, l’Escola d’Arts Ondara... a més de ser una zona propera al 
centre de la ciutat, amb accessibilitat còmoda a la Biblioteca Comarcal, el Museu Comarcal, 
l’Oficina Jove, l’Ajuntament...  
El perfil de les famílies que acollim al centre també ha sofert variacions, ja que des que es va 
obrir el curs 2006/2007, s’ha modificat l’àrea d’influència, i tant rebem famílies del barri com 
de la zona del Cor de Maria i del centre de la ciutat. 
 
D’acord amb les dades de l’ús de la llengua1 de l’any 2011, a Tàrrega un 4% dels habitants no 
entén ni parla la llengua catalana, un 95% l’entén i al voltant del 80% l’entén i el sap parlar.  
 
  

                                                
1

 http://www.idescat.cat/cercador/?q=t%E0rrega 
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3. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 
D’APRENENTATGE 
 
3.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 
La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament i, per 
tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge del 
centre. La llengua catalana és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre 
i és el vehicle d'expressió de les diferents activitats acadèmiques. L’aprenentatge de la lectura 
i de l’escriptura evita l’exclusió social i enforteix els vincles entre iguals a l’escola i ajuda les 
famílies a conèixer la llengua catalana a través dels seus fills i filles. 
A partir de l'aprovació d'aquest projecte lingüístic es preveuran mecanismes de seguiment i 
d'avaluació de l'ús del català en totes les activitats.  
 
La llengua catalana, no és una llengua exclusivament d'aprenentatge, sinó que també s'utilitza 
en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 
Hi ha acord, en la comunitat educativa del centre, sobre la necessitat de generalitzar l'ús del 
català en tots els àmbits de convivència, ja que veiem la major dificultat en la comunicació 
amb les famílies nouvingudes. Per aquest motiu, s'impulsaran actuacions concretes que 
s'avaluïn posteriorment per tal de millorar les intervencions en aquest sentit. Per exemple: 
classes de català per familiars, fulletons informatius sobre l'escolarització en diferents 
llengües, traduccions personalitzades quan sigui possible... 
 
3.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
3.2.1 Programa d’immersió lingüística (EI, EP) 
 
Tenint en compte el nostre context sociolingüístic (la majoria de l'alumnat parla el català però 
provenen de famílies castellanoparlants i també una presència cada vegada més significativa 
d'alumnes amb diversitat de llengües) apliquem algunes de 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 de la llengua catalana com de la llengua castellana 
i hagi adquirit la competència comunicativa en el sentit més ampli de la mateixa. 
A la resta de la comunitat educativa se l'informa i se li demana la seva col·laboració en l'ús i 
l'aprenentatge del català. 
 
A l’educació infantil, es reforça l’aprenentatge de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut, 
amb activitats orals i en petit grup, que ajuden a adquirir el lèxic d’ús habitual a l’aula i al 
centre. A l’educació primària, aquestes estratègies es basen en l’observació d’aquest 
l’alumnat i en com es desenvolupa en el grup-classe, lingüísticament parlant, per poder 
dissenyar plans individualitzats que tinguin en compte les seves necessitats específiques pel 
que fa a les àrees de llengua. 
 
En aquests plans, reforcem l’aprenentatge d’aspectes bàsics de la llengua catalana, com el 
lèxic habitual de l’aula, de les àrees, les normes de convivència del centre, aspectes com la 
construcció de frases d’ús habitual que permetran la integració d’aquest alumnat al grup-
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classe. D’acord amb l’evolució d’aquest alumnat, el pla pot contemplar fins i tot la no-
avaluació de la llengua, sobretot en el primer trimestre d’incorporació. Aquest fet, permet 
centrar-se més en aspectes molt concrets i molt bàsics, que ajudaran l’alumnat a 
desenvolupar-se millor en la resta d’àrees. 
 
3.2.2 Llengua oral 
 
L’escola prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres, per tal que l’infant 
pugui expressar-se de manera adequada en cada situació. L’infant ha de poder ser capaç 
d’expressar les seves opinions, dialogar, exposar, a la vegada que ha de ser capaç també 
d’escoltar. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que siguin 
competents oralment, que puguin expressar-se de manera raonada i coherent, opinar i 
argumentar amb correcció i coherència discursives. Així, a l’educació infantil ja iniciem el 
treball de l’expressió oral a partir de converses, dramatitzacions, descripcions... treball que 
continua i s’amplia a l’educació primària. 
S’ha de tenir en compte que la llengua oral no és exclusiva de l’àrea de llengua, i altres àrees 
contribueixen també a fer competents oralment els infants.  
Inicialment, la variant pròpia de la llengua catalana de la nostra zona és la que serveix de base 
per aquest treball, també per l’alumnat nouvingut d’incorporació tardana, i posteriorment, 
s’introdueixen la resta de variants, amb l’objectiu que en acabar l’ensenyament obligatori, 
l’alumnat tingui un bon coneixement de la variant estàndard de la llengua catalana, i 
especialment de la variant de la zona. 
 
3.2.3 Llengua escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 
objectiu s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum i es planificaran activitats de 
lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té 
l’alumnat en els diversos nivells. 
Per aconseguir aquest objectiu es segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum.  
L’ensenyament de la lectura i l’escriptura es planteja globalment tenint en compte que és un 
procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum.  
El procés d’escriptura ha de contemplar les diferents fases que permetran una bona evolució: 
planificar, contextualitzar, textualitzar, editar i revisar les produccions escrites. 
Les activitats que es proposen de lectura i escriptura són significatives i funcionals, ja que 
tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l'alumnat. 
 
S’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats i es graduen 
en funció del procés d'ensenyament. 
S’estableixen també uns criteris de correcció pel que fa a les activitats d’expressió escrita, 
d’acord amb les avaluacions externes al centre; l’avaluació diagnòstica i l’avaluació de les 
competències bàsiques, per treballar-los amb l’alumnat, que n’ha de ser coneixedor. 
 
3.2.4 Relació llengua oral i llengua escrita – L’aprenentatge de la lectoescriptura 
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L’aprenentatge de la lectoescriptura és un dels principals reptes de l’escola. Per això ens 
proposem definir, en aquest pla, l’orientació que haurà de tenir aquest procés. 
 
Seguirem les bases psicopedagògiques del constructivisme: amb l’aprenentatge significatiu 
l'infant relaciona allò que ja sap ( realitat que l’envolta, coneixement previs, interessos 
propers) amb els nous coneixements. Per això haurem de tenir presents els següents 
paràmetres: parar atenció en el procés d’aprenentatge, respectar els diferents ritmes 
d’aprenentatge, i assegurar que aquest sigui significatiu i funcional. L’aplicació d’aquest model 
constructivista incideix en cada una de les àrees curriculars i aprenentatges que es realitzen 
en l’àmbit escolar.  
 
El treball del llenguatge verbal és la base de tots els aprenentatges i és el mitjà de transmissió 
i accés a la pròpia cultura i a les altres. Per aquest motiu, en el procés d’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura, és bàsic un bon domini del llenguatge oral, també en totes les àrees i al 
llarg de totes les etapes educatives. 
 
La lectura i l’escriptura són dos processos estretament relacionats que s’han d’abordar a 
l’escola de manera conjunta per tal de garantir-ne el significat. Tanmateix aquest significat ve 
donat únicament per la funcionalitat que aquests dos aprenentatges tenen per a l’infant. Des 
d’aquesta perspectiva pràctica o operativa, cal entendre la lectura i l’escriptura com dos 
processos amb una finalitat comuna: la construcció i la interpretació de significats. Al centre 
es fa una combinació entre la comprensió global (paraula - frase) i l’anàlisi (lletres).  
 
METODOLOGIA 
 
Els objectius proposats es treballen a nivell de grup-classe, a nivell de racons i individualment. 
Les activitats són obertes i cooperatives. Des d’un inici, es deixa llibertat als infants per que 
escriguin, llegeixin, interaccionin amb llibres, contes... per tal que puguin donar sentit i agafin 
gust per la lectura i l'escriptura.  
 
En el centre es treballa per projectes des de P3 fins els últims cursos de primària. El procés de 
la lectura i l'escriptura s’adquireix treballant interdisciplinàriament des de totes les àrees del 
currículum. 
 
Concreció de les bases metodològiques:  
 
● Es propiciarà la participació de tot l'alumnat. Els infants han de sentir-se protagonistes del 

seu procés d’ensenyament - aprenentatge. L'alumnat ha de poder participar en l'elecció 
de determinades activitats: selecció de contes, projecte que es vol desenvolupar, 
possibilitats que es poden realitzar en el racó de llengua... No és bo donar-ho sempre tot 
fet, ja que afavorim actituds passives. En tot moment, col·laboren en les decisions que es 
prenen i se senten motivats per aprendre. 

● En l’aprenentatge de la lectoescriptura posarem l’accent en el treball de racons. Aquesta 
modalitat organitzativa garanteix millor la utilització de material divers, ofereix una 
atenció més personalitzada i dóna autonomia als infants. 

● Tindrem en compte els coneixements previs dels nens i les nenes. Partir d’allò que saben.  
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● S'anticiparà  el tema o activitats que es treballaran a les nenes i als nens que així ho 
requereixin. 

● Vetllarem perquè l’aprenentatge de la lectoescriptura sigui funcional, significatiu. Les 
activitats de lectura i escriptura han de ser el màxim properes possibles a situacions reals. 
Per aquest motiu partim del propi nom dels alumnes que el visualitzen en diferents llocs: 
penjador, taula, vas... de tal manera que el propi alumne es familiaritza amb el seu nom i 
amb contextos alfabetitzadors: el nom de la classe, el temps que fa, dites, contes... 

● En el cas dels alumnes amb especial dificultat en l’aprenentatge del procés lectoescriptor 
s’optarà per una metodologia específica consensuada per l’equip de cicle i l’especialista 
d’Educació Especial. Per altra banda, per tal d’avançar en el nivell lector d'aquest grup 
d’alumnat, es buscarà el treball comprensiu dels texts a través d’activitats de reflexió, 
creació d’hipòtesis, elaboració de finals alternatius,... 

● Facilitarem la interacció i l’intercanvi d’informació entre els infants a través d’activitats 
plantejades que permetin treball cooperatiu, activitats en gran grup, en petit grup, per 
parelles, individual, grups flexibles... 

● Farem adonar l’alumnat del seu progrés mitjançant l’autoavaluació. Això es durà a terme 
en diferents situacions: en gran grup propiciant la interacció social, l’observació de la 
mestra, la correcció col·lectiva... 

● Considerarem els errors com a etapes en projecció de millora.  
● Facilitarem activitats de lectoescriptura prou àmplies perquè tot l’alumnat hi pugui 

participar. Tots/es els nens i nenes han de poder col·laborar en l’escriptura d’un text. 
● Vetllarem per un bon clima de classe afavorint la concentració, l’autoestima, el respecte... 

 
MATERIALS  
 
El material per a la lectura i l’escriptura ha de propiciar la diversitat. Tots els/les alumnes no 
progressen a la mateixa velocitat, i és important seguir el ritme de cada infant, per tal que 
l’aprenentatge sigui eficaç i significatiu. S’adequaran els materials usats d’acord amb les 
característiques i necessitats individuals, quan sigui convenient. 
El material que utilitzem combina materials editats amb materials d’elaboració pròpia, que 
s’escullen segons el grup i el seu nivell.  
Les fitxes de treball preparades fan ús de la realitat que ens envolta, així doncs aprofitem 
escrits que els propis nens confeccionen i rellegeixen per enviar a casa, els seus propis noms, 
el dies de la setmana, el nom de la classe, etc. 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació i el seguiment del procés lector es realitza a través dels fulls de seguiment que 
serveixen de pauta pel mestre/a. Aquestes eines ens permeten conèixer l’estadi on es troba el 
nen i a partir d’aquest utilitzar les estratègies necessàries per reforçar i/o estimular a cada 
alumne. 
L’avaluació ens permet seguir a l’alumne per veure si aconsegueix els objectius proposats i 
també si la metodologia, activitats i organització han estat les adequades en relació a la 
proposta inicial. 
A l’inici de cada curs es passen unes proves per saber en quin moment del procés es troba 
cada alumne/a: proves de lectoescriptura, proves comprensió, velocitat lectora, expressió 
escrita, expressió oral..., que després es tornen a passar en el tram final del mateix curs. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 
 
El procés d’ensenyament de la lectoescriptura s’inicia als tres anys, amb la incorporació dels 
nens i nenes a l'escola. 
 
A través de l’anàlisi dels diferents sons s’inicia a P4 l’aprenentatge de les diferents lletres. 
A P5 s’incorpora la lletra lligada. Per afavorir la implicació de les famílies en el procés 
d’aprenentatge del seu fill/a, un cop a la setmana, s’enduen deures de lectura a casa. 
Es realitzen activitats per millorar la motricitat fina i el traç: sanefes, grafismes, enfilar, cosir, 
encaixos, modelar... 
A finals de P5 la psicopedagoga de l’EAP passa una prova per tal de constatar l’evolució del 
procés d’aprenentatge i el nivell maduratiu de cada infant. Aquesta informació serveix de 
punt de partida de cara al cicle inicial. La psicopedagoga es coordina tant amb la mestra o el 
mestre del curs actual com amb el del curs superior per tal de deixar constància de l’evolució 
dels infants i informar dels coneixements previs a la futura tutora o al futur tutor. Al mateix 
temps es comenta el treball realitzat durant el curs, el context familiar dels alumnes, etc. 
 
És important el traspàs d’informació sobre l’alumnat i un treball conjunt pel que fa a la 
metodologia entre l’equip d’educació infantil i del cicle inicial de l’educació primària. El 
contacte s’estableix de manera periòdica entre els coordinadors d’educació infantil i primària. 
En aquest moment, la cap d’estudis i la mestra educació especial són qui promouen i vetllen la 
coordinació entre els dos cicles per tal que hi hagi una coherència en la metodologia i el 
treball. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
El domini progressiu de la lectura i de l’escriptura permet als infants arribar a conèixer el codi 
lingüístic. En acabar el cicle inicial els infants coneixeran totes les relacions so-grafia, i així 
s'hauran incorporat dins de l'etapa alfabètica. 
 
A partir d’aquest moment, i al llarg de tota l’educació primària, cal que el mestre/a continuï 
treballant els aspectes formals (ortografia, presentació...) i totes les habilitats implicades en el 
procés de comprensió de textos, a fi que els alumnes assoleixin els objectius establerts per al 
final de l’etapa. 
 
3.2.5 La llengua en diverses àrees 
 
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el conjunt 
del claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. 
Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català concretats en els 
criteris del projecte lingüístic de centre, l’equip docent aplica a l'aula metodologies que 
estimulen l'expressió oral i escrita amb suports didàctics en català, preveient mecanismes de 
seguiment i d’avaluació. 
 
3.2.6 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
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Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que l’equip docent 
disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els principis metodològics que han 
d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos 
lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre 
les característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar. 
El centre elabora, revisa i/o modifica els  documents que concreten aspectes didàctics i 
organitzatius, les programacions i els criteris d’avaluació que l’equip docent revisa de manera 
conjunta. Aquests documents s’elaboren de manera participada i amb el compromís del 
professorat d’aplicar-los. 
Se segueixen diferents protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un 
canvi d’ensenyant, un canvi d'etapa i/o un canvi de cicle.  
Contemplem també un espai de coordinació amb els centres de secundària que reben 
alumnes d’aquest centre, tant del traspàs de la informació de l’alumnat com d’aspectes 
metodològics. 
Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles es planifiquen 
d’una manera sistemàtica en iniciar el curs, tant pel que fa a la temporització com pel que fa a 
la temàtica que s'hi tracta.  
El professorat s’organitza en equips intercicles per establir línies d'intervenció coherents amb 
l'alumnat. 
 
3.2.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
   
El centre atèn l’alumnat nouvingut aplicant estratègies didàctiques i mesures organitzatives 
per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de 
qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema 
educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles. 
 
L’alumnat d’educació infantil que desconeix ambdues llengües (català i castellà), rep una 
acollida inicial on s’intenta que pugui comunicar-se i manifestar les seves emocions, les seves 
sensacions, i, de manera gradual, introduint les paraules d’ús més habitual a l’aula, en llengua 
catalana. Així, de manera més explícita en certes activitats o més implícita, la immersió 
lingüística d’aquests infants, afavoreix l’aprenentatge de la llengua catalana com a llengua de 
comunicació i expressió a l’aula.  
Els mateixos criteris per la immersió lingüística i el coneixement de la llengua catalana es fan 
servir en l’alumnat d’educació infantil que té com a llengua d’origen el castellà, que facilita la 
seva comunicació i expressió tant bon punt arriba a l’aula. Es procura també que s’acostumin 
a utilitzar la llengua catalana a l’aula, que és la llengua que fa possible la comunicació entre 
tot l’alumnat, sigui de l’origen que sigui. 
 
A partir del cicle inicial i amb l’ajuda de l’especialista d’educació especial, es fa una observació 
i avaluació inicial del nivell lingüístic i matemàtic, que facilita informació per elaborar 
l’adaptació metodològica, quan s’escau, com a part del pla d’acollida d’aquest infant, per 
facilitar la integració i l’aprenentatge de la llengua catalana, com a vehicle de comunicació i 
expressió a l’aula. Aquest pla d’acollida i les adaptacions metodològiques quan siguin 
necessàries, hauran d’establir mecanismes d’avaluació i seguiment del compliment dels 
objectius del pla i a la vegada, serviran per actualitzar-lo en funció dels canvis que s’aniran 
produint en el centre i en l’infant. 
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Com en l’educació infantil, en l’educació primària, es tindran en compte els mateixos criteris 
d’immersió lingüística i metodològics, tant en l’alumnat que desconegui les dues llengües 
oficials, com en l’alumnat que prové de països amb parla hispana, que podran interactuar 
amb la resta de companys i comunicar-se i expressar-se, en llengua castellana, mentre 
aprenen la llengua catalana. 
 
3.2.8 Atenció de la diversitat 
 
El centre defineix com organitza l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge 
de l’alumnat, fet que, en termes lingüístics, s’ha de centrar fonamentalment a reforçar el 
desenvolupament de la llengua oral a parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el 
cicle inicial de l’educació primària i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió 
oral i escrita en la resta de cicles  i nivells.  
El centre, ha consolidat mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 
diversitat de l'alumnat. Dins d'aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan 
referència a la participació de l'alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre 
iguals (petit grup) i a l'ús de materials multinivells.  
Aquests mecanismes s’adeqüen a la realitat canviant del centre i es concreten espais de 
reflexió en l’inici de cada cicle quan comença l’etapa de l’educació primària: adaptació del 
currículum,  aspectes organitzatius, orientacions metodològiques... 
 
3.2.9 Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
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. 
Col·laborem també amb el servei de normalització lingüística de la ciutat, promovent la 
formació en llengua oral d’ús habitual per a les famílies nouvingudes, i promovem activitats 
com la lectura de poemes per part dels infants i/o dels docents, el premi literari Maria-Mercè 
Marçal del centre, la redacció dels discursos del Rei Carnestoltes en la festa de l’escola o el 
pregó de la Festa Major del centre, entre altres... 
 
3.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua 
 
El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de l’avaluació de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclou la valoració dels processos d’ensenyament-
aprenentatge de les dimensions de l’àmbit lingüístic (comunicació oral, comprensió lectora, 
expressió escrita, literària i plurilingüe i intercultural), la gestió del currículum i els 
mecanismes de coordinació entre el professorat. 
En el projecte curricular de centre, es consensuen els elements a tenir en compte a l'hora de 
valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua, d’acord amb les diferents dimensions de l’àmbit 
lingüístic. 
Els instruments d’avaluació que s’apliquen són diversos i en diferents moments del procés 
d'ensenyament-aprenentatge, per poder valorar l’evolució gradualment. 
 
L’avaluació és una part del procés d'ensenyament-aprenentatge que, en part, ha de servir per 
responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. 
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Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir l’organització del 
currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat. 
A la vegada, aquests resultats han de fer possible un retorn qualitatiu a l’alumnat, perquè 
pugui reflexionar, analitzar, revisar i millorar les seves produccions. 
 
3.2.11 Materials didàctics 
 
Els material didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la llengua catalana són en català i 
s’entenen en el sentit més ampli, tenint en compte també els materials de les àrees no 
lingüístiques, a partir d’uns criteris clars i coherents sobre quines són les seves funcions, sobre 
les característiques que han de tenir i sobre l’adequació al currículum i al projecte curricular 
del centre. 
Per altra banda, la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al 
sistema educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit 
formatiu. Des d’aquest punt de vista, hi ha una relació directa entre el desenvolupament de 
les TIC i la llengua com a vehicle de comunicació i de convivència. 
El centre ha incorporat la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i 
dels suports digitals en general que produeix, en conseqüència, hi ha adaptat plenament les 
eines digitals amb què treballa. 
 
3.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència plena en 
català, la llengua pròpia de Catalunya, 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 altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i 
cultures. A més, la diversitat lingüística present a les aules del centre i a l’entorn del centre 
s’aprofita per fer activitats relacionades amb el currículum i el projecte curricular. 
Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles 
afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat.  
El professorat disposa d'informació sobre les diverses llengües familiars presents a l'aula per 
fer-ne ús, valorar-les i tenir-les en compte.  
Al centre s’estableix una relació directa entre l'aprenentatge del català i el reconeixement i 
valoració de la llengua d’origen de l'alumnat.  
Els equips docents tenen present la interdependència lingüística i l'assoliment de les 
competències comunes per millorar l'aprenentatge.  
Es valora el bagatge lingüístic de l'alumnat i, a voltes, es fa protagonista en una activitat de 
desenvolupament del currículum l'alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent 
al català o al castellà.  Són activitats consensuades per tot l'equip docent. 
 
3.3.1 Informació multimèdia 
 
Des del curs 2015-2016, el centre promou la comunicació amb les famílies a través del correu 
electrònic, a la vegada que promou també les informacions a través de la pàgina web del 
centre. Aquesta pàgina web, renovada el curs 2015-2016, s’actualitza permanentment i 
incorpora els blogs d’aula, d’àrea, els diferents projectes, les festes de l’escola, les sortides... 
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L’AMPA del centre disposa d’una pàgina al facebook, on penja les seves pròpies informacions i 
activitats que fa a l’escola on comptem amb la seva col·laboració. També es promou l’ús de la 
llengua catalana com a vehicle de comunicació entre els seus membres. 
 
3.3.2 Usos lingüístics 
 
La llengua catalana és la llengua d’ús habitual en les activitats del centre, les activitats 
organitzades tant pel centre com per l’AMPA, les activitats extraescolars... També és la llengua 
d’ús habitual en la comunicació amb les famílies i la que s’usa en la pàgina web de l’escola i les 
comunicacions electròniques amb l’entorn i les famílies. Si s’escau i és necessari per a la bona 
comprensió de les informacions per part de les famílies, es facilita la traducció a la llengua 
castellana i en cas d’altres llengües es busca altres parlants que puguin fer de traductors amb 
les famílies que no entenen ni la llengua catalana ni la castellana. 
Les hores d’esbarjo són el reflex del plurilingüisme que conviu a la nostra escola, i podem 
trobar diversitat de llengües sense que això comporti situacions de conflicte.  
Des de fa uns cursos, es promou també l’expressió oral en llengua castellana en àrees no 
lingüístiques, i l’educació física del cicle superior n’és una. Com a activitat de l’àrea d’educació 
física, l’alumnat de 6è prepara jocs per l’esbarjo dels altres cursos i llavors si que s’usa la 
llengua castellana en aquest espai, sigui quin sigui l’origen dels alumnes que gaudeixen de 
l’activitat. 
 
3.3.3 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 
La diversitat lingüística del centre és una realitat des dels seus inicis. El percentatge d’alumnat 
que prové d’altres països s’ha mogut entre el 20% i el 30% en els cursos que porta obert el 
centre. Aquest fet però, no ha estat viscut com una dificultat, ans al contrari, des de l’equip 
docent s’ha considerat una possibilitat real d’enriquiment per a tots i totes el fet de tenir 
orígens, llengües, costums i cultures diferents convivint en un mateix àmbit com és l’escola i el 
seu entorn. 
S’han previst activitats per conèixer l’origen, la llengua i alguns dels costums d’aquest 
alumnat: les paraules d’ús habitual en les salutacions, les presentacions... També d’acord amb 
les necessitats de cada moment, es programen activitats on aquestes famílies col·laboren fent 
tallers de cuina tradicional dels seus països, explicant contes, tradicions... 
 
3.3.4 Català i llengües d’origen 
 
En l’educació infantil, en que l’oralitat és fonamental, les llengües d’origen juguen un paper 
prou important, malgrat la llengua catalana ha de ser, finalment, el vehicle comunicatiu comú 
entre l’alumnat. 
Tant en l’educació infantil com en l’educació primària, es tenen en compte les llengües 
d’origen a l’hora d’ampliar el bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat, i són font de 
coneixement i enriquiment de tota la comunitat educativa. Així, s’organitzen activitats on les 
famílies ens expliquen trets culturals propis, curiositats lingüístiques i tradicions, per ajudar a 
la convivència i a la vegada enriquir lingüísticament l’alumnat. 
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4. LA LLENGUA CASTELLANA 
 
4.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 
4.1.1 Introducció de la llengua castellana 
 
El centre, atesa la composició lingüística de l’alumnat, ha d’assegurar una distribució coherent 
i progressiva del currículum de llengua castellana en tota l’etapa de l’educació primària i ha 
d’establir criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns programats en el 
currículum de la llengua catalana. 
Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu del centre, hem de vetllar pel 
desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d’ús de la llengua castellana 
menys conegudes per l’alumnat.  
A la vegada, i segons la legislació vigent, s’han d’atendre les atencions individualitzades en 
llengua castellana que sol·licitin les famílies. 
També amb l’objectiu d’atendre i tenir en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, els 
materials s’adequaran a aquesta realitat i a la vegada a les necessitats de l’alumne. 
Hem de tenir present en tot moment, la continuïtat i la coherència metodològiques en 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües catalana i castellana, ja que l’objectiu final de 
l’educació primària és l’assoliment de la competència lingüística en ambdues llengües al 
mateix nivell. 
 
4.1.2 Llengua oral 
 
Tenim present que pel que fa a la llengua castellana, l’enfocament en l’aprenentatge i ús 
d’aquesta ha d’incloure activitats per poder fer alumnat competent lingüísticament parlant, i 
especialment, competència en la comunicació oral al llarg dels primers cursos, en el cicle 
inicial de l’educació primària.  
L’ensenyament /aprenentatge de la llengua castellana es basa en la varietat estàndard, i es 
treballa de manera oral en tots els cicles, i a partir de diferents tipologies: entrevistes, 
converses, dramatització de contes, instruccions de joc...  
 
4.1.3 Llengua escrita 
 
Amb el mateix objectiu que la llengua oral, hem d’aconseguir alumnat competent tant en la 
lectura com l’escriptura, també en llengua castellana. Així, les orientacions del currículum i les 
activitats que es planifiquen contemplen aquest objectiu final i a la vegada tenen en compte 
les necessitats comunicatives i acadèmiques de l’alumnat.  
L’ensenyament de la lectura i de l’escriptura necessita un plantejament global  i les activitats 
han de tenir els objectius clars, compartits amb l’alumnat i amb mecanismes de revisió que 
permetin la millora de les habilitats lingüístiques.  
S’ha de plantejar també un treball coordinat per poder aprofitar les transferències entre 
llengua catalana i castellana , i, com en la llengua oral, la coherència metodològica i la 
continuïtat són factors decisius per formar lectors i escriptors competents. 
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4.1.4 Activitats d’ús 
 
A través del treball en cicle, s’establiran activitats d’ús de la llengua castellana més enllà de 
l’àrea lingüística, incorporant també les tecnologies informàtiques i audiovisuals que permetin 
l’accés a diferents tipus de materials. Aquestes activitats d’ús, s’aniran adaptant a les 
circumstàncies de l’alumnat, tenint en compte el nivell de competència lingüística i atenent 
així la diversitat lingüística i cultural. 
 
4.1.5 Castellà a les àrees no lingüístiques 
 
Des del curs 2013-2014, la llengua castellana s’incorpora en àrees no lingüístiques, 
concretament en el cicle superior i l’àrea d’educació física. Aquesta àrea permet un treball de 
la llengua oral amb un vocabulari específic, i amb activitats dissenyades per reforçar tant 
l’oralitat com la lectura i l’escriptura de la llengua castellana, treballant aspectes de l’educació 
física com diferents esports, hàbits saludables... 
A partir del curs 2015-2016, s’ha incorporat una nova activitat dins el currículum de l’educació 
física per l’alumnat de 6è, en què han de preparar jocs destinats a la resta dels seus 
companys, des de P3 fins a 5è. Aquestes activitats de jocs, es duen a terme en les hores 
d’esbarjo, i l’alumnat de 6è encarregat de conduir l’activitat ho ha de fer en llengua castellana, 
per reforçar tant l’expressió oral de l’alumnat de 6è, com per reforçar la comprensió oral de la 
resta d’alumnat. 
La llengua castellana també s’incorpora en àrees no lingüístiques a partir del cicle mitjà quan 
parlem del projecte interdisciplinar, on una part d’aquest es du a terme en llengua castellana. 
Aquest fet permet que àrees com el medi, social i natural, o les matemàtiques, incorporin la 
llengua castellana en el seu desenvolupament. 
 
4.1.6 Alumnat nouvingut 
 
L’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut es fa bàsicament en llengua catalana, però 
d’acord amb l’origen de l’alumne, també es fa en llengua castellana, garantint així, per un 
costat la immersió lingüística en la llengua vehicular, i per l’altre, l’adaptació al nivell lingüístic 
en llengua catalana i llengua castellana del grup corresponent. 
La coordinació d’aquest procés en les dues llengües és important també en el 
desenvolupament de la competència lingüística de l’alumnat nouvingut, sobretot en l’alumnat 
amb llengües i cultures més allunyades. 
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5. LA LLENGUA ESTRANGERA 
 
5.1 Estratègies generals 
 
L'alumnat, en acabar l'educació primària, 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'aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera comença a cicle inicial. A 
l’educació infantil però, s'inicia un primer contacte amb la llengua estrangera participant en 
activitats d'ús. Aquest primer contacte s’ha planificat a P5, amb una sessió setmanal de 30’, on 
els infants s’acostumen al so de la llengua anglesa, escolten cançons, coneixen lèxic bàsic com 
poden ser els números que ja han treballat en les altres llengües o el nom dels colors. 
 
En els cicles mitjà i superior, la llengua anglesa està present en una àrea no lingüística, 
l’educació artística visual i plàstica, on l’especialista de llengua anglesa imparteix l’àrea amb el 
suport d’un altre docent a l’aula. 
 
 
5.1.1 Desplegament curricular 
 
A partir d’una anàlisi acurada del currículum de l’educació primària, hem consensuat la 
distribució coherent i progressiva del currículum concret de la llengua anglesa al llarg de les 
etapes, segons el context sociolingüístic del centre i el projecte educatiu propis, amb un 
tractament cíclic dels conceptes. 
 
D'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de l'alumnat es  variaran els contextos d'ús i 
s'oferiran oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l'aula i espais 
d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat. 
Així, hem procurat que la programació s'estructuri a partir d'activitats d'aprenentatge 
significatives i globals, que integrin reptes lingüístics i cognitius i que condueixin a un producte 
final: ésser competents lingüísticament parlant (entendre, parlar, llegir...) 
 
La distribució dels continguts curriculars de l’àrea, ha comportat també una concreció dels 
criteris d’avaluació de les diferents dimensions de l’àmbit lingüístic, que ens permeten avaluar 
el grau de competència que s’ha assolit a cada nivell i en finalitzar l’etapa. 
 
5.1.2 Metodologia 
 
Seguint la línia metodològica del centre la llengua anglesa també es treballa tant en gran grup, 
com en grups flexibles, grups de treball dels racons... per poder incloure activitats de tipologia 
diversa que portin a l’infant a adquirir les habilitats lingüístiques necessàries.  
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Les activitats de caire competencial fomenten el desenvolupament de les habilitats individuals 
i fan que els aprenentatges siguin significatius i contribueixin a assolir la competència 
lingüística en totes les seves dimensions. 
 
Les activitats en gran grup, es complementen amb activitats en les estones de racons, on la 
llengua anglesa s’incorpora a partir de 4t.  
Amb la incorporació el curs 12-13 de la llengua anglesa a l’educació artística visual i plàstica a 
partir de 3r, s’aconsegueix reforçar la dimensió oral de la llengua i s’amplia el contacte dels 
infants amb una llengua diferent a la seva pròpia. 
 
Aquest curs 2016-2017 s’ha iniciat l’experiència de mantenir correspondència en llengua 
estrangera amb alumnat d’escoles del nostre entorn, concretament de la comarca veïna. En 
un primer moment s’ha valorat l’experiència com a molt positiva, en acabar el curs farem la 
valoració de l’activitat per poder fer les propostes de millora que es creguin oportunes i 
valorar-ne la continuïtat en cursos posteriors. 
 
5.1.3 Materials didàctics i recursos tecnològics 
 
Els materials que s’usen en l’àrea de llengua anglesa són complements als materials de pròpia 
elaboració, i es revisen de manera sistemàtica, tenint en compte les característiques 
evolutives i maduratives dels grups abans de començar un nou curs escolar. 
 
Els suports per les diferents activitats són diversos, i es nodreixen també de les tecnologies al 
nostre abast i els materials ja preparats com poden ser audicions, activitats multimèdia, 
vídeos... Els propis infants, sobretot en el cicle superior, poden contribuir a la diversitat de les 
activitats i dels recursos tecnològics, ja que els fem partícips del seu procés 
d’ensenyament/aprenentatge. 
 
5.1.4 Ús a l’aula 
 
Des del centre, promovem els espais de comunicació necessaris perquè la llengua estrangera 
també formi part de la vida de l’infant, i pugui tenir les oportunitats d’ús real i de contacte 
amb aquesta. El professorat de l’àrea usa aquesta llengua com a vehicle de comunicació i 
d’interacció amb els infants, procurant el clima més favorable possible de cara a la seguretat i 
comoditat de l’infant, a la vegada que és l’estímul per continuar aprofundint en 
l’aprenentatge d’aquesta llengua. 
Es té en compte també fer difusió d’aquest treball curricular de la llengua anglesa, tant en el 
blog de l’àrea com en els blogs de nivell quan es mostren els treballs fets a l’àrea d’educació 
artística visual i plàstica dels cicles mitjà i superior. Quan sigui possible, es mantindrà 
comunicació amb centres d’àmbit internacional, per ampliar el contacte amb la llengua 
anglesa, tant per reforçar-ne la dimensió oral com la dimensió escrita. 
 
5.2 Estratègies d’ampliació d’oferta 
 
5.2.1 Avançament de l’ensenyament 
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Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, el contacte amb la llengua anglesa ja es fa a 
l’educació infantil, concretament a P5, on els infants tenen una sessió setmanal de 30’ on 
l’especialista de llengua anglesa parla en anglès, els fa escoltar cançons, els posa en contacte 
amb el vocabulari bàsic d’aula, el nom dels colors, els nombres... Això comporta que en iniciar 
l’educació primària, els infants ja tenen un bagatge inicial envers la llengua anglesa, i no els 
sorprèn la incorporació d’una nova àrea en el seu currículum. 
5.2.2 Aprenentatge integrat 
 
Com també s’ha esmentat en apartats anteriors, es considera important que l’ensenyament 
aprenentatge de les àrees que conformen l’àmbit lingüístic, estiguin presents en àrees no 
lingüístiques, i en el cas de la llengua anglesa l’hem incorporat a partir del cicle mitjà com a 
vehicle de comunicació en l’àrea de l’educació artística visual i plàstica, i també en el projecte 
interdisciplinar i transversal en el cicle superior, on es treballa una part d’aquest en llengua 
anglesa. 
 
5.3 Projectes i programes plurilingües 
 
Els cursos 2013-14 i 2014-2015 es va implementar un PILE (Pla integrat de llengües 
estrangeres) que va permetre ampliar la dotació docent especialista en llengua estrangera 
que la vegada va comportar la incorporació de la llengua anglesa en les àrees no lingüístiques. 
Malgrat la finalització d’aquest pla, el centre ha mantingut la dotació d’hores de llengua 
anglesa, en especial als cicles mitjà i superior, per poder continuar implementant l’àrea 
d’educació artística visual i plàstica en llengua anglesa, per poder assolir un major nivell de 
competència lingüística. 
 
Quan sigui possible, mirarem d’implementar projectes de caire plurilingüístic per reforçar 
encara més aquesta competència lingüística dels nostres infants. 
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6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
6.1 Organització dels usos lingüístics 
 
6.1.1 Llengua del centre 
 
Segons l'article 20.2 de la Llei de política lingüística, l'escola fa de la llengua catalana la seva 
llengua de treball i de projecció interna i externa. 
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general seran en llengua catalana perquè el 
centre esdevé un referent d’ús de la llengua. 
També s'utilitza el català en les actuacions internes: actes, comunicats, informes, reunions... 
La llengua catalana també, és la llengua de comunicació habitual amb les famílies, malgrat en 
ocasions quan les famílies són nouvingudes, procurem traduir les informacions bàsiques o bé, 
demanem el suport de parlants d’aquestes llengües d’origen. 
 
6.1.2 Documents del centre 
 
La documentació del centre es redacta en llengua catalana, i es revisa i modifica de manera 
sistemàtica. El curs 2015-2016 es va revisar i actualitzar el projecte educatiu, i se’n va fer 
difusió a tota la comunitat educativa a través de la pàgina web de l’escola.  
Cada inici de curs, es revisen les NOF del centre, per adequar-les a les necessitats, que poden 
ser diferents d’un curs a un altre, i aquest curs 2016-2017, acabem de revisar i consensuar 
aquest projecte lingüístic. 
Cada curs s’elabora també la programació anual. Tota aquesta documentació es redacta en 
llengua catalana i se’n fa difusió a tota la comunitat educativa. 
La documentació que surt del centre, per trasllat d’alumnat, sol·licituds a altres institucions ja 
siguin en paper o electrònicament, també es redacten en llengua catalana, i es fa en llengua 
castellana en cas que siguin peticions a altres territoris de l’estat espanyol, per facilitar 
l’intercanvi d’informacions. 
 
6.1.3 Ús no sexista del llenguatge 
 
Seguint les directrius del Departament d’Ensenyament i de la Generalitat de Catalunya, 
procurem no fer un ús sexista del llenguatge. En la documentació del centre, s’ha procurat 
utilitzar vocabulari no sexista ja sigui amb paraules que designen el col·lectiu o bé posant els 
dos gèneres: equip docent, les tutores i els tutors. 
 
6.1.4 Comunicació externa 
 
Tal com es fa en la comunicació interna, la comunicació externa del centre també es fa en 
llengua catalana. En el cas de famílies nouvingudes de recent incorporació al centre i amb 
llengües molt allunyades de la llengua catalana, es procura informar-los en la llengua en que 
ens puguin entendre, i reben les informacions bàsiques o bé traduïdes o bé amb el suport 
d’altres membres de la comunitat educativa. 
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6.1.5 Llengua de relació amb les famílies 
 
La llengua d’ús habitual en la relació del centre i les famílies és la llengua catalana. Les 
informacions, els butlletins de notes, les comunicacions a través del correu electrònic de la 
pàgina web, les notes a l’agenda... es fan en llengua catalana. Si que en un primer moment 
amb les famílies de recent incorporació al centre i amb llengües allunyades de la llengua 
catalana, es procura buscar la manera que els arribi la informació bàsica entenedora. 
 
En les relacions entre el centre i l’AMPA, la llengua d’ús habitual també és la llengua catalana, 
tant en les informacions com en les comunicacions internes, com externes de cara a les 
famílies. 
 
6.1.6 Educació no formal 
 
Els espais d’educació no formal com poden ser els patis, els moments d’entrades i sortides de 
l’escola, són espais on l’alumnat s’expressa en la llengua que li és més còmoda. L’equip docent 
sí que usa la llengua catalana com a vehicle de comunicació en tot moment. Un dels moments 
en que s’usa una llengua diferent, en aquest cas la llengua castellana, és el moment de 
l’esbarjo i amb l’activitat “Juguemos en el recreo”, en què l’alumnat de 6è, prepara activitats 
de lleure en llengua castellana per la resta d’alumnat, i s’expressen en llengua castellana. 
 
En les activitats extraescolars i les hores del menjador, la llengua d’ús habitual és la llengua 
catalana, a excepció de les activitats extraescolars relacionades amb la llengua estrangera, en 
el nostre cas, activitats de llengua anglesa, en què la llengua d’ús habitual és la llengua 
anglesa. 
 
 
6.1.7 Llengua i entorn 
 
La majoria de les famílies del centre són catalanoparlants, i la llengua de l’entorn de l’escola 
també. No obstant hi ha un percentatge de famílies nouvingudes de diferents orígens, i des 
del Pla Educatiu d’Entorn, es promouen activitats cada curs, per posar en contacte aquestes 
famílies amb la llengua catalana, com pot ser el curs de llengua oral per a mares parlants de 
llengües molt allunyades de la llengua catalana. El curs 2015-2016 se’n va fer una primera 
edició, i aquest curs es torna a oferir aquest curs, i a més, s’ofereix un segon curs 
d’aprofundiment, per les mares que ja van fer el primer. 
 
6.2 Plurilingüisme al centre educatiu 
 
El centre procura que la llengua catalana sigui el vehicle de comunicació habitual. Malgrat 
això, les famílies s’expressen en la llengua que els és més còmoda, en ocasions la llengua 
castellana, i moltes vegades, famílies que no parlen ni la llengua catalana ni la castellana, 
venen acompanyades d’altres persones que permeten que les informacions quedin clares i 
entenedores, per la qual cosa, podem dir que el centre és una mostra de la realitat que ens 
envolta, i es poden sentir moltes llengües diferents, sense que això comporti massa dificultats 
en els diferents canals de comunicació. 
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Pel que fa a l’activitat lectiva del centre, vetllem per que l’alumnat tingui contacte amb 
diferents llengües. D’entrada les llengües que es treballen en el currículum, la catalana, la 
castellana i l’anglesa, però també amb les llengües dels propis nens i nenes del centre, fent 
activitats on donin a conèixer vocabulari bàsic, expressions de salutació, de comiat... 
 
6.3 Alumnat nouvingut 
 
En el projecte educatiu es concreten accions per a l’acollida de l’alumnat nouvingut, entre 
altres i la primera que es fa després d’un primer contacte amb la família és un  Pla d’acollida 
personalitzat, per treballar aspectes bàsics de la llengua catalana, que li permetran una millor 
adaptació i en menys temps a la vida diària del centre, un pla que implica a la família també, 
als quals s’informa d’aquestes actuacions, i es procuren recursos adequats per a la integració 
en la vida quotidiana del centre.  
Quan la tutora o el tutor observa que l’adaptació és bona i el grau de comunicació prou 
satisfactori, es revisa el pla d’acollida per modificar els aspectes que calguin o per tancar-lo, 
quan ja no hi ha la necessitat específica. 
 
6.4 Organització dels recursos humans 
 
6.4.1 Pla de formació de centre 
 
Cada curs, es contempla la formació de centre com un recurs més a l’hora de millorar en la 
nostra feina. Així, es programen activitats de formació en centre que puguin contribuir a la 
professionalització i a la cohesió de l’equip docent.  
Els objectius de la formació en centre responen a les necessitats específiques que sorgeixen 
en el claustre, i es consensua la formació cada curs escolar. Aquestes necessitats poden ser 
lingüístiques, didàctiques, pedagògiques, i en funció d’aquestes es planifiquen les actuacions a 
dur a terme, amb l’assessorament dels serveis educatius, que ens proporcionen les eines que 
ens ajuden a dur-les a terme. 
 
El curs 2015-2016, la formació en centre ens va ajudar a concretar els continguts i els criteris 
d’avaluació de cada dimensió de cada àrea curricular, i aquest curs 2016-2017, emprenem la 
formació sobre l’avaluació i la seva funció, per acabar de concretar i consensuar el projecte 
curricular de centre, que està en fase de revisió en aplicació del nou currículum de l’educació 
primària (DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
primària), i la nova ordre d’avaluació de primària (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la 
qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació 
en l'educació primària). 
 
6.5 Organització de la programació curricular 
 
6.5.1 Coordinació cicles i nivells 
 
La programació curricular, de tots els àmbits, no només el lingüístic, requereix una bona 
coordinació, tant internivells com intercicles. Això requereix espais temporals on els equips 
docents puguin coordinar les actuacions, tant pel que fa a les àrees com les activitats 
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transversals, i establir una progressió coherent al llarg de tota l’escolaritat que permeti assolir 
els objectius fixats i consensuats. 
Pel que fa a l’àmbit lingüístic, on hi ha implicades les tres llengües, la coordinació permet 
unificar els criteris d’avaluació en les llengües oficials i definir aquells criteris comuns també 
amb la llengua estrangera, per poder formar alumnes competents lingüísticament parlant. 
 
6.5.2 Estructures lingüístiques comunes 
 
En l’àmbit lingüístic, les dimensions de les llengües són comunes a les tres llengües que 
treballem a l’escola, per tant també hi ha estructures lingüístiques que són comunes, almenys 
en les dues llengües oficials, i que treballem més en una llengua o en l’altra, en funció de la 
distribució del currículum i el que s’acorda amb l’equip docent. 
 
6.5.3 Projectes d’innovació 
 
Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, els cursos 2013-2014 i 2014-2015, es va portar a 
terme al centre un PILE (projecte integrat de llengües estrangeres), que ens va proporcionar 
els recursos necessaris per ampliar el contacte de l’alumnat amb la llengua anglesa, amb més 
dotació docent, i podent ampliar les hores de llengua anglesa en els cicles mitjà i superior, i  
introduir la llengua anglesa en una àrea no lingüística, en aquest cas l’àrea de l’educació 
artística visual i plàstica.  
Malgrat era un projecte limitat en el temps, hem continuat amb l’ús de la llengua anglesa en 
l’àrea de l’educació artística visual i plàstica, i l’ampliació horària de la llengua anglesa en els 
cicles mitjà i superior. Aquesta ampliació d’hores, ens ha permès planificar sessions de racons 
als cicles implicats, en què la llengua anglesa també en forma part, amb activitats diferents 
que en les sessions de gran grup no serien factibles. 
 
6.6 Biblioteca escolar 
 
Des del curs 2012-2013, gaudim d’un espai de biblioteca escolar, del que gaudeix l’educació 
infantil, on s’expliquen contes, es dramatitzen, i on els infants tenen contacte amb llibres 
adequats al nivell. Així, fomentem la lectura i el contacte amb els llibres i diferents activitats 
relacionades amb aquesta des de ben menuts. 
 
En canvi, i per manca d’espais disponibles, no disposem encara d’un espai per poder ubicar 
físicament la biblioteca escolar dedicada a l’educació primària. 
Aquest fet i les reflexions i propostes de millora consensuades en la formació en centre 
relacionada amb la lectura del curs 2014-2015, han portat a tenir biblioteques d’aula en les 
aules de l’educació primària, on s’ha destinat un racó de l’aula a aquesta activitat, amb una 
petita catifa on els infants hi  poden anar a llegir, ja sigui de manera individual en acabar altres 
activitats o en els moments destinats a la lectura, i també en grup, com a activitat integrada 
en els racons de llengua. 
Cada aula també té prestatgeries específiques pels llibres, o caixes on els propis infants poden 
buscar el llibre que més els pugui interessar. 
El  2015-2016 es va iniciar l’actualització del projecte lingüístic i la comissió LIC del centre, va 
començar a utilitzar el programa ePèrgam per inventariar els llibres del centre i poder-los 
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classificar i etiquetar d’acord amb els criteris d’organització de les biblioteques, que faciliten 
també la distribució d’aquests per cicles.  
Aquest curs, finalitza la revisió i modificació del projecte lingüístic, i la comissió continua amb 
la d’organització de la biblioteca escolar. 
També dins de les tasques de la comissió LIC, s’han fet unes biblioteques d’aula per cicles, on 
hi ha revistes de tot tipus, per diversificar la lectura i que tinguin altres fonts de lectura que els 
poden cridar més l’atenció, a més a més dels llibres de la biblioteca d’aula. 
 
Aquest curs 2016-2017 l’alumnat de CS en les sessions de reptes (sessions de treball 
internivells), promouen el disseny i execució de diferents projectes de pati, un dels quals ha 
fet possible l’espai “Bibliopati”, amb l’adequació d’un espai tranquil, que convida a la lectura 
pausada i lúdica en les hores d’esbarjo, amb la col·laboració de les famílies aportant llibres de 
lectura i materials per dissenyar l’espai. 
 
En el moment en què el centre pugui disposar d’un espai on poder ubicar la biblioteca escolar, 
es dissenyarà un projecte de biblioteca, que concretarà les activitats, l’organització, la 
disponibilitat de l’espai cap a tota la comunitat educativa (obertura més enllà de l’horari 
lectiu, activitats de foment de la lectura...). 
 
6.6.1 Accés i ús de la informació 
 
Quan els espais ho permetin i puguem gaudir de la biblioteca de centre, establirem 
l’organització de la mateixa i la seva disponibilitat, procurant treure’n el màxim de profit i que 
en pugui gaudir tota la comunitat educativa. 
 
6.6.2 Pla de lectura 
 
A partir de l’aprovació d’aquest projecte lingüístic, dissenyarem un pla de lectura pel centre, 
on es recolliran les estratègies i metodologies més adequades per a poder promoure el gust 
per llegir, l’aprenentatge a través de la lectura, la creativitat, la comprensió lectora, la 
formació com a persones, l’adquisició de recursos i eines per fer de la lectura una font 
d’informació i coneixement... 
 
6.7 Projecció de centre 
 
La principal projecció del centre es fa a través de la pàgina web.  
La pàgina web del centre està dissenyada seguint les directrius del Departament 
d’Ensenyament de la xarxa NODES, des del curs 2015-2016. La llengua d’ús habitual en la 
pàgina és la llengua catalana, però també hi són presents la llengua castellana i la llengua 
anglesa, segons la temàtica dels articles que s’hi pengen o les entrades dels diferents blocs. 
Cada nivell de l’educació infantil i de l’educació primària té un blog propi,  per mostrar les 
activitats, tallers, sortides, i temes d’interès del nivell. 
També hi ha un bloc específic de l’àrea de llengua anglesa i un altre de l’àrea d’educació física.  
El projecte PILE del període 2013-2015, ha fet que també disposem d’un blog de l’àrea 
d’educació visual i artística dels cicles mitjà i superior, que s’imparteix en llengua anglesa i que 
es va actualitzant periòdicament. 
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La pàgina web també ens serveix com a canal d’informació a les famílies, i ja hi tenim penjada 
la documentació del centre, com el projecte educatiu o la distribució dels continguts i els 
criteris d’avaluació, informació que tant poden consultar les pròpies famílies del centre com 
tothom qui hi estigui interessat. 
 
També fem projecció del centre en activitats puntuals de col·laboració amb entitats de la 
ciutat, com l’emissora municipal Ràdio Tàrrega o la publicació setmanal Nova Tàrrega. 
 
6.8. Xarxes de comunitats virtuals 
 
Des de la pròpia pàgina web, hem pogut oferir a les famílies que es puguin subscriure a les 
notícies que vagin apareixent, per estar al cas de les novetats.   
L’AMPA del centre ha creat recentment una pàgina de facebook, per poder informar les 
famílies de les activitats que promouen, les sortides en família, les col·laboracions amb 
l’escola... També disposen d’un blog on hi ha les informacions rellevants sobre el seu 
funcionament i els serveis i activitats que ofereixen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’aprova per unanimitat el projecte lingüístic, en sessió del Consell Escolar del dia 9 de maig 
de 2017. 


