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INTRODUCCIÓ  
 
El nostre Projecte Lingüístic com a part del PEC vetlla perquè s’acompleixi l’ideari de 
centre quant a l’àmbit lingüístic, treballant intensament per la normalització lingüística 
de la llengua catalana. Promou també entre tot l’alumnat el respecte cap a totes les 
llengües de l’escola, la valoració positiva de la diversitat lingüística, el rebuig dels 
prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola, així com l’eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre. Totes les àrees, a excepció 
de la llengua castellana i de les llengües estrangeres, s’impartiran en català. 
 
 
1. Marc Legal 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 6, determina que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català, la qual ha de ser la llengua normalment emprada 
com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. Les dues llengües oficials, català 
i castellà, han de ser conegudes per la ciutadania de Catalunya.  
La Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, ja definia la 
llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els 
seus nivells educatius, consideració que va mantenir la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística, en el seu article 20. La major complexitat i la diversitat 
lingüística i cultural de la societat catalana actual fan necessari potenciar des de 
l’escola la llengua pròpia, que ha d’esdevenir llengua comuna i factor de cohesió 
social de tota la població. 
 

 Decret 362/1983 (DOGC 359, del 31), sobre l’aplicació de la Llei 7/1983, de 18 
d’abril (DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a Catalunya a l’àmbit de 
l’ensenyament no universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de desembre 
(DOGC 415, de 9 de març de 1984). 

 

 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9 de 
gener de 1998). 

 

 Diari oficial de la Generalitat de Catalunya -DOGC núm. 4915 -29/06/2007- 
Departament d’Educació – Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i Decret 
142/2007,  dels ensenyaments de l’educació primària. 

 
 
2. Context sociolingüístic 
 
2.1. Entorn 
 
L’entorn sociolingüístic del nostre centre és majoritàriament de llengua castellana, 
com queda reflectit en la diagnosi sociolingüística. Altres llengües presents són: 
català, àrab, xinès i romanès.  
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2.2. Alumnat 
 
El 39’5% de l’alumnat només parla castellà a casa, però hi ha un 32’9% que parla les 
dues llengües a casa (bilingüe) i un 19% només en català. 
Un 67% dels alumnes llegeixen en català; un 48’1%, en castellà, i només un 29% en 
català i castellà. 
Majoritàriament la televisió la veuen en castellà. 
Les explicacions de classe les reben en català amb un 89% (el percentatge que resta 
correspon al castellà i a l’anglès). 
Quan la comunicació deixa de ser curricular per ser vehicular disminueix a un 70’5% i 
la comunicació augmenta en les dues llengües en un 20’5%. 
Fora de classe disminueix la comunicació en català (el parlen només un 45’7%), 
augmenta la comunicació en castellà i es manté el percentatge en català i castellà. 
Entre els alumnes la llengua que predomina és el castellà, amb un 64’3%. Hi ha un 
25’7% que parla castellà i català i només un 5’7% que parla català. 
Quan hi ha un treball en grup parlen entre ells tant català com castellà amb un 
15’7%. En català parlen 11’4%. 
Al pati parlen castellà el 69’5% dels alumnes, el 19% parlen en català i castellà i el 
7’1% en català. 
Amb el conserge hi ha un 38’6% que parla català, un 26’7% que parla castellà i un 
11’4% que parla les dues llengües. 
Amb la secretària majoritàriament es parla català amb un 64’8%  
Amb el personal de menjador es parla tant en català com en castellà, amb un 31’4% 
en català i un 29’5% en castellà. 
 
2.3. Professorat 
 
La primera llengua del professorat és el castellà amb un 65’5%, el català amb un 
24’1% i el 10’3% és bilingüe. 
Les matèries s’imparteixen totes en català menys les especialitats. 
Dins l’aula el 100% parla amb els alumnes en català i fora de l’aula disminueix una 
mica 96’6%. Si els alumnes els pregunten en català els professors responen en 
català i si ho fan en castellà disminueix una mica 96%. 
Entre els mestres, un 55’5% parla català i un 44’8 en català i castellà. 
A les reunions de cicle un 89’7% parla en català i un 10’7% parla en català i castellà. 
A les reunions de claustre un 96’6% parla en català. 

Amb les famílies a començament de curs majoritàriament es parla en català. Les 

entrevistes individuals un 44’8% del professorat les fa sempre en català i un 

48’3% tant  en català i castellà. 
Els comunicats a les famílies es fan en català a excepció d’algunes de les famílies 
estrangeres. Amb el personal no docent tant es parla tant en català com en castellà. 
 
2.4 . Personal de menjador 
 
Majoritàriament el personal de menjador té com a primera llengua el castellà: un 
80%. 
Amb els alumnes parlen en català el 95% de les monitores. 
Amb els mestres baixa una mica, arribant al 85% la llengua catalana. 
Si els alumnes els parlen en català tot el personal respon en català.  
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Si ho fan en castellà: el 70% respon en català, el 20% en català i castellà i el 10% en 
castellà. 
Amb els pares tant es parla en català com en castellà. 
Per telèfon es parla majoritàriament en català, 65%; un 20% en castellà, i un 15% en 
català i castellà. 
Els comunicats escrits majoritàriament es fan en català, un 80%. 
 
2.5 . Personal no docent (administrativa i conserges) 
 
La primera llengua és el castellà. 
Dues terceres parts parla en català amb els alumnes i una part en castellà i català. 
Amb els mestres una tercera part parla català sempre, una tercera part parla castellà 
sempre i l’altra tant parla català com castellà. 
Si els alumnes els pregunten en català tots responen en català, si els pregunten en 
castellà dos responen en català i un en castellà. 
Amb els pares i mares quan els reben dues terceres parts els parlen en català i una 
part en català i castellà. Si la comunicació és per telèfon tots ho fan en català. 
Els comunicats escrits una tercera part ho fa en català i les dues terceres parts en 
català i castellà. 
 
2.6 . AMPA 
 
Tres persones que formen l’AMPA tenen com a primera llengua el català i tres el 
castellà. 
Les persones de parla catalana s’adrecen a l’Equip Directiu en català i també 
responen al telèfon en la mateixa llengua.  
Amb els alumnes i amb els mestres hi ha dues persones que s’adrecen en català, 
una en castellà i tres en les dues llengües. 
 
 
3. El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 
3.1. Programa d’immersió lingüística 
 
Malgrat que el nostre centre no forma part dels centres on actualment s’ha tornat a 
aplicar el programa d’immersió si que s’apliquen estratègies d’immersió lingüística 
donat  que una majoria del nostre alumnat és castellano-parlant. L’objectiu és que en 
acabar l’ensenyament obligatori, els alumnes tinguin coneixement tant del català com 
del castellà. 
 
3.2. Llengua Oral 
 
Es treballa habitualment en tots els cicles mitjançant les diverses modalitats de textos 
orals (conversa, diàleg, dramatització...) tant a l’àrea de llengua catalana com a la 
resta de llengües treballades. 
 
3.3. Llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i de l’escriptura i es 
treballa des de totes les àrees del currículum.  
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3.4. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
En tots els nivells es planifiquen activitats per relacionar la llengua oral i la llengua 
escrita.  Són activitats sempre adequades a les possibilitats de l’alumnat (teatre, 
lectura expressiva...).  
 
3.5. La llengua en les diverses àrees 
 
El claustre té present que per assolir un bon domini de la llengua catalana s’ha de 
treballar des de totes les àrees, però actualment no se’n fa cap seguiment.   
 
3.6. Continuïtat  i coherència entre cicles i nivells 
 
El centre disposa de documents creats pels propis mestres on es concreten aspectes 
metodològics i organitzatius sobre les diferents àrees. Cada cicle disposa d’una 
carpeta on es guarden i estan a disposició del professorat.  
Hi ha una bona coordinació de nivell i cicles. Es fan reunions per fer el traspàs de 
promocions d’alumnes (etapes i cicle), de canvi de tutor i de pas a la secundària. 
Actualment no es fan tantes reunions d’intercicle, però la dinàmica de treball que 
realitzem en seminaris d’escola ens resulta molt útil per poder avançar en 
l’elaboració de la programació vertical de les diferents àrees. 
Una altra organització de treball que ens permet avançar quant a línia d’escola és la 
comissió d’objecte d’avaluació. Aquesta comissió està formada per un mestre de 
cada cicle i es reuneix cada quinze dies; la seva funció és analitzar, reflexionar i 
establir criteris d’actuació tant en aspectes curriculars com de funcionament de 
centre. 
 
3.7. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El centre contempla dins de la seva programació activitats d’incentivació d’ús del 
català, com per exemple la celebració de la festa de Sant Jordi amb els seus Jocs 
Florals, sortides a teatres, representacions realitzades pels propis alumnes, 
celebració de festes tradicionals... 
D’aquestes activitats sempre se’n fa una avaluació tant d’objectius com 
d’organització. 
 
3.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
Els criteris d’ avaluació estan consensuats per cicles. S’avaluen als alumnes en tots 
els aspectes de la llengua . 
 
3.9. Material didàctic 
 
L’equip docent del centre selecciona el material didàctic per a l’aprenentatge de la 
llengua catalana. Es segueixen uns criteris comuns per afavorir  una línia d’escola 
però es respecten les característiques pròpies de cada cicle a l’hora de fer la 
selecció. 
L’equip docent també crea materials propis per atendre la diversitat de necessitats 
d’aprenentatge i pels alumnes nouvinguts com són els dossiers de treball de 
diferents àrees. 
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3.10. Informació multimèdia 
 
El centre aplica una programació de les TIC en relació a  l’aprenentatge de la llengua 
catalana. Tant la programació com l’avaluació de les TIC estan consensuades per 
l’equip docent i es van revisant periòdicament. 
 
3.11. Diversitat lingüística  
 
El centre ha començat a concienciar-se sobre la necessitat de treballar la diversitat 
lingüística. Actualment es fan activitats puntuals aprofitant  la celebració de festes o 
amb les jornades culturals. 
 
3.12. Català i llengües d’origen 
 
El professorat del centre reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat per tal 
d’establir uns vincles afectius que repercuteixen positivament en la millora de 
l’aprenentatge. 
 
 
4. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
4.1.  Educació Infantil 
  
Objectius de Cicle ( Segons la LOE ) 

 
LLENGUATGE ORAL 
 

 Identificar mitjançant el gest i la veu les intencions comunicatives de qui parla. 

 Executar ordres senzilles en l’entorn proper. 

 Reconèixer el fil argumental i els personatges principals d’un conte. 

 Ampliar el vocabulari. 

 Utilitzar en contextos significatius, frases simples ben estructurades. 

 Reproduir cantarelles, dites, poemes, refranys... 

 Explicar vivències de forma ordenada fent ús de la concordança 
(femení/masculí, singular/plural i temps verbals). 

 Ordenar i explicar les seqüències d’una narració coneguda, amb imatges o 
sense. 

 Respectar el torn de paraules en una conversa. 

 Descriure un objecte, persona o lloc, utilitzant adjectius i determinants de lloc. 
 
 

LLENGUATGE ESCRIT 
 

 Situar en el paper, respectant criteris acordats, alguns elements identificatius: 
nom i data. 

 Distribuir proporcionalment les grafies en l’espai gràfic segons pautes 
establertes. 

 Identificar i utilitzar la direccionalitat pròpia de la lectura i l’escriptura. 

 Reproduir moviments i formes de grafies, amb i sense model. 
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 Reconèixer les unitats lingüístiques bàsiques: lletra, paraula i frase. 

 Reconèixer globalment paraules conegudes. 

 Discriminar i produir correctament els sons de la llengua d’aprenentatge. 

 Relacionar les grafies amb els seus sons corresponents. 

 Escriure paraules i frases simples. 

 Comparar la llargada de les paraules. 

 Percebre el ritme sil·làbic de les paraules. 

 Mostrar interès per produir marques gràfiques significatives que acompanyin 
les seves produccions. 

 
Què fem? 

 
LLENGUATGE ORAL 
 
P-3 

 Treball d’ expressió oral i pràxies (amb grups reduïts). 

 Sessió del conte. 

 Tipologies de text (poemes, dites...) 
 

P-4 

 Racó d’expressió oral i contes. 

 Sessió del conte. 

 Capsa dels sons. 

 Tipologies de text (poemes, dites, rodolins...) 
 

P-5 

 Treball d’expressió oral (amb grups reduïts). 

 Capsa d’endevinalles. 

 Tipologies de text (poemes, dites, rodolins...) 
 
 
LLENGUATGE ESCRIT 
 
P-3 

 Referents a l’aula. 

 Grafies (1 sessió setmanal). 

 Treball del propi nom. 

 Biblioteca. 

 Tipologies de text (notícia i nota informativa) 
 

P-4 

 Referents a l’aula. 

 Grafies (2 sessions setmanals) 

 Llengua escrita (2 sessions setmanals) 

 Biblioteca. 

 Tipologies de text (notícia i nota informativa) 
 
P-5 

 Referents a l’ aula. 
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 Grafies (1 sessió setmanal) 

 Treball de la frase. 

 Dictat. 

 Racó de llengua . 

 Biblioteca. 

 Tipologies de text (notícia i nota informativa) 
 
 
SESSIÓ DEL CONTE      P-3  i   P-4 
 
Temporalització 
 
P-3 --------------1 sessió setmanal 
P-4---------------1 sessió quinzenal, combinada amb biblioteca 
 
Organització 
 
Es fa conjuntament amb les dues classes del mateix nivell i amb les dues tutores. 
L’espai són les mateixes aules. Cada sessió es va alternant de classe. 
Si es pot, va bé fer-ho a la tarda. 
 
Metodologia 
 
Els contes són explicats amb diferents suports visuals i/o escenificats per les dues 
tutores. S’intenta motivar i fer participar els nens/es al màxim. 
Els contes estan recollits en carpetes a les capses dels contes del hall. 
A vegades aquests contes s’aprofiten per fer la introducció de la unitat de 
programació. 
Alguns d’ aquests contes desprès es dramatitzen a l’aula per part dels nens. 
 
Avaluació 
 
Desprès d’explicar el conte es fan preguntes per veure el nivell de comprensió, sobre 
els personatges i el fil argumental del conte. 
Amb la dramatització s’ avalua la comprensió i l’expressió oral. 
 
 
RACÓ D’ EXPRESSIÓ ORAL I CONTES A P-4 

 
Organització 
 
Aquest treball es fa en racons i l’ agrupament dels nens és en petit grup, barrejats de 
les dues classes, 4 nens/es de cada classe. 
En total són 6 racons i es canvia d’ activitat quan han passat tots els nens/es. 
Ho fa la mestra de reforç i l’ espai és al distribuïdor. Els alumnes treuen les cadires de 
la classe cada sessió. 
Els altres racons estan a càrrec de les dues tutores, a les classes respectives. 
 
 
 



 10 

Metodologia 
 
En aquest racó es treballa l’ expressió oral a partir de contes, observació i descripció 
de làmines, fotografies d’ accions, lotto de sons, seqüències temporals, invenció de 
contes... 
Aquest material està recollit en les capses dels contes i l’ armari del distribuïdor. Hi ha 
una carpeta (Racó del conte) on estan arxivades les fitxes de cada sessió amb els 
seus objectius, continguts, descripció de l’ activitat, material necessari i aspectes a 
avaluar. 
Pel treball d’ invenció de contes hi ha un arxivador amb 3 calaixos per posar: 
personatges, llocs i objectes. La metodologia d’ aquest treball està recollit en un altre 
document, de manera més específica. 
 
Avaluació 
 
A la fitxa de cada sessió està especificat els aspectes a avaluar. 
 
 
REFERENTS A L’ AULA P-3 / P-4 / P-5 

 
Els referents són la representació visual d’una informació. 
En aquesta etapa educativa els referents a l’aula són molt importants perquè: 

 Fa que els nens es trobin immersos en un ambient d’ ús funcional de la lectura 
i l’ escriptura. 

 Permet els nens obtenir, recordar o comprovar, de manera autònoma, els 
dubtes que puguin aparèixer en situacions de  lectura i escriptura. 

Aquests referents serveixen de model, tant pel que fa al lèxic com a la morfosintaxi. 
Estan adaptats a les necessitats dels nens, segons el moment del procés 
d’aprenentatge en el qual es troben (adequació a la unitat de programació, canvi de 
tipus de lletra...) 
Els referents que utilitzem són: 
 
1. Organitzatius: 

 Nom de la classe. 

 Noms dels alumnes. 

 Frases interrogatives dels càrrecs (Qui falta avui?, Quin temps fa avui?...) 

 Calendari. 

 Dies de la setmana. 

 Matí/Tarda. 

 Activitats que es fan al llarg del dia.  

 Data. 

 Cartells de racons. 

 Aniversaris. 
2. Referents de tipologies de text: 

 Cançons. 

 Poemes. 

 Dites. 

 Endevinalles. 
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3. Referents relacionats amb la unitat de programació. 
4. Abecedari: 

 P-4 ---- Totes les lletres.  
            ---- Dígrafs ( LL i NY ) 

 P-5 ---- Totes les lletres. 
            ---- Dígrafs ( LL, NY, TX ) 

5. Referent de Notícia. 
 
 
RACÓ DE LLENGUATGE A P-5 

 
Organització 
 
Aquest treball es fa en racons i l’ agrupament dels alumnes és en petit grup, barrejats 
de les dues classes, 4 o 5 alumnes de cada classe. 
En total són 6 racons i es canvia d’ activitat quan ja han passat tots els nens/es. 
El  fa la mestra de reforç i l’ espai és al passadís de P-5.  
Els altres racons estan a càrrec de les dues tutores, a les classes respectives. 
 
Metodologia 
 
En aquest racó es reforça tot el treball d’aprenentatge del procés de lecto-escriptura 
de P-5. 
D’acord amb la programació de l’aula es van realitzant les diferents sessions. 
Es respecta el procés d’aprenentatge individual de cada alumne.  
Hi ha una carpeta on estan arxivades les fitxes de cada sessió amb els seus 
objectius, continguts, descripció de l’ activitat, material necessari i aspectes a avaluar. 
A vegades també es realitzen sessions que complementen les unitats  de 
programació que es fan a l’aula. 
Exemple: Fer una llista dels transports, o de fruites,  o inventar frases col·lectives del 
tema que s’està treballant, o pensar i escriure una frase individual sobre L’Antoni 
Tàpies, etc. 
 
Avaluació 
 
A la fitxa de cada sessió estan especificats els aspectes a avaluar. 
 
BIBLIOTECA D’AULA 
 
A la nostra escola som conscients de la importància de la lectura i creiem molt 
necessari treballar la biblioteca des de l’educació infantil i incorporar-la en el nostre 
currículum d’una manera sistemàtica. 
 
Organització 
 
A p3 els contes que es van explicant  o els relacionats amb les U.P. els col·loquem a 
les prestatgeries i la resta en el carret. A P4 col·locarem els llibres a les calaixeres 
separats en dos àmbits: llibres d’iniciació a la lectura i llibres per temes. A P5 els 
col·locarem a les calaixeres separats en 4 àmbits d’un color diferent cadascun i que 
segueixen un criteri de dificultat: llibres per mirar, llibres amb paraules, llibres amb 
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frases, llibres amb petits textos. Al tercer trimestre es substitueixen els llibres d’una 
paraula per llibres de lletra lligada. 
 
En els tres nivells també hi ha contes relacionats amb el tema que estem treballant i 
que es col·loquen a l’espai d’observació. 

. 
Metodologia 
 
En començar es recorden les normes de la biblioteca, es treu el rètol de “la nena del 
silenci” per indicar que hem d’estar en silenci tota l’estona, i els alumnes van agafant 
un conte ordenadament. No poden canviar de conte en tota l’estona ni aixecar-se de 
la taula. En acabar pot sortir un nen a explicar el seu conte als companys. 
 
Avaluació 
 
L’ avaluació es farà a partir de l’ observació directa, on la mestra incidirà, al llarg de 
la sessió, quan calgui. 
Els aspectes a avaluar faran referència al compliment de les normes de 
funcionament, per arribar a assolir uns bons hàbits lectors. 

 
 

RELACIÓ ENTRE LA LLENGUA ORAL I L’ESCRITA 
 

Partint de l’ expressió i comprensió oral iniciem el procés de la lecto-escriptura de 
forma graduada al llarg del cicle, respectant el moment maduratiu individual de cada 
alumne. 
Donades les característiques d’ aquesta etapa educativa, on els hàbits i les rutines 
diàries són la base dels nostres aprenentatges, els utilitzem per treballar amb els 
nens aquesta relació entre la part oral i escrita. De tal manera que està present i de 
manera sistemàtica en totes les nostres activitats diàries: càrrecs, hàbits, prèvies de 
feines, referents... 
 
INCIDÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA A LES ALTRES ÀREES 
 
Degut a les característiques dels nens en l’ etapa d’ educació infantil, els 
aprenentatges són globalitzats i les àrees interdisciplinàries. Per tant la incidència de 
la llengua catalana (llengua vehicular de l’ escola) és total. 

 
 

Tractament de la llengua catalana amb els alumnes nounvinguts i amb els 
alumnes d’NEE 
 
L’objectiu a aconseguir amb els alumnes nouvinguts és que el més ràpid possible 
entenguin i parlin la llengua catalana.  
A Educació Infantil no és necessari adoptar mesures extraordinàries per afavorir el 
procés d’aprenentatge de la Llengua Catalana. No cal treure als alumnes fora de 
l’aula. En aquestes edats l’idoni és aprendre la nova llengua dins d’un context 
funcional, és a dir, a l’aula, amb les rutines diàries i l’estímul constant dels seus 
companys i mestres. 
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També es considera que qualsevol reforç individual o en petit grup afavoreix 
l’aprenentatge de la Llengua i s’intensifica amb aquests alumnes i amb els de NEE, 
sempre que es valori necessari.  
Exemple: Fer més d’una vegada el racó de llengua oral. 
 
4.2. Primària   
        

OBJECTIUS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA, LLENGUA I 

LITERATURA CASTELLANA I  LLENGÜES ESTRANGERES DE L’EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA: 

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de 
riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini 
de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva 
autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir 
informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen 
judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.  

2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües 
de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les 
opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses 
culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.  

3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 
comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al 
desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les 
creacions culturals.  

4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui 
possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i 
correctament les dues llengües oficials.  

5. Expressar-se oralment adequant les formes i el contingut als diferents 
contextos i situacions comunicatives, mostrant una actitud respectuosa i de 
col·laboració.  

6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més 
habituals de l’aula.  

7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i 
en el context social i cultural proper.  

8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes 
relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens 
envolta.  

9. Comprendre textos escrits que es donen en el àmbit escolar i en el context 
social i cultural proper.  

10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius) dels 
mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
i fer-ne una lectura crítica i creativa.  
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11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisuals i 
les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i 
opinions diferents. 

12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar tant per buscar, recollir i 
processar informació, com per escriure textos vinculats a les diferents àrees 
del currículum.  

13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el 
context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística adequada a l’edat.  

14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de 
situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, 
coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits.  

15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a 
obres de la tradició literària.  

16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i 
complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques 
del llenguatge literari.  

17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 
capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües. 

 
 
4.2.1.  Cicle Inicial 
 
OBJECTIUS DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA AL CICLE INICIAL: 
 
Llengua oral: 
 
- Participar activament en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació 

comunicativa de l’aula. 
-    Produir textos orals memoritzats (cançons, poemes, endevinalles...) 
- Tenir interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació. 
- Comprendre tipus de missatges orals en diferents contextos (activitats d’aula, 

situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana). 
- Comprendre diferents relats audiovisuals. 
- Comprendre textos orals de diferents tipus. 
- Tenir interès i respecte per les intervencions dels altres. 
- Comprendre les informacions més habituals de classe i de la vida quotidiana. 
 
Llengua escrita: 
 
- Utilitzar estratègies afavoridores dels procés de comprensió lectora abans, durant 

i després de la lectura. 
- Utilitzar estratègies lectores adequades al tipus de lectura. 
- Utilitzar estratègies de comprensió i interpretació dels missatges audiovisuals. 
- Tenir interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i 

d’aprenentatge  i com a mitjà de comunicació. 
- Tenir interès per mirar o llegir contes, llibres de coneixements, rètols, títols de 

llibres, noticies... 
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- Participar en activitats de lectura col·lectiva. 
- Composar textos escrits realitzats en diferents situacions amb o sense suport 

d’imatges. 
- Iniciar-se en els mecanismes que fan possible el llenguatge audiovisual. 
- Fer servir el programari informàtic per escriure textos curts. 
- Saber aplicar un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i 

revisar. 
- Tenir interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar els 

coneixements ortogràfics treballats a classe. 
- Observar les diferències entre llengua oral i escrita. 
- Conèixer l’ús de l’ortografia bàsica. 
- Saber escriure les paraules d’ús més habituals a la classe i aplicar-les 

correctament en els seus textos. 
- Introducció a les normes ortogràfiques més senzilles i de més ús i als signes de 

puntuació més bàsics. 
- Valorar el progrés del dia a dia en escriptura. 
- Tenir interès i participar activament en les activitats orientades a fomentar el gust 

per la lectura. 
- Participar en les activitats literàries de l’escola i de l’entorn proper. 
- Comprendre a partir d’audicions i comentaris posteriors textos de tradicions orals 

(contes, rondalles, cançons, dites...) 
- Comprendre els elements d’un relat (personatges, espais, accions) 
- Saber utilitzar estratègies lectores apreses en altres situacions. 
- Llegir en veu alta posant atenció a la pronunciació, to de veu, entonació, ritme... 
 
 
RELACIÓ ENTRE LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA: 
 
El paper de la llengua oral és fonamental; cal aprendre a parlar, a escoltar, exposar i 
dialogar per aprendre. Això implica ser conscient dels principals tipus d’interacció 
verbal, ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges 
orals que s’intercanvien amb utilització activa i efectiva de codis i habilitats verbals i 
no verbals i de les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 
S’aprèn a llegir i comprendre, a llegir millor els textos, i escriure i reflexionar i revisar 
com s’escriu, s’aprèn a pensar a partir d’unes intervencions verbals. 
Per aquests motius la relació entre llengua oral i escrita és fonamental al 
nostre cicle. 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ: 
 
Tenint present els Objectius de Llengua abans esmentats i les característiques del 
nostre alumnat, el Cicle Inicial ha dissenyat diferents metodologies de treball i 
diferents activitats per afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana tant oral com 
escrita. 
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Llengua Oral: 
 

 Treball sistemàtic del llibre de text 
 
Cada tema s’inicia a partir d’una lectura de diferent tipologia textual. Posteriorment es 
comenten en gran grup per tal d’assegurar la comprensió tant dels textos com del 
lèxic nou. 
 

 Recull de Notícies 
 
Cada cap de setmana els alumnes de forma individual i amb ajuda de les famílies 
elaboren a casa una noticia informativa sobre fets  propis, del seu entorn o sobre el 
món.  Posteriorment l’expliquen a la resta dels companys i es dialoga sobre ella. 
 

 Elaboració d’un Conte 
 
Els alumnes de forma individual i amb ajuda de les famílies escriuen un conte que 
pot ser inventat o recordant els contes populars. Posteriorment  es llegeix a la resta 
dels companys i conversen tots plegats sobre ell. 
 

 Biblioteca de préstec 
 
Cada cap de setmana, els alumnes s’emporten a casa un conte de la biblioteca 
d’aula que després s’explicarà a la resta de companys i es dialogarà sobre ell. 
 

 Agrupaments flexibles de llengua. 
 
Aquest tipus d’organització permet: 
 

- Respectar el nivell de maduresa de l’alumne i partir del que ja sap per anar 
avançant. 

- Respectar la seva individualitat i donar a cada alumne el que necessita per 
aconseguir els objectius finals. 

- Afavorir l’atenció a la diversitat. 
 
 

Temporalitat: 
 Es fan tres sessions a la setmana. 
 
 Organització:  

De cada nivell es fan tres grups (tutors més un altre mestre). Els alumnes 
s’agrupen després d’una avaluació inicial. A primer els grups són homogenis, 
mentre que a segon són heterogenis. Els programes són sempre oberts amb 
una revisió i valoració continuada. 
Es treballen tres aspectes: 
-  Fonologia i ortografia 
-  Comprensió i expressió oral i escrita 
-  Tipologies de text. 
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Fonologia: l’objectiu del grup és l’assoliment d’una bona pronuncia i un 
bon coneixement de tots els sons de la llengua catalana. 
 
Comprensió i expressió oral: l’objectiu del grup és la comprensió i 
l’expressió de textos orals de diferents tipologies  (poemes, dites, 
endevinalles, contes...)  
 
Tipologies: L’objectiu del grup és l’anàlisi de diferents tipus de text així 
com la memorització i reproducció oral d’alguns d’ells. També es fomenta 
el gust i l’interès per les diferents tipologies textuals. 
 
Avaluació: L’avaluació és continuada, i a final de cada trimestre es fa una 
prova final. 

 
 
Llengua Escrita: 
 

 Treball sistemàtic del llibre de text 
 
Cada tema s’inicia a partir d’una lectura de diferent tipologia textual. Posteriorment es 
fan diferents activitats per treballar la comprensió i l’expressió escrita, la gramàtica i 
l’ortografia. 
 

 Dictats  
 
Els dictats es treballen de forma sistemàtica i progressiva quant a dificultat 
ortogràfica. 
Podem diferenciar entre dos tipus de dictats: els preparats a casa durant el cap de 
setmana seguint unes pautes donades des de l’escola i els dictats sense preparar 
que es consideren d’avaluació. 
 
 Temporalitat: 

Els alumnes realitzen dictats en acabar un so treballat, és a dir, cada tres 
setmanes aproximadament. També es fan dictats d’avaluació inicial (a principi 
de curs) i dictats d’avaluació a final de trimestre. 
 
 
Dictats preparats:  
Els dictats preparats es realitzen a l’hora de fer agrupaments de llengua 
(fonologia). 

           Els alumnes de primer no preparen dictats fins el tercer trimestre amb una 
temporalitat de cada quinze dies. 

 Els alumnes segueixen unes pautes per preparar el dictat elaborades des de 
l’escola. 

 

 Elaboració d’un Conte 
 
Cada cap de setmana, un alumne de forma individual i amb ajuda de les famílies 
escriu un conte que pot ser inventat o recordant els contes populars. Aquest conte o 
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història segueix unes pautes donades des de l’escola per ajudar els infants a 
estructurar-los (títol, com comença, què passa i com acaba). 
El conte escrit es penja a un racó anomenat “Racó dels Contes” durant  una 
setmana. Amb els contes que els alumnes van fent s’elabora paral·lelament un llibre 
d’aula. 
 
 

 Biblioteca d’aula 
 
La biblioteca d’aula és una activitat dissenyada per agilitzar i afiançar l’aprenentatge 
de la lecto-escriptura a partir d’un context que sigui significatiu i engrescador (llibres 
de contes). Es treballa bàsicament la comprensió lectora que queda recollida 
posteriorment en una fitxa. Els llibres estan classificats per grau de dificultat (tres 
nivells). 
 

Organització: A primer es divideix el grup per la meitat; un grup es queda a 
l’aula amb la tutora fent biblioteca i l’altre mig grup puja a l’aula d’informàtica 
amb una altra mestra de reforç. Els grups es van alternant per setmanes. 
A segon, en canvi, el grup sencer treballa a l’aula amb el seu tutor. 
 
Avaluació: 
- La fitxa de treball de l’alumne serveix com a eina d’avaluació de la 

comprensió lectora. 
- La graella d’autocontrol serveix per avaluar el ritme de la lectura. 

  

 Agrupaments flexibles de llengua 
 
De cada nivell es fan tres grups (tutors més una altra mestra). Els alumnes s’agrupen 
després d’una avaluació inicial. Els programes són sempre oberts amb una revisió i 
valoració continuada. 
Es treballen tres aspectes: 
- Fonologia i ortografia 
- Comprensió i expressió oral i escrita 
- Tipologies de text. 
 

Fonologia: l’objectiu és el coneixement de tots els sons de la llengua catalana, la 
discriminació i situació dins de la paraula. També es treballen algunes normes 
ortogràfiques adequades al nivell dels alumnes. 

 
Comprensió i expressió escrita: l’objectiu és entendre que és un missatge 
escrit i per a què serveix. S’afiança  la comprensió i l’expressió escrita amb textos 
de diferents tipologies  (poemes, dites, endevinalles, contes...)  

 
Tipologies: L’objectiu és treballar diferents tipus de missatges escrits (textos 
narratius, instructius, descriptius...), conèixer-los, analitzar-los i ser capaç de 
reproduir-ne algun. 
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 Recull de Notícies 
 
Cada cap de setmana, un alumne de forma individual i amb ajuda de la família, 
escriu a casa una notícia informativa sobre fets  propis, del seu entorn o sobre el 
món.  Posteriorment l’explica a la resta dels companys i es dialoga sobre ella. La 
notícia es penja a un racó anomenat “Racó de Notícies” durant  una setmana. Amb 
les notícies que els alumnes van fent s’elabora paral·lelament un llibre d’aula. 
 

 Ús de les TIC 
 
Un dels objectius de l’ús de l’ordinador al Cicle Inicial és reforçar la lecto-escriptura. 
Les activitats estan programades per grau de dificultat des de l’escriptura de paraules 
fins a l’elaboració de petits textos. 
 
 
MATERIALS: 
 
Al Cicle Inicial s’utilitzen diferents materials per facilitar i motivar l’aprenentatge de la 
llengua catalana: 

 Referents d’abecedari 

 Referents de paraules més usuals 

 Referents de normes ortogràfiques. 

 Racons (de contes, de poemes...) 

 Jocs didàctics de llengua (puzzles, associació dibuix –frase...) 

 Lletres per confegir paraules 

 Cartronets seqüenciats per a l’elaboració de contes 

 VITS 

 Llibres de contes, instructius, monogràfics... 

 Llibres de text 

 Làmines 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A LES ALTRES ÀREES: 
 
A totes les àrees es té molt present qualsevol situació comunicativa per tal d’afavorir i 
enriquir la comprensió i expressió tant oral com escrita, de la llengua catalana. 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AMB ELS ALUMNES D’NEE: 
 
Per tal de poder atendre de forma més individualitzada els alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge o els alumnes d’NEE es contemplen diferents metodologies i 
organitzacions de treball:  

 Agrupaments de llengua (grups més reduïts i per nivell d’aprenetatge) 

 Biblioteca d’aula (el grup-classe es divideix en dos) 

 Treball de llengua amb les TIC (el grup-classe es divideix en dos) 

 Reforç del grup-classe per un altre mestre de l’escola 

 Adequacions  curriculars individuals 

 Adaptacions d’activitats 
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 Reforç individual o en petit grup per part de la mestra d’Educació Especial 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AMB ELS ALUMNES 
NOUNVINGUTS: 
 
L’objectiu a aconseguir amb els alumnes nouvinguts és que el més ràpid possible 
entenguin i parlin la llengua catalana. Paral·lelament es treballa la lecto-escriptura 
igual que amb la resta del grup. 
En el Cicle Inicial es contemplen estratègies i organitzacions de treball que permeten  
d’atendre’ls de forma més individualitzada, com per exemple la utilització d’imatges, 
explicacions acompanyades de dibuixos o làmines, jocs didàctics i tot tipus de 
referents de llengua. 
És té molt present l’ajut  i la implicació dels companys per afavorir l’aprenentatge de 
la llengua. 
 

4.2.2.  Cicle Mitjà 

 
LLENGUA CATALANA:  
 
OBJECTIUS GENERALS 
1. Millorar la competència comunicativa en el llenguatge oral com a mitjà de 
realització personal i social amb l’entorn (escola, família, companys, barri o poble...), 
com a base de fixació del seu pensament i com a punt de referència per a la millora i 
l’enriquiment del llenguatge escrit. 

 

2 a. Comprendre i expressar-se de manera adequada en contextos orals i escrits 
bàsics i tenint en compte si el missatge és d’un o altre tipus i més o menys complex.  
2 b. Utilitzar els recursos lingüístics per atendre les necessitats comunicatives 
escolars i socials de l’edat. 

 

3 a. Consolidar l’habilitat lectora comprenent de manera general i específica diverses 
classes de textos.  

3 b. Guanyar fluïdesa lectora.  
3 c. Reconèixer el plaer de la lectura per ell mateix i per adquirir nous coneixements i 
ampliar el repertori lingüístic. 

 

4 a. Aplicar de manera sistemàtica les convencions gràfiques (disposició del text en 
l’espai, puntuació...) en els textos que s’hagin d’escriure. 
4 b. Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques apreses en textos escrits. 
 
5. Ampliar el lèxic que es va adquirint per diversos procediments: lectures, consulta 
al diccionari, etc. 

 



 21 

6 a. Observar el funcionament de la llengua per millorar l’expressió seguint la 
seqüència lògica d’idees.  
6 b. Adonar-se de possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge. 
 

7 a. Expressar-se per escrit amb tècniques variades: narració, descripció, 
instruccions, diàlegs, cartes... 
7 b. Utilitzar l’expressió escrita amb finalitats diverses: narració de fets, expressió de 
vivències, situacions comunicatives –reals o simulades–, fabulació... 
 

8 a. Descobrir en les manifestacions orals, escrites i audiovisuals del llenguatge un 
mitjà d’accés i participació en el patrimoni cultural català.  
8 b. Utilitzar les manifestacions anteriors com a base per introduir-se en altres 
cultures. 
 
9. Conèixer i fer servir adequadament el català i el castellà eliminant interferències 
entre ambdós sistemes lingüístics en aspectes lèxics, morfològics i fonètics. 
 

10 a. Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques  
i culturals que ajudin a aprendre altres llengües.  
10 b. Interessar-se per noves modalitats de relació i per millorar la seva capacitat 
intel·lectual. 
 
11. Consolidar la reflexió sobre l’ús de la llengua i despertar sentit crític per 
expressions que comportin discriminació per raó de classe, raça, sexe, creences, etc. 
 
AMBITS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
1- Expressió escrita 
- Produir diverses tipologies textuals: narració, descripció, carta, poesia, diàleg, 

instrucció, exposició i argumentació. 
- Elaborar textos seguint pautes de presentació establertes. 
- Aconseguir significació global del text. 
- Saber relacionar text imatge: cartell, mural, anunci, còmic. 
 
2- Fonètica i ortografia 
- Treballar sistemàticament els dictats. 
- Distingir i pronunciar correctament els sons vocàlics i consonàntics. 
- Reconèixer la síl·laba tònica i àtona. 
- Aprendre les normes ortogràfiques bàsiques i aplicar-les. 
- Saber usar el diccionari correctament. 
 
3- Gramàtica 
- Conèixer les classes de noms. 
- Distingir les categories gramatical: noms, verbs, adjectius... 
- Relacionar la concordança. 
- Realitzar frases simples i la seva puntuació. 
- Fer servir els connectors i els pronoms personals. 
 
4- Lèxic i vocabulari 
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- Saber usar el diccionari. 
- Aconseguir un vocabulari propi de l’edat. 
- Saber explicar mots, antònims i sinònims. 
 
5- Lectura i Biblioteca d’aula 
 
- Promoure la lectura i aconseguir guanyar fluïdesa lectora. 
- Reconèixer el plaer de la lectura per ell mateix i per adquirir nous coneixements i 

ampliar el seu lèxic. 
- Utilitzar la lectura com a model per millorar l’expressió escrita. 
- Saber comportar-se adequadament en una biblioteca i tenir cura dels llibres. 
- Desenvolupar l’hàbit lector. 
 
6- Comprensió Lectora 
- Desenvolupar tècniques eficaces de comprensió lectora establint estratègies per 

als diferents objectius que motivin cada lectura.  
- Assegurar la comprensió en els textos bàsics d’aprenentatge. 
 
7- Expressió Oral 
- Aprendre a expressar-se amb coherència.  
- Saber explicar experiències viscudes i de la vida quotidiana. 
- Saber escoltar amb respecte i saber parlar quan toca. 
- Millorar la  pronúncia. 
- Millorar l’expressivitat, especialment pel que fa a la recitació de poesies o a les 

representacions teatrals. 
- Tenir una actitud positiva davant les situacions comunicatives.  
- Adquirir un repertori de lèxic ampli i variat. 
 
DIDÀCTICA I METODOLOGIA 
 
L’àrea de llengua parteix d’un treball integrat i globalitzador. La diferenciació d’àmbits 
o continguts específics, no vol dir que s’hagi de treballar de forma parcel·lada sinó 
que és per no oblidar-nos de cap aspecte de la llengua, però l’hem de treballar com 
un tot i quan se li demana a un alumne un aspecte o un altre se li demana que posi 
en joc la seva competència lingüística completa. 
També hem de fer veure la relació que hi ha entre les activitats orals i escrites. 
 Els textos s’han de comprendre ( comprensió oral i lectora) i ha de ser la base per 
millorar les habilitats productives i per aprendre’n de noves (expressió oral i 
expressió escrita). 
És important que l’alumne tingui uns bons models per imitar i que experimenti i 
practiqui a partir de contextos diversos. Aquesta pràctica és la que ha de tenir el 
suport del mestre. 
 
1.- Expressió escrita  
 
Tipologies de text: l’objectiu és fer un treball progressiu que ajudi a consolidar els 
aprenentatges que es facin. Es comença amb activitats guiades per tal d’aconseguir 
que siguin capaços d’elaborar les seves pròpies produccions. 
Al cicle mitjà treballem el conte, la descripció, una iniciació al diàleg, rodolins i 
poemes, la notícia i la carta. 
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Pel que fa al conte, descripcions, diàlegs, rodolins i poemes ,el primer pas es donar 
unes pautes a seguir para redactar-los i els elaborem entre tots. El segon pas és 
posar a l’abast dels nens diferents exemples (contes, còmics...). El tercer pas és 
l’elaboració per part de l’alumne que ho llegirà a la classe. El mestre el corregeix a 
poder ser amb ell i, per últim, si ca, ho passarà a net.  
En el cas de la notícia es dedica una hora setmanal amb tot el grup classe. 
Cada setmana un nen/a porta tres o quatre notícies que li semblin interessants. Les 
explica a la resta de la classe, es dialoguen i s’escull una entre tots. El nen fa un 
resum que es penja a la classe i se li dóna una còpia a cadascú per a que la fiquin al 
seu arxivador. 
En el cas de la carta, una vegada fet el treball previ cada nen escriu una carta a un 
company que reben a casa seva. 
  
2- Fonètica i ortografia 
 
 L’objectiu és el treball sistemàtic de les normes d’ortografia segures (plurals, 
apostrofació...),  la fixació de les normes ortogràfiques bàsiques i  la distinció 
sistemàtica dels sons més conflictius i una pronúncia clara i expressiva. 
A més de les activitats proposades al llibre de text s’elaboren fitxes adequades per 
reforçar aquestes normes. 
Un recurs molt emprat és el dictat. Les següents indicacions són resultat d’acords del 
cicle sobre com treballar i corregir els dictats. A més, estan consensuades amb el 
Cicle Superior per tal de seguir línia d’escola. 
 
Sobre  els tipus de dictat i fer i la manera de preparar-los: 

a) La paraula del dia 
 
Temporalització: En la mida del possible serà diària. 
Com treballar-la: 

 Cada dia la mestra o un alumne proposa una paraula (normalment aquelles 
d’ús quotidià que costen d’escriure bé). 

 La treballem se cal a la pissarra tenint present si compleix alguna norma ja 
estudiada (també), si pertany a una família determinada (havia ve d’haver), si 
és la unió de dues que ja coneixem (tot-hom)... 

 S’escriu la paraula a l’espai establert per a fer-ho. 

 Fem un petit dictat improvisat (màxim dues ratlles) on apareixi la paraula dues 
o tres vegades. 

 Corregim els dictats, però ens fixem, per posar el nombre de faltes, únicament 
en la paraula treballada. 

 És interessant que surtin també paraules treballades en dies anteriors o 
alguna paraula amb dificultats, no treballada, per poder-la incorporar, si cal, 
com a paraula del dia posteriorment. 

 A aquesta activitat s’haurien de dedicar entre 5 i 10 minuts. 
 
b) Dictats preparats a casa 
 
Temporalització: Mínim un al mes. 
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Preparació: Els nens el prepararan a casa però cal ensenyar estratègies i practicar-
les a la classe cada curs. Cal assegurar-se que tots els nens tenen el full “Com 
preparar els dictats a casa”.  
 
c) Dictats de control 
Poden, o no, preparar-se’ls a casa, en funció dels que vulguem valorar, previ acord 
amb el nivell. 
 
Sobre qui fa el dictat 
 
Els dictats els pot fer: 

 La mestra 
 Un alumne a tota la classe (prèviament se l’ha hagut de preparar a casa) 
 Per parelles 

 
Es tractarà de combinar les tres opcions. 

 
Sobre com fem el dictat 
 
Els criteris seran els següents: 

 Farem una lectura inicial en el cas dels dictats no preparats. 
 Dictarem per grups de paraules, repetint un cop 
 Al final farem una lectura global amb l’objectiu que els alumnes puguin 

comprovar que allò que s’ha escrit correspon al que s’ha dictat. 
 Donarem un parell de minuts més perquè es repassin el dictat abans de la 

correcció definitiva. 
 
3.- Gramàtica 

L’objectiu és distingir determinants, noms, adjectius i verbs. 
Per treballar aquests continguts és molt important fer servir les diferents tipologies de 
text.  
 
4- Lèxic i vocabulari 
 
L’objectiu és conèixer i utilitzar amb correcció el vocabulari i la terminologia propis de 
contextos diversos i habituar-se a utilitzar el diccionari. 
 

5- Lectura i Biblioteca d’aula  

- Cada alumne escull el llibre que llegirà segons el seu nivell, les seves inquietuds 
o recomanacions d’un altre alumne.  De vegades, especialment a 3r, la mestra 
orienta l’alumne en la tria. 

- De cada llibre llegit s’omple una fitxa amb un petit resum i l’opinió personal. 
Aquest comentari pot servir de punt de partida  per iniciar converses amb altres 
companys sobre les lectures. 

- Es creen espais temporals d’intercanvi per fer comentaris i recomanacions de 
lectures. 

- S’intenta aconseguir un entorn afavoridor i estimulant. 
- S’organitza  la biblioteca d’aula per nivells o tipologies amb l’objectiu de facilitar la 

tria. 
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6- Comprensió lectora 

- Es treballa a partir del llibre “Alifak” i dels llibres de text de Llengua Catalana de 3r 
i 4t. Tant en un com en els altres apareixen diferents tipologies de textos i 
activitats de comprensió lectora de cada text.  

- A partir de models de textos escrits d’ús social i de tipologia diversa donar a 
l’alumne el temps necessari per interpretar-los i construir-los. 

- Considerar dues vessants: l’accés i la selecció d’informació i el desenvolupament 
de l’hàbit lector. 

- Contextos significatius que ajudin a avançar en la comprensió. 
- Tenir en compte la lectura també com a font d’informació. 
 

7- Expressió Oral 

 
- El punt de partida tant de 3r com de 4t seran les activitats d’expressió oral 

proposades al llibre de text. 
- Això s’anirà completant amb altres propostes d’activitats d’expressió oral com: 

representacions teatrals, discussions, memorització de textos de diferents 
tipologies... 

- Es dona especial importància a la interacció del docent com element impulsor de 
la comunicació verbal i la qualitat del seu model lingüístic (bona pronúncia, l’ús de 
la llengua col·loquial correcta i una actitud positiva davant les situacions 
comunicatives).  

- El mestre vetllarà perquè l’alumnat adquireixi un repertori de lèxic ampli i variat. 
- S’escoltaran tota mena de tipologies de text (poesies, lectures guiades, contes, 

embarbussaments...) 
- Es farà el possible per crear un ambient acollidor i estimulant a la classe que 

afavoreixi el desenvolupament de la parla. 
 
TEMPORALITZACIÓ  I  ORGANITZACIÓ  
 
L’assignatura de Llengua Catalana en el CM s’organitza de la següent manera:  
 
Temporalització: 
Agrupaments: 3 sessions 
Biblioteca: 1 sessió 
Comprensió lectora: 1 sessió 
Llengua oral: 1 sessió setmanal a 3r i quinzenal a 4t. 
 
Organització: 
Per tal d’afavorir l’aprenentatge de la llengua els diversos àmbits de l’àrea es 
treballen de diferent formes: 
Agrupaments: de cada nivell es fan tres grups heterogenis per tal d’afavorir l’atenció 
a la diversitat i respectar més l’individualitat. 
Aspectes que es treballen són: Lèxic, Fonètica, Ortografia, Gramàtica i expressió 
escrita. 
Tot això es treballa d’una manera sistemàtica a partir del llibre de text. 
Amb mig grup classe: 
Per tal de poder treballat les activitats d’expressió oral la meitat de la classe fa les 
activitats d’expressió i l’altre meitat fa el TIC. 
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Amb tercer: Dues sessions setmanals amb la meitat d’alumnes. 
Amb quart: Una sessió setmanal amb la meitat d’alumnes. 
Amb tota la Classe: 
 
Lectura i Comprensió lectora 
Es treballa amb tot el grup classe a partir del llibre de l’Alifak i de les lectures que 
apareixen en el llibre de text. 
 
Biblioteca 
Es treballa amb tot el grup classe a partir dels llibres de la biblioteca d’aula. 
Tercer 

- Els llibres estan classificats per nivell de dificultat (dos o tres nivells en funció 
de la diversitat del grup). 

- Cada alumne escull el llibre i ho apunta en una graella (control de llibres 
llegits). 

- Tria lliure de llibre. 
- Al final de cada llibre l’alumne omple una fitxa (veure model annex 1). 

Quart 
- Els llibres estan classificats en dos grups segons la tipologia: narrativa i poesia 

per un costat i còmics per un altre. 
- Cada nen/a tria el llibre que vol llegir. 
- Al final de la lectura del llibre s’ha d’omplir una fitxa. 

 
AVALUACIÓ 
 
En els agrupaments: 
 
L’ avaluació és continuada i cada dos temes es fa una prova escrita sobre els 
continguts treballats (lèxic, fonètica, ortografia, gramàtica). També es tenen en 
compte aspectes com l’interès, l’atenció, la presentació de les feines però sobretot 
l’expressió escrita. 
 
Lectura: 
 
Per a l’avaluació s’utilitzen els següents sistemes: 
- Observació de la conducta i l’hàbit lector. 
- Preguntes orals o escrites sobre el llibre llegit. 
- Control del registre de llibres llegits per cada alumne.  
- Valoració del nivell i dificultat dels llibres escollits. 
- Valoració del resum i opinió de l’alumne. 
 
Expressió oral: 
- Pauta d’observació sistemàtica que permeti seguir el procés d’aprenentatge de 

les produccions orals dels alumnes tant a nivell individual com col·lectiu. 
- Avaluar les produccions a partir de la memorització d’un text (representacions 

teatrals, recitar poemes...) 
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Comprensió lectora: 
 
- Avaluació a partir de tota classe de textos: comprovar que hi ha comprensió del 

text que es llegeix: idees fonamentals, saber extreure’n les parts. 
- Sistemes variats d’avaluació: 

- Observar la conducta i l’hàbit lector 
- Preguntes orals o escrites sobre el text 
- Qüestionaris, fitxes 
- Utilització de textos preparats amb espais buits 

- La velocitat lectora ha d’estar lligada a la comprensió. 
- Control del registre de llibres llegits per cada alumne, nivell escollit i el resum i 

opinió de l’alumne. 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A LES ALTRES ÀREES 
 
Es té en compte el treball conjunt de les diverses àrees en els apartats de treball 
textual (comprensió, expressió oral i expressió escrita) i de lèxic (vocabulari 
relacionat amb diferents centres d’interès). 
 
TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
El CM i l’escola per tal de poder atendre millor la diversitat organitzen  els seus 
recursos  de manera que afectin a la totalitat dels alumnes o a uns alumnes en 
particular.   
 
Generals: 
 
 Agrupaments (grups més reduïts) 
 Desdoblament del grup-classe 
 En el cas de les lectures de biblioteca, s’ofereix la possibilitat de triar entre llibres 

de diferents nivells de dificultat. 
 
Individuals: 
 
 Reforç del grup-classe o de petit grup per un altre mestre de l’escola 
 Adequacions curriculars individuals 
 Adaptacions d’activitats o proves 
 Reforç individual  o en petit grup per part de la mestra d’Educació Especial. 
 
Nouvinguts: 
 
A partir de 3r l’alumnat nouvingut té la possibilitat d’assistir a l’aula d’acollida. L’horari 
s’adequa a les necessitats específiques de cada alumne i pot variar al llarg del curs 
segons la seva evolució. 
L’objectiu és que els alumnes nouvinguts aprenguin el català el més ràpid possible i 
que el  puguin utilitzar com a llengua de comunicació i d’aprenentatge. 
Dins de l’aula ordinària s’adeqüen les activitats i per tant s’elaboren uns materials 
específics per les àrees que es consideren  convenients.  
Des de l’aula d’acollida es facilita materials i orientacions de treball. 
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4.2.3.  Cicle Superior 
 
OBJECTIUS DE CICLE SUPERIOR: 
 

1. Adquirir plena competència comunicativa en el llenguatge oral com a mitjà de 
realització personal i social amb l’entorn, com a base de fixació del pensament i 
com a punt de referència per a la millora constant i l’enriquiment permanent del 
llenguatge escrit. 

2. Comprendre i expressar-se en diversos contextos orals o escrits, amb 
adequació al tipus de missatge i a la seva complexitat, i donant resposta a les 
necessitats de comprensió i d’expressió escolars i socials de l’edat. 

3. Demostrar d’una manera suficient l’habilitat de comprensió lectora i de fluïdesa 
en la lectura en tota mena de textos adequats a l’edat.  

4. Explicitar el plaer de la lectura tant per ell mateix com per adquirir nous 
coneixements i ampliar el repertori lingüístic. 

5. Aplicar sistemàticament les convencions gràfiques i les normes ortogràfiques en 
els textos escrits.  

6. Verificar mitjançant recursos diversos la correcció dels textos que s’escriguin. 
7. Ampliar i enriquir el repertori lèxic amb la utilització sistemàtica de recursos com 

la lectura, el diccionari, la relació entre paraules per la forma i pel significat... 

8. Observar d’una manera habitual el funcionament de la llengua per organitzar 
coherentment l’expressió segons la seqüència lògica d’idees.  

9. Ser conscient de les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge. 

10. Expressar-se per escrit amb tècniques variades: narració, descripció, 
instruccions, diàlegs, cartes, exposicions, argumentacions... 

11. Utilitzar l’escrit amb finalitats diverses: narrar un fet, expressar una vivència, 
adequar-se a una situació comunicativa  –real o simulada–, expressar un fet 
imaginat... 

12. Descobrir en el llenguatge i en les seves manifestacions orals, escrites i 
audiovisuals un mitjà per accedir al patrimoni cultural català i participar-hi. 

13. Utilitzar les manifestacions anteriors com un mitjà per introduir-se en altres 
cultures. 

14. Conèixer i fer servir adequadament el català i el castellà eliminant 
progressivament les interferències en aspectes lèxics, morfosintàctics i fonètics. 

15. Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques i 
culturals que facilitin l’aprenentatge d’altres llengües, tot ampliant les modalitats 
de relació i de millora de la capacitat intel·lectual. 

16. Reflexionar sobre l’ús de la llengua i manifestar sentit crític envers expressions 
discriminatòries per raons de classe, raça, sexe, creences, etc.  

 
METODOLOGIA: 
  
La metodologia és flexible, ajustant-se al ritme d’aprenentatge de cada nen/a; activa i 
participativa, on els alumnes són els principals protagonistes del seu aprenentatge 
(activitat vivenciada); inductiva, afavorint l’autoaprenentatge; integradora, lúdica i 
creativa, motivant l’alumnat i deixant fruir la seva creativitat. 

 
Per al desenvolupament d’una Unitat Didàctica farem servir el següents passos: 
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 Es prendran els coneixements previs com a punt de partida de l’aprenentatge, 
buscant sempre la connexió i interrelació amb els nous aprenentatges, és a 
dir, es buscarà en tot moment un aprenentatge significatiu. 

 Elaboració d’un petit resum d’allò més important explicat a l’aula que li servirà 
de guia a l’alumne a l’hora d’estudiar. El resum serà realitzat per l’alumnat i 
guiat per la mestra, i quedarà exposat a la pissarra perquè els alumnes els 
puguin copiar. 

 Realització d’activitats d’aprenentatge sobre allò que s’ha tractat seguint el 
llibre de text o els criteris de la mestra. Es realitzaran individualment i seran 
corregides per  la mestra col·lectivament amb el grup classe: aclariment de 
dubtes o correcció de conceptes erronis. 

 Realització d’activitats d’aprenentatge i reforç que figuren en el quadern 
complementari. Una vegada acabada la Unitat, es dedicarà una sessió a la 
realització d’activitats de repàs (orals i escrites) per preparar la posterior prova 
escrita. 

 Realització d’una sessió setmanal al treball de la comprensió lectora fent servir 
lectures de diferents tipologies i activitats del llibre de text, del quadern 
complementari i fitxes de comprensió estretes del quadern Ed. Text. Col. “La 
Galera”. 

 Realització d’una sessió setmanal a l’expressió oral mitjançant activitats, jocs, 
converses, exposicions de temes, argumentacions... 

 Realització d’una sessió setmanal destinada a la biblioteca. 

 Realització d’una sessió setmanal al treball del dictat a l’aula (mig grup) i de 
l’expressió escrita a l’ordinador (mig grup). 

 Repàs i estudi individual (a casa) de tota la informació recollida i de les 
activitats realitzades, que queda reflectida a la llibreta de l’alumne, amb el 
suport del llibre de text. 

 Prova escrita sobre conceptes del tema: AVALUACIÓ. Corregida 
individualment, per la mestra. 

 Realització individual de diferents textos depenent de la tipologia textual que 
treballem en aquell moment (narració, descripció, diàleg...). Correcció per part 
de la mestra i posterior passada a net per part de l’alumne a la sessió 
d’ordinadors. Cada Unitat Didàctica consta d’una tipologia textual que serà 
treballada a l’aula de manera teòrica, que posteriorment cada alumne posarà 
en pràctica. Serà una feina de cap de setmana que lliuraran a la mestra per 
poder-la avaluar. Una vegada la mestra la torna a l’alumne, aquest ha de fer 
una segona correcció, que una vegada feta guardarà per treballar-la a la 
sessió de llengua/ordinadors, on aprofitaran per passar-la a net mitjançant el 
processador de text. D’aquesta manera l’alumnat veurà l’evolució de la seva 
feina i ens assegurem que totes les faltes comeses són reescrites 
correctament dues vegades. 
 

A l’hora d’avaluar farem servir l’observació directa, activitats orals i escrites, les quals 
convé que siguin obertes perquè l’alumnat no contesti de forma mecànica, sinó fent 
servir el raonament, reflexionant i concretant les respostes de forma personal.  
Activitats orals: debats, diàlegs, converses…  
Activitats escrites (seran de diferent tipus depenent del coneixement a assolir): 
activitats pregunta/resposta a desenvolupar, qüestionaris de resposta única o 
múltiple, esquemes, murals... 
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També es tindrà en compte aspectes com l’atenció, l’interès, la participació, la 
realització dels treballs demanats i la feina diària. 
 
Quant a l’organització de l’aula les distribucions que es poden fer són les següents: 

-  Col·locar els alumnes per separat, cadascú a la seva taula, per realitzar el 
treball individualment. D’aquesta manera millorarem la creativitat, originalitat, 
l’organització personal... 

- Col·locar els alumnes en grup de dos permet una interacció entre ells i el 
desenvolupament d’actituds de cooperació. 

- Col·locar els alumnes en grups de quatre promou el treball en petit grup. És 
més enriquidor, dinàmic i relaxat que el treball per parelles ja que hi ha més 
membres 

- Formació en cercle a l’hora de fer debats, per exemple, perquè l’alumnat vegi 
els diferents punts de vista existents. 

L’aprenentatge també pot dependre de la relació que es tingui amb la resta de 
companys de classe.  
 
Els recursos amb els quals contem al cicle per el desenvolupament de la 
programació són: 
 ▪ Humans: 

 Dues persones de reforç que entren a l’aula dues vegades a la 
setmana a reforçar aquells alumnes amb més dificultats. 

 Desdoblament del grup classe: una vegada a la setmana. Un grup es 
queda a l’aula treballant el dictat i l’altre grup marxa a ordinadors a 
treballar l’expressió escrita. 

 
▪ Tècnics: 

 Aula d’informàtica per desenvolupar l’expressió escrita treballada 
prèviament a l’aula ordinària. 

 Biblioteca d’aula: dotació d’una petita biblioteca d’aula que s’utilitza en 
la sisena hora de biblioteca una hora a la setmana. 

 
Amb la introducció de la sisena hora i després de l’anàlisi dels resultats de les 
competències bàsiques, els mestres del cicle decideixen reforçar l’àrea de Llengua 
fent servir la següent distribució: 
  

 1 sessió destinada a l’expressió oral. 

 1 sessió destinada a comprensió lectora. 

 1 sessió destinada a biblioteca.  
 

OBJECTIUS GENERALS: 
 
EXPRESSIÓ ORAL 
 

 Reforçar  l’àrea de Llengua Catalana. 

 Millorar l’expressió oral del alumnes. 

 Eliminar les interferències entre el sistema lingüístic català    i 
castellà. 

 Afavorir l’expressió oral espontània i la més sistemàtica. 
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 Proporcionar un temps, a l’alumne, on pugui valorar les 
intervencions i les idees dels altres. 

 
 
COMPRENSIÓ LECTORA 
 

 Reforçar l’àrea de Llengua catalana. 

 Millorar la comprensió lectora. 

 Millorar i ampliar el lèxic. 

 Practicar tècniques d’estudi: subratllat , resum i esquema. 
 
LECTURA: BIBLIOTECA 
 

 Potenciar el plaer  de  llegir. 

 Millorar l’ortografia. 

 Utilitzar la lectura com a model  per millorar l’expressió escrita. 

 Apreciar la lectura com  a una font  de coneixements. 

 Ajudar a la formació integral dels alumnes. 
 

 
 

DIDÀCTICA I METODOLOGIA 
 
 

 Expressió oral 
 

Es tracta de dedicar un temps perquè els alumnes puguin fer ús de la 
llengua en diferents situacions comunicatives, de manera graduada i 
sistemàtica, amb activitats dirigides o pautades combinades amb activitats 
lliures o espontànies. 
 

El punt de partida ( als dos nivells: 5è i 6è) seran les activitats 
proposades al llibre de text (Llengua Catalana: Castellnou-Edicions) que 
s’aniran complementant amb propostes  d’activitats d’expressió oral com: jocs 
individuals o col·lectius, converses, discussions, dilemes, exposicions de 
temes, argumentacions, memorització de textos, representacions, etc. 
 

Aquesta sessió es dedicarà exclusivament a la producció oral, a 
treballar els continguts d’us i comunicació de la llengua i a la consecució dels 
objectius de la Llengua parlada. 
La seqüenciació dels continguts serà la mateixa que la proposada al llibre de 
text de l’alumne.  
 

L’avaluació serà continuada i sobre els objectius programats a cada 
unitat didàctica. 
 

Els materials i recursos estaran definits a cada unitat didàctica (segons 
les programacions) i tenint com a base el llibre de text de l’alumne. 
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 Comprensió lectora 
 

Es dedicarà una sessió setmanal  a potenciar la comprensió lectora a 
través de diferents textos: narratius, descriptius, instructius, conversacionals, 
poètics, publicitaris, expositius, predictius i argumentatius. 
 

Començant amb la proposta, de continguts i activitats d’aprenentatge, 
que fa el llibre de text de l’alumne, referents a la comprensió lectora, es 
seguirà treballant amb diferents models de textos de la mateixa tipologia i 
relacionats amb altres activitats escolars com: celebracions del calendari 
festiu, setmana cultural, temes de C. Socials / Naturals, etc. 
 

Les activitats d’aprenentatge inclouran la consulta al diccionari i la 
difusió (en cartells o murals) de noves paraules i estructures lingüístiques.  
 

Les practiques sobre tècniques d’estudi es graduaran:  de subratllat a 
resum i per últim a esquema ; amb una periodicitat mensual (aproximadament) 
 

La seqüenciació dels continguts serà la mateixa que la proposada al 
llibre de text de l’alumne.  
 

L’avaluació serà continuada i sobre els objectius programats a cada 
unitat didàctica. 
 

Els materials i recursos estaran definits a cada unitat didàctica (segons 
les programacions) i tenint com a base el llibre de text de l’alumne i la tipologia 
textual a treballar a cada nivell  

 
 Biblioteca  
 

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 

 Temporalització: 1 hora a la setmana durant tot el curs. 
 

 Agrupaments: Tot el grup classe. 
 

 Desenvolupament:  
 

 Lectura de tres llibres obligatoris, un a cada trimestre, a cada nivell. 

 Al primer trimestre es fa la lectura individual i en silenci, i a continuació fan, també 
de manera individual, un resum de cada capítol.  La correcció es va alternant: de 
manera col·lectiva, en veu alta o per escrit a la pissarra; corregeix la mestra fora 
de classe i retorna els resums amb les indicacions pertinents.  

 Al segon trimestre es fa la lectura individual però en veu alta, parant atenció en 
l’entonació, el ritme, la velocitat...I es continua mantenint el treball de síntesis. 

 Al tercer trimestre tornem a la lectura individual i a més del treball de síntesi 
incidim en un treball sobre el lèxic, que farem de manera individual, en parelles, 
en petit grup i en gran grup, un diferent a cada sessió. 
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 A més d’aquestes lectures obligatòries fan una lectura individual dels llibres que 
ells mateixos porten de casa, de la biblioteca de l’escola o de qualsevol altra 
biblioteca, durant 10 minuts per sessió. 

 Per últim la mestra fa una lectura en veu alta de llibres que són del seu interès 
especial, com ara relats curts de por o d’aventures, que s’han agafat en préstec 
de la biblioteca municipal propera a l’escola, i que així es recorda constantment 
als alumnes, per tal d’afavorir el seu interès per l’ús d’aquest servei públic.  

 A les diferents sessions treballem amb el suport de la música clàssica com a 
propiciador d’un bon clima de lectura.  

 Intentem també canviar l’entorn, o la posició dels alumnes a l’aula, permetent que 
seguin al terra per llegir, que surtin al pati de l’aula, anem a l’hort o al pati 
exterior... 

 

 Recursos materials: 
 

 Llibres obligatoris de lectura, socialitzats (1 per cada alumne). 

 Llibres de la biblioteca d’aula. 

 Llibres de la biblioteca de l’escola. 

 Llibres de casa o d’altres biblioteques que porten els alumnes. 

 Llibres en préstec de la biblioteca municipal que porta la mestra. 

 Música clàssica en CD o directament de la ràdio, per tal que sàpiguen que poden 
gaudir d’aquest recurs amb facilitat a casa seva. 

 Diccionaris personals dels alumnes. 

 Murals col·lectius per fer els mapes conceptuals. 
 
 
  
Pel que fa al treball sistemàtic (fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica) es prendrà 
com a punt de partida el llibre de text de l’editorial Castellnou.  
 
En el cas de la fonètica un dels objectius que es pretén aconseguir és la dicció 
correcta i adequada al context comunicatiu de tots els sons de la llengua. Utilitzarem 
les lectures en veu alta, els embarbussaments, els poemes i els rodolins. Pel que fa 
a l’entonació la treballarem d’una manera sistemàtica interrelacionant-la amb 
l’ortografia (signes de puntuació) i la sintaxi (tipus de frase) diferenciant d’aquesta 
manera entre frases enunciatives, exclamatives, interrogatives, imperatives, frases 
inacabades i expressions iròniques. 
 
En el cas de l’ortografia l’objectiu que es pretén  és el treball de les diverses normes 
i coneixement de les principals excepcions, l’accentuació diacrítica en paraules 
usuals, recursos per verificar l’ortografia d’una manera autònoma i sistemàtica, 
memorització de grafies de paraules i estructures bàsiques (hi ha, vaig, hi havia...). 
Un recurs molt emprat serà el dictat, que el realitzarem una vegada a la setmana 
amb mig grup classe, mentre altre mig grup marxa a ordinadors a treballar l’expressió 
escrita. 
Per treballar també l’aspecte ortogràfic, l’alumnat té un llibre de còpia (Catherine) on 
cada dia (de dilluns a divendres) han de copiar 10 línies d’aquest llibre, separant 
clarament els diferents dies de còpia, i lliurar-la divendres a la mestra perquè la 
revisi. 
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En el cas del lèxic es treballaran dos aspectes importants: 
- Maneig i ús del diccionari (ús que s’inicia a 3r curs (C. Mitjà) mitjançant les 

lectures dels diferents textos proposats en el llibre de text) 
- Establiment de relacions entre paraules tant pel significant (derivació, 

composició) com pel significat (sinonímia, antonímia, polisèmia, usos 
figurats...) 

 
En darrer lloc, la gramàtica, on a més de repassar aspectes treballats amb 
anterioritat al C. Mitjà (present-passat-futur, formes personals/no personals, 
concordança, signes de puntuació...) acabarem de veure i classificar els diferents 
elements morfològics (classes de noms, adjectius i verbs; conjugació verbal; classes 
de connectors: preposicions i conjuncions). 
També es treballaran les parts del sintagma (nucli, complements), els diferents 
sintagmes (SN, Sadj, SV) i els aspectes bàsics de les funcions gramaticals: subjecte, 
verb, complements verbals... Pel que fa a la puntuació es repassaran els usos i 
funcions. 
Per aconseguir tot això caldrà disposar i treballar diverses tipologies textuals i fer 
treballar l’alumne en situacions comunicatives diferents.  

 
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 
 

La gran pluralitat de l’alumnat dels nostre centre és un dels grans reptes de 
l’ensenyament. L’adaptació de la nostra feina cal fer-la amb la col·laboració del 
mestre d’EE, l’assessor/a LIC (de llengua, interculturalitat i cohesió social) del centre, 
o bé l’EAP, depenent de les característiques de l’alumnat. 

Un dels principis que regeixen aquesta proposta és el de la individualització. Cal 
respectar el ritme, els estils d'aprenentatge, necessitats, capacitats de cadascun dels 
infants proporcionant-li una adequació del procés d'ensenyament-aprenentatge per 
tal que pugui avançar en els seus progressos físics, psíquics, socials, morals i 
afectius. 
D'aquest principi se'n deriva una sèrie d'estratègies que es concreten: 

 Ús d'una metodologia diversificada que respecti al màxim el ritme d'aprenentatge 
dels alumnes. 

 Atenció individualitzada per donar resposta a les necessitats més específiques 
dels alumnes. Elaboració de materials de suport. 

 Flexibilització dels elements del currículum a partir de l'avaluació formativa. 

 Organització de grups heterogenis de treball, perquè els nens més grans actuïn 
de models envers els més petits i amb més dificultats d'aprenentatge. 

 Desenvolupar l'autonomia a través de l'execució d'hàbits i rutines per tal d'assolir 
un grau de seguretat i confiança per l'execució d'activitats. La creació d'un clima 
càlid i cordial també contribuirà a aquest propòsit. 

 Avaluació en funció del progrés de l'alumne i no en relació a un nivell estandaritzat 
pel grup. Ús de graelles de seguiment dels objectius proposats. I fer conscients 
als alumnes dels seus progressos. 

 Seguiment dels principis exposats a l'apartat de metodologia com a base per a la 
construcció d'un aprenentatge significatiu.  

 Coordinació amb la mestra d’Educació Especial, psicopedagoga de l'EAP, 
logopeda i mestres especialistes que entren a l'aula, per unificar criteris d'actuació 
envers els alumnes amb necessitats educatives especials.   
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 Coordinació amb les famílies per recollir informació i pactar pautes d'actuació. 

 Ús de materials TIC, com ara treball de vocabulari a través de la web: 
www.acollida.net.           

 

A classe hem d’ajustar la metodologia a les diferents necessitats dels alumnes, 
facilitant els recursos o estratègies que permetin donar resposta a les diverses 
motivacions, interessos i capacitats que presenten. El currículum vigent ens proposa 
tres vies per al tractament de la diversitat: adaptacions curriculars, espai 
d’opcionalitat i diversificació curricular. 
 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL CICLE SUPERIOR: 
 
La programació ha de  facilitar l’adaptació als diferents ritmes d’aprenentatge, 
donant resposta tant a aquells nens/nenes que no presentin dificultats significatives 
per assolir els objectius com a aquells que necessiten una atenció més específica en 
un moment concret. Per tant, s’han de tenir previstes algunes activitats 
d’aprofundiment i de reforç per a aquells alumnes que ho necessitin en un moment 
concret. També cal anar modificant tot allò que calgui al llarg del procés, si s’observa 
que és necessari. En aquest sentit les mesures que s’adopten al cicle superior, tenint 
present l’esmentat anteriorment, són: 

 
 Avaluació inicial amb la qual podem conèixer els coneixements previs, 

actituds, errors en els conceptes..., que cada nen/a té sobre allò que anirem 
treballant. Això ens permet donar ajuda i suport així com decidir en quins 
aspectes hem d’incidir més. 

 Activitats complementàries que s’inclouran i utilitzaran en cada unitat segons 
les necessitats de cada alumne. 

 Un clima i ambient que afavoreixin l’autonomia i el treball en grup i que 
permetin el professor/a ajustar l’ajuda i les activitats en cada cas, segons es 
requereixi. 

 
Els àmbits de la diversitat que en el centre tenim en compte són: 
 

 Capacitat per aprendre: saber com l’alumne aprèn si és reflexiu o impulsiu, 
sintètic o analític. 

 Interessos: saber què li agrada a l’alumne. 
 
Les maneres de treballar amb aquells nens/es que tenen dificultats d’aprenentatge o 
alumnes de NEE són les següents: 
 

 Adaptacions poc significatives: 
 Recursos humans: reforç a l’aula per un altre mestre. 
 Desdoblament del grup classe una vegada a la setmana. Un grup es 

queda a l’aula treballant el dictat i l’altre grup marxa a ordinadors a 
treballar l’expressió escrita mitjançant el processador de textos. 

 

 Adaptacions significatives: 
 Adequacions curriculars individuals. 
 Adaptacions d’activitats o proves. 

http://www.acollida.net/
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 Reforç individual o petit grup per part de la mestra d’EE. 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AMB ELS ALUMNES 
NOUVINGUTS: 
 
L’ objectiu que es pretén aconseguir amb aquests alumnes és que entenguin i 
comencin a parlar la llengua catalana el més aviat possible. És té molt present el 
paper que juguen els companys de l’aula: afavorir l’aprenentatge de la llengua. La 
metodologia que es fa servir al Cicle Superior és que les hores que passen a l’aula 
ordinària estiguin pendents del que es parla amb el grup classe i a les explicacions 
del mestre. En el moment de realitzar activitats serà quan el mestre, mitjançant 
imatges, jocs didàctics, referents de llengua, l’ordinador (en el cas que l’aula en 
tingui)... treballi vocabulari.  
Com a recurs, aquests alumnes tenen un horari establert per assistir a l’aula 
d’acollida. 
 
 
MATERIALS: 
 

Al Cicle Superior s’utilitzen diferents tipus de materials per facilitar el treball i motivar 
l’aprenentatge de la llengua catalana: 

 Llibres de text de la Ed. Castellnou. 

 Llibres de text de diferents editorials que el mestre fa servir com a recurs. 

 Quadern d’activitats complementàries. 

 Recull de dictats. 

 Recull de lectures de diferents tipologies. 

 Llibres obligatoris de lectura, socialitzats. 

 Llibres de biblioteca d’aula. 

 Diccionaris personals dels alumnes. 

 Quaderns d’eficàcia lectora Ed. Text. Col. “La Galera”: 
 color  groc i verd per a 5è 
 color  vermell i lila per a 6è 
 color blau pels /per a les alumnes amb més dificultats 

 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A LES ALTRES ÀREES: 
 

La llengua catalana està vinculada, pel fet de ser la llengua vehicular de la nostra 
escola, a la resta d’àrees per tal d’afavorir i enriquir, tant a nivell oral com escrit, la 
comprensió i expressió.  Està present a totes les àrees, fins i tot a l’àrea de castellà i 
llengua estrangera quant a la relació de similitud que hi pugui haver-hi en les seves 
estructures lingüístiques. 
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5. La llengua castellana 
 
5.1. Introducció de la llengua castellana 
 
El professorat del centre té en compte la realitat sociolingüísitica de l’alumnat a l’hora 
d’impartir l’àrea de llengua castellana.  En el nostre centre la majoria dels alumnes 
són de parla castellana i la programació i la metodologia a seguir s’adeqüen a 
aquesta realitat. L’objectiu és que en acabar la primària els nostres alumnes tinguin 
la mateixa competència lingüística en català que en castellà. 
 
5.2. Llengua oral 
 
El desenvolupament de la llengua oral es contempla dins de la programació del 
centre i es treballa a tots els cicles. Els alumnes treballen les diferents tipologies 
textuals que dicta la LOE. Durant els primers cursos de primària les activitats de 
llengua oral prenen força importància per tal de millorar la competència oral dels 
alumnes. 
 
 
5.3. Llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament global de la lectura i de l’escriptura i està seqüenciat en funció 
del procés d’aprenentatge de l’alumnat.  
 
 
6. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 
6.1. Cicle Inicial 
 
OBJECTIUS GENERALS DE CICLE INICIAL DE L’ÀREA DE LLENGUA 
CASTELLANA I LITERATURA: 
 
- Utilitzar el llenguatge oral com a punt de referència per a l’adquisició i enriquiment 

del llenguatge escrit. 
- Utilitzar els elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions 

multilingües. 
- Comprendre i expressar-se oralment i per escrit d’una forma adequada a les 

necessitats escolars i socials pròpies de l’edat. 
- Produir missatges orals amb l’entonació i postura corporal adequada al contingut 

del missatge. 
- Llegir mentalment i després de forma expressiva textos breus i suggeridors 

(poemes, endevinalles…). 
- Utilitzar estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora tant 

individualment com col·lectivament. 
- Avançar progressivament en la bona comprensió del text escrit. 
- Identificar els sons vocàlics i consonàntics del castellà i relacionar sons i grafies. 
- Comparar textos en diferents situacions quotidianes tenint el suport de diferents 

imatges. 
- Treballar la bona presentació dels textos escrits. 
- Introduir normes ortogràfiques senzilles. 
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- Adquirir el lèxic fonamental en relació amb centres d’interès. 
- Dramatitzar contes i textos literaris. 
- Mostrar interès per ampliar el vocabulari. 
 
 
RELACIÓ LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA: 
 
En l’aprenentatge de la llengua castellana  donem una gran importància  al treball de 
la llengua oral. Considerem que és molt important  saber parlar i saber escoltar. A 
partir d’aquí treballem la comprensió de diferents textos i progressivament aprenem a 
llegir i a escriure. 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ: 
 

 A l’hora de posar en pràctica les diferents metodologies conegudes, hem tingut molt 
en compte quines són les característiques dels nostres alumnes i els objectius que 
volem assolir. 
Quant a l’organització, l’assignatura de llengua castellana es portarà a terme amb tot 
el grup classe, i es realitzaran dues hores setmanals. 
    
Llengua oral: 
 

 Explicació d’un conte:  Cada dues setmanes la mestra explica un conte a 
l’aula. A partir d’aquí s’inicia una classe totalment oral en la qual els alumnes 
intervenen parlant del conte i de les conclusions finals que s’han estret.  

 Biblioteca a l’aula:  Durant totes les sessions de llengua castellana, els 
alumnes tenen al seu abast una biblioteca d’aula. Quan acaben les activitats 
que hi ha proposades per a aquell dia, cada alumne individualment pot agafar 
un llibre i llegir-lo. Els alumnes de 2n, a més a més de la biblioteca, disposen 
d’un llibre de lectures. 

 Avaluació: L’avaluació és continuada, la mestra va prenent nota de les 
intervencions orals que fa cada alumne. A més a més, també avaluem el 
progrés que tenen els alumnes en la lectura. 

 

Llengua escrita: 
 

 Fitxes de contes treballats a l’aula: A  partir dels contes que la mestra ha 
explicat a l’aula, cada alumne realitzarà una fitxa de comprensió lectora. 
D’aquesta manera podrem veure quins alumnes tenen una bona comprensió i 
quins tenen dificultats. A més a més, els alumnes de segon també realitzaran 
unes preguntes de comprensió que trobem al llibre de lectura que té cada 
alumne. 

 Fitxes preparades per la mestra: Donat que tant els alumnes de primer com 
els de segon no disposen de llibre per treballar la gramàtica, lèxic i ortografia, 
la mestra a partir d’uns punts d’interès  planteja unes fitxes d’aula. Aquestes 
fitxes es porten a terme depenent de les necessitats dels alumnes. 

 Avaluació: Igualment que en llengua oral, realitzarem una avaluació 
continuada. La fitxa de treball d’aula serveix com a eina d’avaluació. 
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MATERIALS: 
 
A cicle inicial s’utilitzen diferents materials per facilitar i motivar l’aprenentatge de la 
llengua castellana: 

 Racons (contes) 

 Fitxes preparades per la mestra 

 Làmines 

 Referents de normes ortogràfiques 
 
 
TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA AMB ELS ALUMNES D’NEE: 
 
Per poder atendre de forma més individual els alumnes amb NEE i amb dificultats 
d’aprenentatge contemplem diferents metodologies i organitzacions de treball: 

 Adaptacions d’activitats 

 Adequacions curriculars 

 Reforç individual o en petit grup per part de la mestra  
 
 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA AMB ELS ALUMNES 
NOUVINGUTS: 
 
L’objectiu que volem aconseguir amb els alumne nouvinguts és que el més ràpid 
possible entenguin i parlin la llengua castellana. Nosaltres com a mestres 
contemplarem diferents estratègies i organitzacions de treball per atendre de forma 
més individualitzada a cada alumne. 
 
 
6.2. Cicle Mitjà 
 
OBJECTIUS CICLE MITJÀ: 
 
- Adquirir la competència comunicativa suficient en llengua oral com per saber 

transmetre les idees i experiències personals. 
- Emprar la llengua oral com a punt de referència per l’enriquiment de la llengua 

escrita, percebent les peculiaritats de les dues. 
- Comprendre missatges orals i escrits segons les seves necessitats escolars i 

socials. 
- Produir missatges orals amb l’entonació i postura corporals adequats. 
- Dominar la llengua oral per comunicar-se, amb ordre, claredat i coherència. 
- Produir textos escrits espontanis i creatius. 
- Progressar en la fluïdesa lectora. 
- Millorar en la comprensió de textos escrits. 
- Estimular l’hàbit de la lectura com a font de plaer i com a mitjà per tal d’ampliar el 

repertori lingüístic. 
- Memoritzar l’alfabet i valorar la seva utilitat. 
- Memoritzar poemes, textos breus i cançons. 
- Reconèixer l’estructura de textos diversos, descriptius, dialogats i expositius, 

imitant els models. 
- Aplicar les principals convencions gràfiques en les seves produccions escrites. 
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- Conèixer i aplicar correctament les principals normes ortogràfiques. 
- Usar el diccionari. 
- Consolidar i ampliar el lèxic. 
- Conèixer els mecanismes de formació de paraules. 
- Relacionar les paraules amb el seu significat. 
- Analitzar l’aspecte morfològic i sintàctic de la llengua. 
- Expressar-se seguint la seqüència lògica de les idees i les normes de la llengua. 
- Relacionar l’entonació amb la puntuació. 
- Identificar les categories gramaticals de determinant, nom, adjectiu i verb. 
- Observar la relació de concordança entre determinant/nom/adjectiu i nom/verb. 
- Expressar-se per escrit mitjançant tècniques diverses: narració, descripció, diàleg, 

carta... 
- Conèixer la llengua castellana per tal que pugui ser utilitzada com a font 

d’informació i vehicle d’expressió. 
- Percebre les principals interferències entre els sistemes lingüístics catalans i 

castellans. 
- Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques i 

culturals que facilitin a l’alumne el domini d’altres llengües. 
- Reflexionar sobre l’ús de la llengua i despertar el sentit crític sobre determinades 

expressions que comporten discriminacions. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
Tenint en compte els Objectius de Llengua abans esmentats i les característiques del 
nostre alumnat, el Cicle Mitjà ha dissenyat les següents metodologies de treball: 
 
Llengua Oral: 
 

 Treball sistemàtic del llibre de text, amb el qual fem avaluació continuada 
d’expressió oral als alumnes, mitjançant petites intervencions, algunes amb 
preparació prèvia i d’altres sense. Incidim en l’expressió no verbal, la gestualitat, 
l’entonació, la posició correcta del cos... Quant a l’escolta, la resta de companys 
han de seguir de manera crítica i activa la intervenció del ponent, de manera que 
en acabar l’han d’avaluar i remarcar els aspectes positius i els millorables de la 
seva intervenció. 

 Debats que fem a cada unitat sobre temes propers als alumnes, on treballem 
l’estructura del debat, el respecte al torn de paraules, l’adequació de les 
intervencions... 

 La discussió sobre temes d’actualitat que trobem als mitjans de 
comunicació. Els alumnes porten a classe diverses notícies d’actualitat que 
hagin llegit o sentit en diferents mitjans de comunicació i les expliquen a la resta 
de la classe, amb un debat posterior sobre el tema en qüestió.  

 
Temporalitat:  
 
Treballem la llengua oral de manera sistemàtica un cop per setmana, és a dir, una 
de cada tres sessions, i a més propiciem situacions espontànies en qualsevol 
moment.   
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Organització: 
 
Per treballar la llengua oral optem per l’expressió individual de cada alumne, per dos 
grans grups a la classe per tal de fer els debats, i per petits grups que primer 
discuteixen els temes presentats i desprès en resumeixen les seves postures per a la 
resta de la classe.  
 
Avaluació: 
 
Fem una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els progressos sobre els 
punts a millorar que trobem en cada intervenció.  
 
 
Llengua Escrita: 
 

 Treball sistemàtic del llibre de text, amb una sessió de cada quatre dedicades 
exclusivament a l’expressió escrita, a les diferents tipologies textuals, entre elles 
la descripció, el diàleg, la notícia, la carta i el e-mail, la poesia, el còmic... 

 Dictats, que es preparen a casa i d’altres sense preparació prèvia, i que realitzem 
una sessió de cada sis.  

 Comprensió escrita, amb la biblioteca d’aula, on deixem escollir als alumnes els 
llibres que més s’adeqüen al seu nivell de comprensió. Els alumnes llegeixen el 
llibre a casa i fan una petita fitxa de biblioteca on es demana informació sobre la 
lectura i un petit resum.  

 Elaboració d’un llibre d’aula, en el qual la mestra recull les produccions escrites 
dels alumnes durant el curs, les corregeixen i al final s’enquaderna i es queda a la 
biblioteca d’aula com a recull de les seves tasques d’expressió escrita.  

 Contes de reforç i d’ampliació que donem cada setmana als alumnes. Són 
unes petites narracions que no arriben a una pàgina i sobre les quals els 
proposem tres o quatre preguntes de comprensió escrita. En el cas dels 
d’ampliació l’extensió i la dificultat del text són majors. 
 

Organització: 
 
Per treballar la llengua escrita optem per l’expressió individual de cada alumne quan 
es tracta de lectura dels llibres de la biblioteca d’aula i de la seva fitxa de biblioteca; 
per als contes de reforç i d’ampliació; pels dictats i per a la confecció del material que 
inclourem al llibre de l’aula.  
Quant al treball sistemàtic del llibre ho fem en petit grup, contant així amb l’ajuda 
entre iguals i el treball col·laborador.   

 
Avaluació: 

 
Fem una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els progressos sobre els 
punts a millorar que trobem en cada intervenció, així com uns controls programats al 
final de cada dues unitats, és a dir, sis durant el curs, on abordem aspectes 
d’expressió escrita.  
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MATERIALS: 
 
Els materials que utilitzem a l’àrea de llengua castellana i literatura són els següents: 
 

 Llibre de text, el de l’alumne i els quaderns d’activitats, així com el llibre del 
mestre. 

 Llibres de tipologia textual i temàtiques molt diverses de la biblioteca municipal 
que està al costat de la nostra escola, de la biblioteca del nostre centre i del 
Centre de Recursos Pedagògics situat al nostre municipi.  

 Mapes conceptuals que realitzen els mateixos alumnes, amb l’ajuda de la mestra, 
i que resumeixen les unitats per trimestres. 

 Material que pengem al “Rincón de castellano”, com ara la “Palabra del día”; 
diferents dibuixos que recullen vocabulari de centres d’interès com ara la tardor, 
el Nadal...; imatges i frases que facin pensar als alumnes abans d’actuar en 
temes com les baralles i les discussions, amb dibuixos de perspectives diferents... 

 Programes educatius d’Internet, extrets de webs com Edu365, xtec, o d’altres de 
l’estat espanyol.  

 DVD’s i CD’s amb visionatges i audicions amb què treballem la comprensió oral. 

 Diaris, tant en paper com digitals, amb què estudiem les notícies com a tipologia 
textual. 

 Revistes educatives, com “5 al día”, amb les quals treballem valors com els bons 
hàbits d’alimentació.  

 
D’altra banda recollim durant el curs les produccions literàries dels alumnes i al final 
de curs els farem un llibre conjunt de tota la classe que quedarà a la biblioteca d’aula 
per a futures consultes.  
 
 
6.3. Cicle Superior 
 
OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA: 
 
L’objectiu prioritari és  aconseguir, per part de tots els alumnes, les competències 
bàsiques de l’àrea de llengua, una vegada finalitzat el cicle. Entenem per 
competències bàsiques tots aquells coneixements i habilitats que permeten a l’ésser 
humà utilitzar funcionalment els seus aprenentatges, és a dir, aplicar-los en 
situacions concretes de la vida real i d’una forma responsable. 
 
- Adquirir plena competència comunicativa en la llengua oral, mitjà d’expressió 

personal i de relació social. 
- Dominar el llenguatge oral perquè sigui utilitzat com a base per a la fixació del 

pensament i com a  punt de referència per a l’adquisició i enriquiment del 
llenguatge escrit. 

- Comprendre qualsevol tipus de missatges orals i escrits. 
- Identificar els elements que intervenen en diferents tipus d’activitats orals. 
- Dominar la llengua oral per poder establir situacions comunicatives, apreciant  

l’ordre, la claredat i la coherència en l’expressió. 
- Expressar-se adequant el missatge al medi oral o escrit, al missatge i a las 

necessitats escolars i socials de l’edat. 
- Diferenciar entre el text oral i l’escrit. 
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- Reconèixer els diferents tipus de textos segons la seva funció i presentació. 
- Consolidar l’hàbit lector. 
- Llegir  amb la deguda  fluïdesa i entonació qualsevol  tipus de text. 
- Utilitzar la lectura com a font de plaer, de coneixement, d’ampliació del repertori 

lingüístic. 
- Utilitzar les estratègies i habilitats necessàries per a una bona comprensió. 
- Memoritzar i recitar poemes i textos breus. 
- Reconèixer l’estructura de diferents tipus de textos i redactar textos. 
- Elaborar i utilitzar resums i esquemes. 
- Conèixer les convencions gràfiques de l’escriptura i aplicar-les correctament en 

les produccions escrites. 
- Conèixer les principals normes ortogràfiques i aplicar-les correctament en 

les produccions escrites. 
- Redactar amb una adequada puntuació i coherència sintàctica. 
- Assimilar el lèxic bàsic i fonamental, ampliar-lo i enriquir-lo. 
- Conèixer els  mecanismes de formació del lèxic i els que amplien el significat. 
- Identificar les relacions de les paraules pel seu significat. 
- Fixar-se en el funcionament de la llengua, en l’aspecte morfològic i en el sintàctic. 
- Organitzar la pròpia expressió, acomodant-la a la seqüència lògica de les idees i 

a les normes de la llengua. 
- Identificar les categories gramaticals de determinant, nom, adjectiu, pronom, verb 

i adverbi. 
- Comprovar la concordança entre determinant, nom i adjectiu, i entre nom i 

verb. 
- Usar connectors, complements i pronom. 
- Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses amb  finalitats diverses 

(fabulació, simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències, imitació 
de models...). 

-  Conèixer adequadament la llengua castellana de manera que pugui ser utilitzada 
com a font d’informació i  vehicle d’expressió. 

- Distingir i eliminar progressivament les interferències entre el sistema lingüístic 
català i el castellà. 

- Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques i 
culturals que li faciliten el domini d’altres llengües, ampliant d’aquesta manera 
les modalitats de relació i de millora de la seva capacitat intel·lectual. 

-  Reflexionar sobre la llengua i el seu ús, i despertar el sentit crític envers les 
expressions que comporten discriminació per raons de classe, raça, sexe, 
creences, etc. 

 
 
METODOLOGIA: 
 
Hi ha una sèrie d’activitats destinades a treballar els diversos aspectes de la llengua 
d’una manera divertida i creativa. 
Per l’aprenentatge de la llengua castellana, tant oral com escrita, farem servir els 
següents passos: 

 Cada unitat presenta una lectura inicial que es llegirà col·lectivament i es 
treballarà de forma oral pel grup classe. 

 Partirem dels coneixements previs per introduir els nous aprenentatges. 
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 Partirem també de les anomenades “estructures comuns”, conceptes que ja 
s’hauran explicat i treballat a la llengua catalana i que  a la llengua castellana 
s’aplicaran i, si és necessari, es reforçaran.  

 Elaboració d’un resum o esquema senzill dels coneixements que es vagin 
aprenent. Es començarà fent per la mestra i s’intentarà que sigui l’alumne el 
que ho faci ja a finals de cicle. 

 Realització d’activitats d’aprenentatge tretes del llibre de text. 

 Realització d’activitats de reforç que poden estar tretes del llibre de text o del 
llibre guia o de llibres de consulta de la mestra. 

 Correcció de les activitats per tot el grup classe. 

 Elaboració d’altres activitats de reforç davant dels dubtes que poden sorgir al 
corregir. 

 Realització d’activitats de repàs (orals i escrites) per preparar la prova escrita. 

 Cada unitat presenta una lectura, amb tipologies textuals diferents, que es 
treballarà també oralment pel grup classe. 

 Es realitzaran redaccions de diferents tipologies textuals, o de forma 
individual o per parelles, que seran llegides a classe i comentades pel grup. 

 Dramatització de les lectures o treballs dels alumnes. 

 Realització d’un dictat, preparat prèviament, cada quinze dies, que serà 
corregit pels companys i supervisat per la mestra. 

 Lectura col·lectiva, una vegada a la setmana, del llibre de lectura del grup 
classe, amb resums orals i, a vegades, resums escrits. 

 Totes les paraules, ja sigui durant les lectures o durant les activitats, que 
presentin algun dubte seran buscades al diccionari, que haurà d’estar sempre 
a la taula de l’alumne, i seran comentades pel grup classe. 

 Realització de treballs monogràfics, en petit grup ( de quatre alumnes) sobre 
temes que vagin sorgint . 

 Exposició dels treballs de grup davant del grup classe. 

 Debats sobre temes d’actualitat o d’interès per als alumnes ( els vídeojocs,  el 
reciclatge, la ESO...). 

 Recitat de poesies una sessió al mes. 

 Repàs i estudi a casa dels coneixements donats a classe. Preparació de les 
proves. 

 Realització d’una prova escrita sobre els conceptes de la unitat donada. 
 
 
MATERIAL: 

 
- Per a l’alumne: 

 Llibre de text (Ed. Castellnou). 

 Fitxes de reforç, d’ampliació i d’atenció a la diversitat. 

 Llibres de lectura individual i col·lectiva. 
 

- Per al professor:  

 Llibre de text. 

 Una guia didàctica ( Proyecto Ballena Blanca). 

 Un CD amb la guia didàctica. 

 Un quadern d’ activitats. 

 Un CD amb poesies. 
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 Llibres amb poesies i textos  de suport. 

 Un CD amb cançons. 
 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

 
El fet que els alumnes no siguin homogenis quant a la seva condició d’estudiants 
dificulta la tasca d’ensenyar i obliga els mestres a ser creatius, a desenvolupar 
estratègies i mètodes diversos, i a seguir ritmes diferents i nivells de consecucions 
distints dintre dels mateixos  objectius generals de l’ensenyament. 
És per aquest motiu, i també per  ajudar a resoldre situacions quotidianes i habituals 
a l’aula, pel que s’ofereixen als alumnes unes propostes d’activitats diferenciades 
per atendre la diversitat dels alumnes dintre de l’aula. 
 
1. Activitats de consolidació 
Estan dirigides a tot el grup classe, per a consolidar i treballar els objectius didàctics i 
els continguts de la unitat. 
 
2. Activitats de reforç 
Estan destinades a aquells alumnes que mostren  dificultats en l’aprenentatge, per 
ajudar-los-hi a assolir les competències bàsiques amb activitats més pautades, amb 
més exemples i amb una metodologia més propera i concreta. 
 
3. Activitats d’ampliació 
 
Estan orientades a aquells alumnes que presenten més facilitat per a resoldre les 
qüestions escolars, que finalitzen abans les tasques i que poden profunditzar en els 
coneixements dels continguts del llibre. 
 
4. Proves adequades a la diversitat 
Proves orientades a que els nens que presenten dificultats puguin assolir les 
competències bàsiques de l’àrea.  
 
 
7. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa 
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC: LET’S SPEAK ENGLISH 
 
L’ensenyament de la llengua anglesa es recull des del  Projecte Lingüístic com un 
aspecte més que estableix els trets d’identitat i els objectius generals del centre. La 
manera d’introduir la llengua anglesa és també un tret diferencial del tipus 
d’ensenyament que s’ofereix al centre educatiu.  
En aquest sentit, la incorporació de la llengua anglesa suposa ampliar el concepte 
d’Educació integral,  perquè hem de tenir present que l’objectiu de l’etapa en el seu 
conjunt és contribuir al desenvolupament de totes les capacitats cognitives, afectives, 
motrius, de relació interpersonal i d’inserció i actuació social. 
La nostra coordinació dóna coherència a la llengua a les dues etapes en què 
s’imparteix a l’escola. 
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Objectius d’etapa i de cicle (relacionats amb les competències de la LOE): 
 
Educació infantil:  
1. Mostrar-se receptiu i interessat davant la diversitat lingüística a través del 

contacte amb una nova llengua i cultura. 
2. Valorar el coneixement de llengües estrangeres com a instrument de comunicació 

entre les persones. 
3. Comunicar-se oralment tenint cura de la pronúncia i l’entonació i utilitzar els 

recursos no lingüístics com a suport de l’expressió oral. 
4. Manifestar curiositat i motivació per l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

 
Educació primària: 
 
Cicle Inicial: 
1. Desenvolupar interès per l’aprenentatge de l’anglès. 
2. Comprendre i respondre, de forma verbal i no verbal, instruccions bàsiques de 

classe. 
3. Seguir les rutines de classe establertes. 
4. Escoltar, llegir i entendre globalment contes. 
5. Escoltar, reproduir i representar cançons i chants (rimes). 
6. Produir textos orals i escrits senzills a partir de models donats. 
7. Dramatitzar petits diàlegs i contes. 
8. Apreciar la llengua anglesa com a mitjà de comunicació. 

 

Cicle Mitjà: 
1. Desenvolupar interès per aprendre la llengua anglesa. 
2. Comprendre globalment missatges escrits i orals senzills. 
3. Localitzar informació específica en textos orals i escrits breus. 
4. Escoltar, reproduir i representar cançons i chants (rimes). 
5. Llegir contes i tires de còmic. 
6. Produir textos orals i escrits a partir de models donats. 
7. Formular preguntes i respostes, a nivell oral i escrit. 
8. Participar de forma activa en les activitats de classe. 
9. Identificar i reproduir de forma intel·ligible i significativa l’entonació, el ritme, la 

pronunciació  i l’accentuació de les expressions treballades. 
10. Reproduir i discriminar els sons treballats. 
11. Conèixer característiques socioculturals de països de parla anglesa i comparar-

les amb trets típics de la cultura pròpia. 
 
Cicle Superior: 
1. Mostrar interès per aprendre la llengua anglesa i per revisar el que es va aprenent 

al llarg del cicle. 
2. Reconèixer el vocabulari treballat tant a nivell oral com escrit. 
3. Escoltar i reproduir les cançons treballades. 
4. Comprendre globalment missatges orals variats. 
5. Escoltar i discriminar informació específica de textos orals de tipologia diversa. 
6. Produir textos orals a partir de models prèviament treballats (diàlegs, 

descripcions, embarbussaments...) 
7. Escoltar, llegir i entendre contes en anglès. 
8. Llegir i entendre globalment textos escrits variats. 
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9. Discriminar informació específica en textos escrits de diferent tipologia. 
10. Escriure textos diversos a partir de models donats. 
11. Reproduir i discriminar els sons treballats. 
12. Reconèixer trets característics, festes i costums propis de països de llengua 

anglesa. 
 

Relació de la llengua oral i l’escrita (mitjançant activitats, per exemple): 
 
Educació Infantil:  
La comunicació oral serà sempre la base de l’aprenentatge de l’anglès en aquestes 
edats, per això tractem de fer que l’anglès resulti gratificant i divertit perquè els nens i 
les nenes mostrin un gran interès per utilitzar aquesta llengua que encara no 
coneixen per comunicar-se. És per això que es considera bàsic que desenvolupin 
habilitats orals i auditives, i se’ls ha de proporcionar nombroses oportunitats per 
escoltar i parlar en anglès així com models adequats de pronunciació i oportunitats 
per practicar-los. 
 
Educació primària: 
 
Cicle Inicial: 
La introducció a la lectura i l’escriptura sempre es fa a partir de les paraules que 
coneixen molt bé de forma oral. Per això, expressar oralment el que està escrit es 
considera un contingut important. També es tracta la codificació i descodificació, així 
com la producció guiada de textos molt senzills.  
 
Exemples d’activitats que ajuden la relació entre la llengua oral i l’escrita: 

1. Seguiment de les rutines d’aprenentatge establertes a nivell oral i escrit (data 
a la pissarra, el temps...) 

2. Reproducció i representació de cançons i chants (rimes). 
3. Participació en diferents jocs comunicatius. 
4. Audició i lectura de contes. 
5. Audició de textos senzills i discriminació d’informació específica oralment i a 

partir d’un petit text. 
6. Lectura i escriptura del vocabulari bàsic treballat. 

 
Cicle Mitjà: 
Durant aquest cicle se segueix treballant amb més cura els dos canals de 
comunicació: l’expressió i la comprensió, tant a nivell oral com a nivell escrit. Tot i 
que la comprensió es treballa molt (a partir del llibre, de les audicions i de les 
explicacions del mestre) cada vegada hi ha més expressió, oral i escrita, la qual cosa 
requereix més esforç per part de l’alumne i més satisfacció alhora en fer-ho 
correctament.  
Exemples d’activitats que ajuden els nens d’aquest cicle amb la relació entre la 
llengua oral i l’escrita: 

1. Seguiment de les rutines d’aprenentatge establertes. 
2. Audició i lectura de contes. 
3. Comprensió i resposta verbal a preguntes senzilles. 
4. Resposta no verbal a instruccions senzilles: recerca de paraules en una sopa 

de lletres, acolorir un dibuix, recompte d’elements... 
5. Lectura de textos senzills i localització d’informació específica. 
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6. Relació de grafies amb sons. 
7. Participació en activitats d’intercanvi d’informació. 
8. Dramatització de diàlegs i contes. 
9. Resposta oral i escrita a preguntes treballades seguint models donats. 
10. Formulació de preguntes i de respostes a partir de models. 
11. Dibuix, coloració i numeració d’imatges seguint instruccions orals i/o escrites. 
12. Producció de missatges orals i escrits seguint unes pautes establertes. 
13. Audició i comprensió global de textos. 
14. Audició de textos i discriminació d’informació específica. 
15. Seguiment d’instruccions orals. 
16. Audició, reproducció i representació de cançons i chants (rimes). 
 

Cicle Superior: 
Durant aquest cicle el desenvolupament de les destreses comunicatives s’intensifica. 
Se segueix donant molta importància a la comprensió i expressió oral, i a la vegada 
s’amplia el treball de la comprensió i expressió escrites. S’incrementa l’extensió i 
dificultat dels textos amb els quals es treballa i cada vegada els alumnes elaboren 
escrits de manera més autònoma. 
 
Exemples d’activitats que ajuden la relació entre la llengua oral i l’escrita: 

1. Comprensió de missatges orals variats, produïts en situacions comunicatives 
diverses. 

2. Participació activa en intercanvis orals per realitzar diferents activitats. 
3. Lectura i comprensió de textos escrits de tipologia diversa. 
4. Escriptura de textos variats amb una finalitat concreta i dins d’una situació 

comunicativa determinada. 
5. Reconeixement de les regularitats, tant pel que fa a l’ús de la llengua com a 

aspectes sonors, per tal d’arribar a fer generalitzacions aplicables a situacions 
comunicatives diverses. 

 

Metodologia (com es treballa la llengua anglesa –part oral i escrita-): 
 
Etapa Infantil: P5: 

La metodologia emprada es basa en la manipulació i experimentació, que 
intensifiquen l'activitat de l'infant, en el descobriment de paraules d'una altra llengua 
a partir de l'expressió oral, i en la capacitat d'atenció i d'anàlisi de l'aspecte fonètic i 
de la memòria a curt termini. 

 
Etapa Primària: 
 
Cicle Inicial:  
Es fa servir el llibre de text, però es complementa amb cançons que impliquen 
moviments i resposta per part de l’alumne, per tal que no deixi de treballar l’expressió 
oral i que l’aprenentatge de l’anglès segueixi essent divertit. L’ús de materials de 
suport auditiu (Cd) i visual (flashcards) complementen i reforcen el vocabulari i la 
seva pronúncia. S’introdueix el seguiment de les rutines diàries (com ara passar 
llista, dir la data, repartir el material...) que reforcen l’autonomia de l’alumne/a i els fa 
sentir més segurs. 
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Cicle Mitjà:  
Es manté la metodologia iniciada a cicle inicial. Amb l’ampliació d’hores en contacte 
amb la llengua anglesa, l’alumne és capaç de seguir la classe amb unes rutines 
diàries que li donen més autonomia i confiança, la qual cosa li ajuda a anar avançant 
de manera personal en el seu nivell d’anglès. Es treballen els hàbits d’estudi i la 
presentació de les feines i alhora la millora de la pronúncia i l’assoliment 
d’estructures senzilles i bàsiques per a la comunicació. 
 

Cicle Superior: 
La metodologia és molt semblant a la del cicle mitjà. S’utilitza el llibre i materials 
complementaris i l’alumne cada vegada participa d’una manera més autònoma. Es 
treballa tant de manera individual, com en parelles o en petits grups. S’introdueix l’ús 
del diccionari, que fa que pugui augmentar àmpliament el seu ventall de vocabulari.  
 

Materials que fem servir (part oral i part escrita): 
 

Educació Infantil:  

Recursos com contes, jocs, cançons, imatges... són utilitzats com a suport bàsic en 
l'adquisició d'habilitats comunicatives i faciliten una bona interacció.  

 
Educació Primària:  
 
Cicle Inicial:  
Encara són molt importants els jocs i les cançons a la classe d’anglès, encara que hi 
ha la incorporació del llibre de text i la realització de fitxes per reforçar blocs de 
vocabulari, per exemple. 
 
Cicle Mitjà:  
Es mantenen els recursos dels cursos anteriors, però adaptant la dificultat i el 
contingut a treballar. Les fitxes complementen les lliçons i els preparen per als 
exàmens. L’ús de la llibreta d’anglès (que es mantindrà els següents cursos) suposa 
una eina d’estudi de vocabulari i estructures, i un arxiu de cançons i fitxes de 
festivitats extra. 
 
Cicle Superior:  
S’utilitza principalment el llibre de text i el llibre d’activitats, flashcards, pòsters, 
audicions, cançons, fitxes complementaries per reforçar la gramàtica i les estructures 
lingüístiques, DVDs, la llibreta de classe i el diccionari.  

 

Estratègies de treball (relacionades amb el grup classe, amb els alumnes 
nouvinguts -tenint en compte els de parla hispana i aquells que no entenen 
cap de les dues llengües oficials- i amb els de NEE): 
 
Educació Infantil: 
 
La metodologia de les classes d’anglès en aquest nivell està orientada a presentar la 
llengua, de manera que la majoria de la classe parteix de la mateixa base. La 
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tipologia d’activitats permet que, a mesura que els alumnes van assolint rutines i 
vocabulari bàsic, aquells que avancen més ràpid ajuden els altres a participar i a 
anar avançant. Ja que la classe s’imparteix gairebé tota en anglès i amb molt 
llenguatge no verbal (gestos, imatges, dibuixos...) que els alumnes tinguin com a 
llengua materna el català, el castellà o una altra no suposa gaire entrebanc per a la 
“comunicació”. 
 

Educació primària: 
 
Cicle Inicial:  
L’atenció amb els alumnes que tenen un aprenentatge més lent es fa de manera 
individualitzada en el transcurs de la classe, assegurant-se el mestre que està 
atenent i fent les activitats com la resta dels companys. El contacte visual durant les 
explicacions i actituds positives fan que l’alumne se senti més còmode i segueixi 
treballant.  
 

Cicle Mitjà:  
Si l’alumne mostra un aprenentatge més lent, s’actua de la manera detallada abans. 
Si l’alumne nouvingut no ha estudiant anglès abans, es té en compte el nivell del 
qual parteix  i es preparen unes fitxes d’iniciació i adaptació, sempre que no pugui 
seguir el ritme dels companys.  Però, en el moment en què l’alumne està preparat 
per seguir el ritme de la classe, es fa aquest pas ja que motiva l’alumne i l’ajuda a 
seguir avançant. Els reforços positius cap als alumnes de reconeixement de treball 
són molt importants.   
 
Cicle Superior:  
Dossiers de fitxes d’adaptació i activitats de reforç i ampliació, les quals permeten 
donar una atenció individualitzada als alumnes, segons les seves necessitats i el seu 
ritme d’aprenentatge.  

 
 

Treball de les llengües a les altres àrees (es corregeixen els escrits dels nens, 
es rectifiquen les errades que fan quan parlen –fonètiques, de lèxic…-): 
 
 Als tallers (Drawing-Dibuix a CI i Volume-Volum a CM): 
 

TALLER DIBUIX CICLE INICIAL (ART DRAWING CLASSES): 
El taller de dibuix per a cicle inicial està pensat perquè els alumnes alhora que 
desenvolupen les seves capacitats artístiques i assoleixen les competències 
bàsiques relacionades en aquesta àrea, també treballin de forma sistemàtica 
les competències comunicatives en llengua anglesa. La llengua vehicular de la 
classe és l’anglès, intentant crear una atmosfera que faciliti que l’alumnat, poc a 
poc, utilitzi formes bàsiques per comunicar-se en la llengua anglesa. 
 
TALLER VOLUM AL CICLE MITJÀ: 
Els objectius del taller de volum també són desenvolupar les capacitats 
artístiques i creatives dels alumnes i aprofundir en les tècniques de modelatge 
en plastilina i en fang, a la vegada que es treballa la competència oral en 
anglès. Es pretén, per una banda, que els alumnes augmentin el seu vocabulari 
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i aprenguin expressions noves,  i per l’altra, que facin un ús de les estructures 
lingüístiques que aprenen a la classe d’anglès dins d’un context real. 
 

 A Computers-Ordinadors (3r de Primària)=TIC: 
 

Durant aquest primer any d’aplicació del projecte d’innovació “Let’s Speak 
English” aquesta àrea s’ha programat perquè sigui impartida en anglès, encara 
que les activitats que els alumnes fan són en català (seguint la programació 
establerta del curs anterior). Es pretén així que els alumnes entenguin la 
llengua anglesa com a llengua de comunicació fora de l’aula d’anglès i es 
familiaritzin amb termes informàtics com ara les parts de l’ordinador i accions 
típiques en fer-lo servir. De la mateixa manera, s’augmenta el número d’hores 
en què els alumnes estan en contacte amb l’anglès i s’afavoreix l’aprenentatge 
“inconscient” mentre treballen o juguen amb l’ordinador.  

 

 
8. Alumnat nouvingut 
 
D’acord amb els objectius generals del nostre P.C.C., concretament el de respectar i 
ajudar al desenvolupament de la individualitat dels alumnes en els seus aspectes 
físics, intel·lectuals i afectius, s’ha elaborat un pla d’acollida per a aquests alumnes. 
Aquest pla recull les funcions del centre amb l’alumnat nouvingut: 

 Equip directiu (matrícula, informe als mestres, presenta l’alumne i la seva família, 
contacte amb traductors si es considera necessari...) 

 Tutors (anticipa l’arribada, busca la implicació dels alumnes, fa la presentació de 
l’alumne, fa el seguiment de l’adaptació, atén les famílies conjuntament amb el 
tutor de l’aula d’acollida...) 

 El cicle (preveu l’acollida, planifica el P.I.I) 
 
 S’especifiquen els objectius de l’aula d’acollida: 

 Facilitar l’acollida i la integració al centre. 

 Proporcionar un coneixement bàsic de la llengua catalana, a nivell de comprensió 
i expressió. 

 
També el seu funcionament: 
Els alumnes nouvinguts tenen des del primer moment el referent del català com a 
llengua de comunicació i aprenentatge i es dissenya una programació i un  horari 
específic per tal d’assolir una competència lingüística bàsica. Es molt necessari la 
utilització de recursos i materials que afavoreixin l’adquisició de la llengua, com per 
exemple: 

 Làmines 

 Imatges  

 Jocs didàctics de llengua 

 Llibres i contes 

 Diccionaris visuals 

 Referents d’aula 

 Utilització de les TICS 

 Utilització de reproductors d’audio 
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L’avaluació d’aquests alumnes és contínua i els seus avenços lingüístics (assoliment 
de vocabulari, estructures lingüístiques, ús funcional de la llengua...) queden recollits 
en unes pautes d’observació. 
És important la coordinació entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària per poder 
compartir els progressos dels alumnes. 
 
Es té molt en compte l’origen de l’alumnat nouvingut. 

 Si desconeix les dues llengües oficials de Catalunya, s’utilitzen molt més els 
recursos i materials  audiovisuals,  la comunicació gestual i la representació 
simbòlica de vivències. Ens assabentarem en tot moment que els alumnes ens 
entenguin i els motivarem per assolir un bon coneixement de la nostra llengua. 

 Si l’alumnat és sud-americà de parla hispana, el fet de compartir estructures 
comunes i similituds de lèxic, facilita l’aprenentatge de la llengua catalana, però 
es necessita igualment estimular-los amb recursos motivadors que agilitzin el 
procés de comunicació. 

 
 
9. Organització i gestió 
 
9.1.  Organització dels usos lingüístics 
 
9.1.1.  Llengua al centre 
 
El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català 
també als rètols, els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es 
respecte aquest acord i se’n fa un seguiment. 
 
9.1.2.  Documents al centre 
 
Els documents de centre amb els continguts referits a la llengua catalana impregnen 
la vida del centre i s’estan revisant i actualitzant a fi de tenir-los en compte en totes 
les actuacions. 
 
9.1.3.  Comunicació externa 
 
El nostre centre utilitza el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 
informes...) i en la relació amb els serveis externs (institucions, empreses que 
contracte...).  
Es tenen en compte les llengües de la nova immigració (notes a les famílies, 
explicacions individuals sempre que cal....) 
 
9.1.4.  Llengua de relació amb les famílies 
 
El personal docent del centre s’adreça habitualment en català a les famílies de 
l’alumnat. En casos molt concrets si la família té moltes dificultats de comprensió es 
fa en castellà o bé en alguna llengua estrangera, com per exemple, l’anglès o 
francès. El personal no docent no sempre s’adreça habitualment en català a les 
famílies, aspecte que es contempla com a objectiu de millora en el  PLC. 
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9.2.  Serveis d’educació no formal 
 
El centre vetlla perquè el personal responsable d’aquests serveis  no formals (servei 
d’acollida matinal, menjador...)  s’adreci sempre en català a l’alumnat en qualsevol 
situació. Tanmateix es vetllarà perquè l’alumnat es comuniqui també en català. 
Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les orientacions 
i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la 
diversitat lingüística.  
El centre vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses 
usin el català (cases de colònies, transports, excursions...) 
 
9.3.  Plurilingüisme al centre educatiu 
 
9.3.1.  Actituds lingüístiques 
 
El centre té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i vetlla perquè no es 
produeixin situacions de menyspreus ni d’insults vers els alumnes pel seu origen 
familiar o pels seus trets. Puntualment es fan activitats per treballar la interculturalitat 
entre el nostre alumnat. 
 
9.3.2.  Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
 
Les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn són en 
llengua catalana. Es preveuen mesures de traducció de documents o d’informacions 
en el període d’acollida de les famílies nouvingudes. 
 
9.4.  Organització dels recursos humans 
 
Pla de formació de centre en temes lingüístics: 
 
El nostre centre reflexiona cada curs sobre les necessitats específiques quant a 
formació del professorat i de millora de centre i generalment es fan cursos de 
formació en centre amb una gran participació del claustre. 
Actualment estem realitzant un seminari sobre l’àrea de llengua catalana amb la 
finalitat de revisar la programació curricular ja existent i adequar-la a les noves 
directrius de la LOE.  
 
9.5.  Organització de la programació curricular 
 
9.5.1.  Coordinació cicles i nivells 
 
Hi ha una bona coordinació als nivells i als cicles. Els acords pedagògics estan 
recollits per escrit i des de coordinació es fa un seguiment per garantir la seva 
aplicació.  
 
9.5.2.  Estructures lingüístiques comunes  
 
El centre està fent reflexions sobre el tractament de les estructures lingüístiques 
comunes i continuarem treballant per millorar la programació i la metodologia de les 
diverses àrees. 
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9.5.3.  Projectes d’innovació  
 
El centre participa en un projecte d’innovació de la llengua anglesa que s’inicia a 2n 
d’Educació Infantil i continua en tots els altres nivells de l’escola. L’objectiu és 
millorar la competència lingüística dels nostres alumnes a final de primària. 
Aquest curs hem demanat el projecte de biblioteca i no ha estat concedit. Malgrat 
això, el centre es continua plantejant  igualment actuacions per millorar l’aprofitament 
de la biblioteca .  
 
9.6.  Biblioteca escolar 
 
9.6.1.  Accés i ús de la informació  
 
El centre realitza activitats de cerca i ús de la informació amb el seu alumnat de 
forma sistemàtica i sovint lligades a una matèria i/o cursos concrets. 
Té planificades activitats puntuals que involucren tot l’alumnat en la recerca 
d’informació sobre temes comuns. Es té cura que l’alumne presenti la informació 
cercada en la llengua d’aprenentatge del centre. 
 
9.6.2.  Pla de lectura de centre  
 
El centre té una programació vertical de treball de lectura mitjançant les biblioteques 
d’aula que es valora molt positivament i que es vol continuar intensificant. 
 
9.7.  Projecció del centre 
 
9.7.1.  Pàgina web del centre  
 
El centre compta amb  la seva pròpia pàgina web. Aquest recurs permet la 
comunicació entre tota la comunitat educativa fent de la llengua catalana la llengua 
vehicular. S’actualitzen les informacions  periòdicament. 
 
9.7.2.  Jornades culturals  
 
El centre realitza com a activitat consolidada cada curs unes jornades temàtiques en 
les quals tota la comunitat educativa participa activament (alumnes, professorat i 
famílies) . L’objectiu és treballar un tema curricular des dels diferents nivells. Durant 
aquestes jornades les famílies col·laboren i aporten materials per fer una exposició 
de tancament de les jornades.  
A nivell lingüístic es té present realitzar alguna activitat per plasmar les diferents 
llengües de les famílies del nostre centre. 
 
9.7.3.  Xerrades adreçades a les famílies 
 
L’escola amb la col·laboració de l’AMPA organitza cada curs una o dues xerrades 
adreçades a les famílies sobre temes del seu interès. Aquestes xerrades, sempre en 
català, les imparteixen professionals especialitzats. La resposta i participació ha estat 
sempre molt positiva.  
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9.7.4.  Jornades de portes obertes 
 
Abans de les preinscripcions de nou alumnat, el centre organitza unes jornades de 
portes obertes per tal de donar a conèixer el funcionament i la línia pedagògica del 
centre.  
 
9.7.5.  Concert de nadales 
 
L’AMPA organitza una cantata de nadales en la qual participen familiars dels nostres 
alumnes. Aquesta actuació està oberta a totes les famílies del centre i als professors. 
 
9.7.6.  Concert de música 
 
El dia de Sant Jordi l’escola organitza un acte obert a les famílies on els alumnes per 
nivells ballen una dansa popular catalana. 
També a final de curs l’escola organitza un concert de música en el qual participen 
tots els alumnes del centre i les famílies estan convidades. Donat que no tenim un 
espai per encabir a tothom ens veiem obligats a fer-lo en tres sessions i en una sala 
municipal del barri. 
 
9. 7.7. Activitats d’interrelació amb alumnes d’altres centres 
 
Al final de cada curs escolar els alumnes de 6è s’interrelacionen amb alumnes 
d’altres centres mitjançant activitats que porten tot el curs treballant com ara “La lliga 
els llibres”. 
 
9.8.  Xarxes de comunitats virtuals 
 
Els alumnes nouvinguts que van a l’aula d’acollida intervenen en activitats 
telemàtiques amb altres centres de la zona i comparteixen una medodologia de 
treball telecol·laborativa. L’objectiu d’aquestes activitats és l’ús de la llengua catalana 
en situacions comunicatives.  
 
 
10. Propostes de millora  
 
A partir de la diagnosi sociolingüística del centre i de la reflexió feta sobre els 
diferents aspectes del tractament de les llengües en el nostre centre, s’han elaborat 
diferents propostes i pel curs vinent, a fi d’incloure-les en el proper pla anual, es 
prioritzen les següents: 
 

 Establir coordinacions entre el professorat que imparteix el català i el castellà per 
a veure com es treballen les estructures comunes. 

 Fer un seguiment des de coordinació per comprovar que realment es treballa el 
català des de totes les àrees. 

 Continuar el curs vinent el seminari de llengua per millorar les actuacions de 
l’escola a l’àrea de llengua i aconseguir una programació vertical de centre 
adequada a la LOE. 

 Millorar la coordinació intercicles a partir del seminari de llengua que estem 
realitzant  i que volem continuar el proper curs. 
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 Seguir potenciant l’ hàbit de lectura mitjançant les biblioteques d’aula. Revisió i 
ampliació dels llibres d’aula. 

 Establir criteris de comunicació lingüística per tal de que el català sigui la llengua 
vehicular del centre i de la comunicació amb les famílies a partir de la devolució 
del diagnòstic lingüístic del centre als conserges i al personal docent i no docent. 

 Programar alguna xerrada a nivell de famílies sobre la interculturalitat. La pot 
organitzar l’AMPA. 

 
11. Annexe 

 

 

Hores mínimes obligatòries  

 

 

Curs/Àrea 

 

Català 

 

Castellà 

 

E. Lingüístiq. 

 

Anglès 

1r 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 h/set) 

2n 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 h/set) 70 h (2 h/set) 

Total Cicle 140  140 105 105 

3r 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 h/set) 70 h (2 h/set) 

4t 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 h/set) 105 h (3 h/set) 

Total Cicle 140 140 70 175 

5è 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 h/set) 70 h (2 h/set) 

6è 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35h (1 h/set) 70 h (2 h/set) 

Total Cicle 140 140 70 140 

 

Total Etapa 

 

420 

 

420 

 

245 

 

420 
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Compensació de les 245 h. d’estructures lingüístiques 

 

 

Curs/Àrea 

 

Castellà 

 

E. Física 

1r ------------------ 70 h (2 h/set) 

2n ------------------ 70 h (2 h/set) 

Total Cicle ------------- 140 

3r 35 h (1 h/set) 

(lliure disposició) 

------------------------------ 

4t 35 h (1 h/set) ------------------------------ 

Total Cicle 35 h + 35 h lliure 

disposició 

 

5è 35 h (1 h/set) -------------------------------- 

6è 35 h (1 h/set) ------------------------------ 

Total Cicle 70 --------------------- 

 

Total Etapa 

 

105 + 35 lliure disposició 

 

140 

245 + 35 de lliure disposició 
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Hores de lliure disposició en anglès  

 

 

Curs/Àrea 

 

Anglès 

 

Ll. Musical 

Cançons 

D. de  

l’entorn 

Històries 

 

Plàstica 

(Dibuix) 

 

Informàtic 

P-4  17,5 h    

P-5   35 h   

Total Cicle 47,5 h 

C Inicial    11,66 h  

Total Cicle 11,66 h 

3r     

 

11,66 h 

35 h 

4t     

Total Cicle 46,66 h 

5è 35 h      

6è 35 h      

Total Cicle 70 h 

 

Total  

 

47,5 h a E. Infantil 

128,32 h a Primària 

 
 


