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1. Introducció 

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres 

vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els 

centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu 

que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han 

d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009. El 

projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la 

identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu. 

Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en 

compte la nostra realitat dins el context sòcio-econòmic i cultural de les famílies i 

alumnes que en formen part. 

Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi 

les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu. 

Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva i 

consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’Escola Antoni Tàpies. 

El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a 

les necessitats i circumstàncies del moment. 

 

Per tant, el nostre PEC es una és una proposta global que pretén donar coherència a tot el 

procés d'intervenció educativa del nostre centre. És el document de referència per a tots 

aquells que vulguin conèixer i formar part de la nostra comunitat educativa del centre i és 

el referent inspirador dels diferents documents del centre (PEC, Projecte de Direcció, PGA, 

Memòria Anual, NOFC, Projecte Lingüístic, Projecte de Convivència, Pla d’atenció 

Diversitat, Pla TAC). 
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2. Context 

 

L’escola  

L’escola Antoni Tàpies, depèn del Servei Territorial del Baix Llobregat. Consta de dues línies 

d’Educació Infantil i Primària. El claustre està constituït per una plantilla de 27’5 docents, 

una Tècnica d’Educació Infantil i un Auxiliar d’Educació Especial. 

És una escola de referència en el barri i en el municipi en general i té una bona demanda de 

preinscripció. Sempre ha estat molt respectada pels ciutadans de Sant Boi i s’està 

treballant perquè mantingui una projecció externa positiva.  

El barri  

L’escola Antoni Tàpies està situada al barri centre-vinyets de Sant Boi de Llobregat. L’edifici 

no disposa de barreres arquitectòniques per la qual cosa està catalogada dins el poble com 

a escola preferent per acollir alumnat amb dificultats motrius. 

 

El barri centre vinyets té 3 escoles públiques més i 2 de concertades, fet que agreuja la 

competitivitat a l’hora d’escollir escola com a primera opció juntament amb la davallada de 

natalitat al municipi. 

 

L’alumnat i les famílies.  

El nivell sociocultural i econòmic del barri i el seu entorn és divers, doncs tenim tant 

famílies acomodades, com famílies amb dificultats per assumir els pagaments de materials, 

sortides i activitats varies del centre, o famílies amb problemes econòmics que pateixen 

d’una manca d’ingressos regulars amb dictàmens SCD o en procés. 

Aquesta diversitat queda reflectida en el nivell inicial o punt de partida de l’alumnat. Estem 

treballant amb les famílies per augmentar el vincle família-escola que ens permetrà l’èxit de 

tota la comunitat educativa. 

 

L’absentisme és gairebé inexistent com podem comprovar al SIC. Tot i això hem posat en 

marxa un protocol d’absentisme i retards, per aconseguir que sigui totalment inexistent. 
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Els alumnes d’altres nacionalitats han augmentat aquests últims 6 anys, tot i que el 

percentatge per aula continua sent inferior al 25-30%. 

El curs passat es van renovar i ampliar els representats i col·laboradors de l’AFA, fet que 

ha incrementat la participació de les famílies i el nombre de famílies associades, tal i com 

podem comprovar al SIC. 

Trobem una inquietud per part de les famílies sobre tot a l’etapa d’Educació Infantil en 

poder participar en més activitats del centre. A aquest sector de famílies noves al centre, 

l’equip directiu volem aprofitar-les perquè any rere any vagi incrementant-se aquesta 

relació, implicant-les més en el dia a dia del centre. A hores d’ara ja s’han engegat activitats 

d'interrelació famílies – alumnat on les famílies que fan l’activitat de formació de català per 

a adults entren a les aules a compartir activitats d’Ensenyament Aprenentatge amb 

l’alumnat, famílies expertes que fan exposicions a les aules, famílies que col·laboren amb el 

projecte de l’hort escolar, i famílies que comparteixen amb els alumnes les sortides i les 

festes escolars.. 

 

3. Principis rectors, caràcter propi i identitat 

 

3.1 Principis rectors 

L’escola  es  regeix  pels  principis  rectors  que marca  l’article  2  de  la  LEC (Llei  d’ 

Educació  12/2009, de 10 de juliol) 

 El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 

legislació vigent.  

 La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

  La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 

fons públics.  

 El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 

llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 
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públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 

alumnes.  

 El pluralisme.  

 La inclusió escolar i la cohesió social.  

 La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i 

la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. h) El conreu del 

coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 

convivència.  

 El respecte i el coneixement del propi cos.  

 El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

 El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge.  

 El foment de l’emprenedoria.  

 La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

 L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

 L’educació al llarg de la vida.  

 El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

 L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

 

3.2 Caràcter propi i identitat 

El nostre centre pretén aconseguir un model de gestió institucional que sigui participatiu i 

democràtic. Busquem la participació de tots els estaments que l'integren: mestres, famílies 

i alumnes, mirant d'establir sistemes que facilitin la tramesa d'informació, potenciant la 

responsabilització, recollint suggeriments i mirant d'estimular la participació de tots els 

membres d'aquesta comunitat educativa en els òrgans de gestió i en les activitats escolars i 

extraescolars. 
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El Centre es manifesta pel respecte a totes les confessions d'alumnes i  mestres, pel 

pluralisme ideològic, polític i religiós. Això suposa un respecte envers totes les ideologies i 

creences, així com un intent de donar a l'alumne tota informació de la manera més 

objectiva possible per tal que sigui capaç de formar-se els seus propis criteris i pugui -

mitjançant l'anàlisi objectiu de la realitat- prendre decisions responsables. 

L'Escola, com a reflex d'una societat ideològicament plural, ha d'estimular en els alumnes 

els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.  

L'educació i la convivència han de desenvolupar-se en un marc de tolerància i respecte a la 

llibertat de cadascú, a la seva pròpia personalitat i a les seves conviccions. 

 

L'educació per a la pau, solidaritat i col·laboració 

 S'evitaran els jocs violents. 

 Es treballarà amb els alumnes la importància dels valors del diàleg, la tolerància i el 

respecte per resoldre els problemes i les discrepàncies de criteri. 

 Es sensibilitzarà als alumnes envers el problema de la pau en el món mitjançant la 

informació i el debat. Alhora es tindrà en compte el fet que la pau al món s'inicia en 

el nostre món proper, en les nostres accions del dia a dia. 

 

Coeducació 

Treballem per l'eliminació de les discriminacions de gènere i per la superació de mites, 

tabús i de la diferenciació dels diferents papers assignats a ambdós sexes.  

En aquest context, l’escola practica una educació per a la igualtat, sense discriminacions 

per raó del gènere i raça, d'acord amb la qual l'ensenyament a impartir als nois i noies serà 

el mateix. 

 

Educació per la diversitat 

L’escola admet la diversitat dels alumnes, per la qual cosa la tracta mitjançant 

l'ensenyament personalitzat, que cal entendre no com a un tractament específic i 

diferenciat per a cada alumne/a, sinó com una tipologia metodològica i didàctica diversa 

mitjançant la qual cada alumne/a pugui assolir l'objecte d'aprenentatge des de les pròpies 

característiques individuals. 
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L'educació com a procés integral 

L’escola entén l'educació de l'alumne com un fet que ha de tenir en compte els diferents 

aspectes que integren la seva personalitat, i cal que posi els mitjans adients per tal de 

potenciar-los. 

 

Línia metodològica 

La línia metodològica del centre es basarà en:  

 Fomentar l’autoestima i la confiança en si mateix. 

 Potenciar les relacions personals fonamentades en el respecte, el diàleg,  la 

responsabilitat i l’esforç. 

 Potenciar i garantir relacions de confiança i participació de les nostres famílies. 

 

Llengua d'aprenentatge 

La llengua vehicular de la nostra escola és el català i en l’apartat del Projecte lingüístic 

s’especificarà el tractament de la mateixa dins de la nostra comunitat educativa. 

  

 

4. Prioritats i Objectius educatius 

Els objectius referits tot seguit volen concretar quin és el caràcter propi del nostre centre, 

que d'acord amb tota la comunitat educativa, l'equip directiu es proposarà aconseguir a 

través de les activitats didàctiques en el treball del dia a dia. 

La definició de les estratègies, activitats, recursos, responsables, temporització i avaluació 

d'aquests objectius es concretaran en la Programació General Anual de cada curs i es faran 

propostes de millora en la Memòria del curs. 

 

1. Treballar per la millora contínua dels resultats educatius.  

- Considerar els resultats de les avaluacions externes i d’altres valoracions, a fi de 

millorar en el procés d’ensenyament aprenentatge i introduir les modificacions 

pertinents. 

 

2. Revisar i actualitzar els documents normatius        
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3. Millorar la cohesió social i la bona imatge del centre. 

4. Treballar per la millora de la inclusió, equitat i l’atenció de la diversitat del nostre 

alumnat. (aspecte important per demanar llocs específics). 

5. Promoure l’ús de la llengua anglesa en tot el centre (aspecte important per demanar 

llocs específics). 

6. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (aspecte important 

per demanar llocs específics). 

   7. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial amb metodologies 

globalitzades. (aspecte important per demanar llocs específics). 

 8. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva 

autonomia personal.  

9. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i 

emocional que correspon al seu nivell maduratiu.  

10.Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, 

corporal, musical, artístic i visual.  

 

 

5. Currículum 

És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i 

criteris d’avaluació que treballem en cadascuna de les etapes educatives (etapa infantil i 

etapa primària) per tal de garantir el nivell acadèmic adient per poder accedir a la següent 

etapa educativa amb èxit. 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, compresa 

dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 anys. 

L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el cicle 

mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle dividit en tres nivells, P3, P4 i 

P5. 

La filosofia de l’Escola Antoni Tàpies pretén fer, a partir de la mirada i sentir de l’alumne, 

una anàlisi inicial sobre les pràctiques didàctiques i les condicions d’aprenentatge que 



Projecte Educatiu                                                                                                             Escola Antoni Tàpies 

 

 
10 

 

  

 

faciliti el punt de partida de la construcció d’aprenentatges a partir de l’experiència i la 

manipulació.  

 

5.1 Criteris metodològics 

Com a criteris metodològics el centre segueix els següents criteris: 

 Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments: 

Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial. 

Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació. 

Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del propi 

procés d’aprenentatge). 

 Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la 

transferència dels coneixements entre les diferents àrees. 

 Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques 

(estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió 

escrita i comprensió lectora a partir de primària) 

• Realització de  projectes interdisciplinaris i altres treballs   cooperatius amb 

metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell. 

• Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre 

 detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes 

 establertes en els decrets 

• Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup. 

• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat, incloent una hora no lectiva de 

 reforç individual a tota la Primària. 

 Pla lector amb dedicació de 30 minuts diaris per tota la Primària. 

 

5.2 Infantil 

Destaquem a infantil els ambients d’aprenentatge, projectes i espais d’aprenentatge. 

Ambients d’aprenentatge 

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de 
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diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, 

imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. 

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i 

relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels 

infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

Els infants disposen d’un espai d’experiència activa, on es reuneixen per explorar diverses 

possibilitats de joc i de materials. 

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge 

significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual 

destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es. 

Pretenem: 

– Potenciar la creativitat, l’autonomia i la capacitat de raonament 

– Potenciar i desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla… 

– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult. 

– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants. 

– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns 

amb els altres, establir normes de comportament i de joc… 

– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera 

constant i lliure sistemàticament. 

– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement. 

– Respectar a les persones i els materials. 

PRINCIPIS METODOLÒGICS DELS AMBIENTS DEL TÀPIES 

• L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, 

construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina… 

• La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el 

procés d’aprenentatge. 

• Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com 

els materials són la principal estratègia d’intervenció. 

• Utilitzem tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, discontinus… 

• Creem espais atractius i susceptibles d’aprenentatge. 
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Treball per projectes 

A la nostra escola estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el 

procés d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional. 

El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, 

aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el ser crítics. 

El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres: 

• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola. 

• Una idea o vivència d’un infant. 

• Un esdeveniment relacionat amb l’aula. 

• Una proposta duta a terme per part d’una mestra. 

Les mestres d’infantil sempre busquem una manera atractiva per introduir el tema: per 

exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un personatge inventat, 

una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia d’actualitat… 

La metodologia emprada a l’escola Antoni Tàpies per fer el treball per projectes a 

l’educació infantil segueix el següent esquema: 

1. S’escull un tema. 

2. Es cerquen els coneixements previs, “Què sabem?” 

3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?” 

4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats. 

5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre el “què 

hem après” i “com ho hem après”. 

6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de continguts. 

7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els tractem 

segons els interessos de cada grup classe. 

8. El projecte finalitza amb un dossier que recull les diferents experiències, vivències, 

activitats, reflexions, fotografies… que s’han anant desenvolupant al llarg del propi 

projecte. 

El paper dels mestres 

Fem de guies dels alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem 
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situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat avançar i enriquir-se. Proporcionem els 

recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera autònoma els 

coneixements propis. 

Duració del projecte 

Hem establert que un projecte duri màxim un trimestre, per tant en farem un mínim de 3 

en cada curs escolar. Tindrem en compte la motivació dels nens i nenes, ja que aquesta és 

la que ens marcarà si cal allargar el projecte o l’hem de finalitzar. 

Espais d’aprenentatge de llengua i lògica matemàtica amb docència compartida 

A P4 i a P5, fem docència compartida en lectoescriptura i lògica matemàtica en 3 espais 

d’aprenentatge. 

– Un espai amb la mestra tutora amb feines de lectoescriptura o lògica matemàtica que 

requereixen més ajut de l’adult. 

– Un espai amb la mestra de suport amb una tasca també de lectoescriptura o lògica 

matemàtica amb un recurs digital, bé sigui la PDI, ordinadors, tauletes… (en funció de 

l’activitat) 

– Un espai de treball més autònom, amb activitats totalment lúdiques i/o de manipulació 

també de lectoescriptura i lògica matemàtica. 

Amb aquests espais pretenem atendre a tot l’alumnat amb metodologies diverses, per tal 

que sigui quin sigui el seu punt de partida tots avencin en el seu procés d’aprenentatge. 

 

5.3 Primària 

Destaquem de Primària els Projectes de Medi, 30’ de lectura, tallers verticals, anglès i 

llenguatge de programació (scratch) 

Projectes 

El Currículum actual fa palesa la importància de l’adquisició de les competències bàsiques.  

Formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és cabdal 

per al nostre futur. 

L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una 

societat canviant, per tant els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera 

transversal i han de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. 
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És atenent a tot això que la nostra escola fem protagonistes del seu aprenentatge als 

nostres alumnes. 

Hem planificat per projectes l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural  a tota la 

Primària, i amb elles també les competències en el coneixement i interacció en el món físic, 

la competència social i ciutadana, la competència lingüística i audiovisual i la competència 

d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Partim dels interessos dels alumnes per tal d’arribar a assolir els coneixements i capacitats 

que marca el Currículum, seguint la mateixa estructura a cada unitat temàtica: 

• Partim d’un element motivador 

• Treballem una temàtica emprant diferents recursos materials i digitals (tauletes, 

portàtils, mapes conceptuals, murals…) i diferents metodologies, com ara ABP, webquest, 

presentacions en Power Point o en Prezi… 

• Fem agrupaments d’aula diferents, com ara petit grup, parelles, individual,  

• Fem avaluacions diverses: observació del mestre, autoavaluacions, coavaluacions… 

• Utilitzem metodologies diverses: treball cooperatiu... 

• Fem sortides i/o activitats lligades al tema que treballem. 

En definitiva, posem la mirada en l’alumne per tal que el seu aprenentatge sigui significatiu 

i durador. 

 

30 minuts de lectura 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de mitja hora, quatre dies en setmana, per 

treballar la comprensió lectora. Dins d’aquesta franja es fan activitats de gust per la lectura, 

activitats de comprensió lectora i un dia es fa apadrinament lector entre els cursos 

d’Educació Primària i Educació Infantil i Cicle Inicial. 

 

Tallers verticals 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de sis tallers transversals de diferents temàtiques, 

com ara les artístiques (volum, decoració, dibuix en anglès…); les TAC, com ara el 

llenguatge de programació (scratch), expressió corporal i moviment o escacs. 

Tallers plens de continguts i aprenentatges, en grups més reduïts d’alumnes, i amb 
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una vessant lúdica i de manipulació que assegura uns coneixements significatius per part 

de tots els infants. Tres d’aquests tallers s’imparteixen en llengua anglesa, per això trobem 

que el punt següent és molt important en el nostre Projecte. 

 

Anglès 

A més de l’anglès que fem curricularment, es fan tres tallers a cada curs en anglès, una 

educació física bilingüe a Cicle Mitjà i Cicle Superior i activitats entre centres com el English 

Spring Festival, un festival musical amb altres escoles del poble. Aquesta matèria esdevé 

un pilar bàsic en la nostra escola i enguany serà molt important per al concurs de llocs de 

treball específics tenir docents preparats en aquesta llengua. 

 

Scratch 

L’Scratch, programa amb el que fem una introducció a la programació robòtica,  està 

dissenyat per a potenciar les habilitats fonamentals per al s. XXI, com ara la resolució 

creativa de problemes, el pensament computacional, la capacitat organitzativa o la presa 

de decisions. 

 

5.4 L’avaluació i promoció 

 

 L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de 

revisió i reflexió de la pràctica docent.  

El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i 

protagonista del propi procés d’aprenentatge.  

Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les 

dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i per 

afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autorregular-se (avaluació formadora: autoavaluació 

i coavaluació)  

El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per 

prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. Les promocions es 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers
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prenen promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts en el document de 

promoció de l’alumnat, elaborat pel Consell de Direcció. 

 

 

6. Organització dels grups d’alumnes 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, compresa 

dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 anys.  

L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el cicle 

mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle  dividit en tres nivells, P3, P4 i 

P5.  

Els alumnes s’agrupen bàsicament per classes però s’estableixen espais horaris per tal 

d’atendre els alumnes en d’altres tipus d’agrupament: apadrinaments entre alumnes de 

diferent edat, grups flexibles amb dos mestres a l’aula, tallers intercicles, agrupaments 

flexibles... 

L’escola té establert el criteri de barreja, respectant un mínim d’una i un màxim de dues en 

tota la Primària. 

 

Els alumnes es distribueixen en dos grups en iniciar la seva escolaritat a P3. En el moment 

de la realització dels grups no coneixem personalment els nens i nenes i fem la distribució 

tenint en compte diferents criteris:  

- Equilibrar nombre de nens i nenes.  

- Equilibrar alumnes per la seva data de naixement.  

- Repartir necessitats educatives especials.  

- Assistència a Llar d’infants.  

- Separar bessons.  

- ...  

Alguns d'aquests criteris tenen ple sentit a P3 per equilibrar els grups i com a eina 

educativa que facilita l'aprenentatge i la cohesió en el cicle infantil però que a partir de P5  

esdevenen purament anecdòtics (assistència a llar d'infants, nom o data de naixement) i en 

canvi fixen el grup durant 9 anys enfront a necessitats educatives més importants. 
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L’experiència ens demostra que amb el pas dels cursos, en la majoria de casos, és 

convenient una redistribució dels alumnes. Per una banda, perquè al llarg de l’escolaritat 

els grups pateixen variacions diverses:  

- Per baixes, 

 - Per noves incorporacions,  

- Per dificultats d’aprenentatge que es detecten,  

- Per problemes actitudinals que es manifesten, 

 - ... 

 I per altra, perquè la barreja de grups: 

 - Contribueix a trencar dinàmiques incorrectes  

- Ajuda a un major coneixement entre els alumnes i trenca l’enfrontament de grups A i B - 

Pot ajudar a trobar el seu lloc als alumnes que ha tingut dificultats de relació.  

- ....  

Per totes aquestes raons, el Claustre s’ha plantejat que a partir d’aquest curs els alumnes 

dels grups A i B es barregin en dos moments al llarg de la seva escolaritat. 

Les barreges les realitzaran els tutors i els especialistes que coneixen els grups i els 

alumnes i per realitzar-les es tindran en compte els següents criteris:  

- Equilibrar nombre de nens i nenes.  

- Equilibrar els diferents nivells d’aprenentatge.  

- Equilibrar alumnes amb dificultats d’aprenentatge específiques.  

- Equilibrar alumnes amb problemes actitudinals. 

- Canviar la ubicació d’aquells alumnes amb dificultats d’adaptació al grup. 

 - Apropar alumnes amb afinitats de caràcter, interessos comuns o aspectes motivacionals 

compartits. 

 

7. El plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema inclusiu.  

Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006): Una escola inclusiva és aquella en la qual 

poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè no hi ha 
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diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria d’alumnes, sense cap 

mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents.  

Així, el nostre centre, segons queda recollit en el Pla d’Atenció a la Diversitat(2016), 

planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels 

alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada 

per millorar-ne el nivell competencial. 

Mesures i suports  universals 

Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, han de 

permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per 

minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comu-

nitat educativa. 

Quant al nostre centre destaquem: l’estructura flexible del centre, el desenvolupament de 

l’orientació inclusiva, el Pla d’atenció a la diversitat, la composició heterogènia de 

l’alumnat. 

Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula destaquem: l’aprenentatge cooperatiu, la 

resolució participativa dels conflictes, les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a 

l’aula amb una orientació inclusiva (la docència compartida, la tutoria entre iguals, els 

suports tecnològics, el treball per ambients Educació Infantil i els tallers internivells i el 

treball en petits grups dins l’aula...). 

 

Mesures i suports addicionals 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma 

flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del 

procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns 

alumnes. 

La concreció de les mesures i els suports queda  recollida en els nostres documents del 

centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans individualitzats (PI). 

Entre les mesures i els suports addicionals destaquem: 

 El suport escolar personalitzat (SEP)  
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Aquest suport, desenvolupat en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (2012-2018), pretén 

aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges amb activitats 

addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, i dirigides a grups d’alumnes o a alumnes 

individuals que, en algunes àrees o en aspectes conductuals, puguin manifestar dificultats o talents 

específics. 

Així, a  la nostra Escola fem SEP fora d’horari escolar de 1r a 6è per a un grup reduït tres 

dies a la setmana i dins l’horari escolar per a alumnes individuals amb alguna dificultat 

puntual. 

Mesures i suports intensius 

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats 

educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta 

educativa de forma extensa, amb una freqüència re-gular i, normalment, sense límit 

temporal. 

L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla individualitzat (PI), 

en el qual s’han de concretar els objectius, els professionals implicats que s’han de coordinar, les 

adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que permetin avaluar-ne 

l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris .         

Així, pensem que a l’Escola Antoni Tàpies  plantegem l’atenció educativa per a que tot l’alumnat 

amb les mesures adients pugui millorar el seu   nivell competencial, treballant intensament des de 

la Comissió CAD, en la formació de mestres i fent participar a tota la comunitat educativa en el 

desenvolupament .           

 

 

                      

 

8. LA CONVIVÈNCIA 

 

8.1 Convivència i resolució de conflictes. 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors de la 

pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la 

igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg. 
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La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals: 

• La construcció de la pròpia identitat, 

• La relació amb les altres persones 

• La pertinença a la comunitat. 

S’utilitza el diàleg com un procés de gestió positiva de conflictes. Es parteix del fet que 

quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un 

acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i a 

créixer i formen part de la vida de totes les persones. 

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte desenvolupem competències 

relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les 

habilitats de pensament reflexiu, 

creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg. I les capacitats d’escolta, participació 

activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació. 

 

Els valors i actituds que es treballen a l’escola són: l’acollida, la coeducació, la competència 

social, la comunicació, l’educació intercultural, l’educació emocional, l’educació per la pau, 

l’educació per la responsabilitat, el valor de l’esforç, la inclusió i la mediació. 

8.2 Projecte de convivència 

El nostre projecte de convivència engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de 

la convivència a l’escola. Recull les intervencions que l’escola desenvolupa per tal de 

capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió 

positiva de conflictes. 

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: 

• Aula 

• Centre 

• Entorn 

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el règim 

disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la concreció en 

quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i Funcionament del centre 

(NOFC). 
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9.Tutoria 

 

L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de 

l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. 

Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 

professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir una 

maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la societat. 

L’acció tutorial, segons el nostre PAT, estableix els mecanismes per garantir que els 

professors o els mestres tutors facin un seguiment individual del procés educatiu de cada 

alumne i el seguiment col·lectiu del grup classe. 

També ha de garantir la coordinació de tots els/les professors/es que intervenen en un 

grup classe i ha d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies. 

 

 

En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora dels alumnes i el grup és l’encarregada 

d’assolir els següents objectius: 

 

9.1 Respecte a l’alumnat 

 

• Vetllar pels processos educatius de cada alumne/a. 

• Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de l’alumnat i dur a terme 

l’orientació. 

• Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i responsabilitzar-lo en diferents 

tasques. 

• Realitzar sessions de tutoria, activitats de participació, orientació, de resolució de 

conflictes, de cohesió de grup... 

 

9.2 Respecte a les famílies 

 

 Realitzar reunions informatives a principi de curs. 
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 Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills i 

filles i comunicar els resultats de les avaluacions. 

 Portar a terme entrevistes individuals. 

 Compartir les expectatives sobre l’alumne/a. 

 Mantenir una comunicació fluïda a través de circulars, notes i escrits a l’agenda. 

 Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per qualsevol motiu relacionat 

amb el procés educatiu dels seus fills/es, ho sol·licitin. 

 Fer partícip a la família de les decisions que s’hagin de prendre respecte al 

procés educatiu dels seus fills i filles. 

 

 

 

9.3 Respecte l’equip de mestres 

 

 Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures, normes de conducta, 

exigència/aprenentatges, càrrecs... 

 Recollir informació de cada alumne/a en les diferents àrees. 

 Compartir les expectatives individuals i de grup. 

 Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el grup. 

 Informar de les entrevistes amb la família a la resta de l’equip docent. 

 

10 Participació 

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de 

manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les tasques 

organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a 

base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació. 

Per tal que la participació sigui un fet s’estableixen diferents òrgans de participació que 

recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions 

consensuades. Per això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. Per altra banda 

impliquem els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment i avaluació del PEC. 
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10.1 Objectius d’àmbit humà i de serveis. Mecanismes de participació. 

1.- Establir vies de comunicació efectives de pares, alumnes i professors, desenvolupant i 

utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació. 

2.- Afavorir al màxim la relació família – escola i la participació d’aquestes en la dinàmica del 

centre. 

3.- Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars. 

4.- Potenciar la formació permanent del professorat a través de l’assistència a cursos, 

seminaris i assessoraments que es facin en el centre, a través d’intercanvis i contactes amb 

altres institucions, centres, visites a escoles,... 

5.- Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix l’escola 

(menjador, escola matinera, activitats extraescolars) i potenciar un estret lligam i 

coordinació entre l’aprenentatge reglat i aquests serveis. 

6.- Gestionar les aportacions econòmiques, d’una manera planificada i amb transparència. 

7.- Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que esdevingui 

un veritable òrgan de decisió i gestió del centre. 

8.- Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal de l’ajuntament ( neteja i 

manteniment). 

9.- Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els/les mestres de l’escola mitjançant 

claustres, reunions de nivell, cicle o qualsevol altre tipus de reunió. 

10.- Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta. 

11.- Establir relacions de coordinació i col·laboració amb la resta de centres de primària del 

nostre municipi, així com instituts, i altres institucions educatives i administratives. 

12.- Coordinar-se amb aquells centres o organismes que atenen algun alumne/a nostre. 

L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les famílies. 

Reunions periòdiques amb l’AFA i les seves comissions, reunions d’inici de curs, entrevistes 

i activitats que es considerin pertinents i oportunes. 

Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a través dels 

seus representants al Consell Escolar o bé directament fent arribar les demandes, 

suggeriments o propostes a l’equip directiu. 
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L’escola també participa en diferents activitats i equips de treball de la ciutat per tal 

d’afavorir el treball en xarxa i la integració social dels/ de les alumnes. 

La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la comunicació, la 

participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el centre i les famílies 

en 

l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de compromís són aprovats pel 

consell escolar i es revisa i s’actualitza periòdicament en els terminis que acordi el centre. 

 

10.2 Òrgans de participació. Estructura organitzativa. Concreció a les NOFC( maig 2015). 

10.2.1. Òrgans unipersonals 

Són òrgans unipersonals el /la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. Els /les tres 

junts, constitueixen l’Equip Directiu del centre. 

El Director/a té caràcter electiu. L’elecció es fa a través d‘una comissió de selecció que fa 

una valoració de mèrits relacionats amb la competència i l’experiència professional, així 

com la formació específica i, per altra banda, també es valoren el projecte de direcció 

presentat i la capacitat de lideratge. El director/a designa els altres membres de l’equip 

directiu. 

L’equip directiu desenvolupa aquelles funcions que estan regulades específicament per la 

LEC (Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol) i en el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de 

la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent .També 

aquelles altres que la pròpia normativa de funcionament del centre (NOFC) facin 

necessàries per aconseguir una escola oberta, activa i funcional que potenciï la línia 

metodològica del centre, a partir de les línies d’actuació establertes en el projecte de 

direcció. 

10.2.2. Òrgans col·legiats 

10.2.2.1 Consell escolar : És el màxim òrgan de participació i govern del centre, així com 

l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són 

representats els diferents estaments que componen la comunitat educativa : professorat, 

personal d’administració i serveis, famílies i ajuntament 

El nostre Consell Escolar està format per: 
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- El director, que n’és el president 

- La cap d’estudis 

- Sis mestres, elegits/des pel claustre de professors 

- Cinc pares/mares, elegits pels pares/mares del centre 

- Una representant de l’AFA, designat per aquesta associació 

- Una representant de l’ajuntament 

- Una representant de serveis (PAS), elegit entre els membres d’aquest col·lectiu. 

- El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell, amb veu però sense vot. 

El Consell Escolar es renova per meitat dels seus membres electors, cada dos anys. 

Les funcions del Consell escolar són aquelles que venen regulades pel decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 5686) 

El Consell Escolar es reuneix preceptivament, una vegada al trimestre, i sempre que el 

convoqui el/la seu/seva president/a o ho sol·liciti un terç dels seus membres. 

Les decisions en el sí del Consell Escolar es prenen, sempre que sigui possible, per consens. 

Si no fos possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria del membres 

presents, sempre que la normativa no determini un altre tipus de majoria qualificada. 

Dins el Consell Escolar s’estableixen diferents comissions de treball. En el consell escolar de 

l’escola tenim establerta la comissió econòmica, prescriptiva segons la normativa, i les 

comissions de convivència i permanent. 

 

10.2.2.2 Claustre de professors/es. Està integrat per tot el personal docent del centre i és 

l’òrgan de participació i decisió dels docents. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, 

decidir i informar de tots els aspectes relacionats amb la docència del centre. 

 

10.3. Altres coordinacions: 

• Coordinadors/es de cicle: Vetllen per la coherència i la continuïtat de les accions 

educatives al llarg de tota l’etapa educativa. (3-12 anys) 

• Coordinador/a de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC): Vetlla pel 

correcte funcionament de tot el maquinari del que disposa el centre, així com del seu 

manteniment conjuntament amb el tècnic informàtic del Departament. Assessora al 



Projecte Educatiu                                                                                                             Escola Antoni Tàpies 

 

 
26 

 

  

 

professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les 

diferents àrees del currículum i els orienta en la seva formació permanent. 

• Coordinador/a de riscos laborals (RL): coordina i promou les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre. Realitza conjuntament amb la direcció el pla d’evacuació. 

• Coordinador/a per a la llengua i la cohesió social (LIC): vetlla, coordina i promou les 

actuacions previstes en el Projecte lingüístic i en el Pla de lectura del centre. 

• Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): en formen part la cap d’estudis, les mestres 

d’educació especial i la psicopedagoga de l’Equip d’assessorament pedagògic (EAP). 

Aquesta comissió es reuneix mensualment, o sempre que es cregui oportú. Vetlla per la 

coherència en les actuacions amb els/les alumnes que necessiten atenció a la diversitat i 

promou el treball conjunt amb els/les tutors/es i els/les mestres especialistes que 

intervenen el procés educatiu d’aquests alumnes. 

 

10.4. Personal d’administració i serveis del centre (PAS) 

 

Quan parlem de Personal d’ Administració i Serveis, fem referència a aquelles persones que 

col·laboren i participen en el correcte funcionament del centre però que no estan implicats 

en l’ensenyament - aprenentatge de manera directa. Entre ells, comptem amb la tècnica 

d’educació infantil, l’auxiliar d’Educació Especial, els conserges i l’administrativa. Aquestes 

persones, coneixen el funcionament del centre i s’impliquen en la dinàmica que s’hi genera. 

 

 

11.  L’avaluació interna 

 

L'avaluació permetrà relacionar els resultats amb els processos d'ensenyament i 

aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d'acord amb 

les característiques del context en què es desenvolupa l'acció educativa. L'avaluació serà 

especialment útil per prendre decisions que contribueixin a incrementar la qualitat 

educativa que reben els alumnes. La planificació i l'aplicació de tota l'activitat avaluadora 

integrarà tant l'avaluació interna com l'avaluació externa. Les modalitats d'avaluació 

actuals són les següents:  
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- Les avaluacions diagnòstiques de 3r, que correspon al Consell Superior d’Avaluació. 

- Les avaluacions de les competències bàsiques de 6è, que correspon al Consell Superior 

d’Avaluació. 

 - Les avaluacions de centres i de serveis educatius, que correspon efectuar a la Inspecció 

d'Educació.  

- Les avaluacions de l'exercici docent i de la funció directiva, que es desenvolupa per part 

de la Inspecció amb la col·laboració dels directius dels centres. 

-  L’autoavaluació de mestres i alumnes per millorar la tasca docent. 

 - L'autoavaluació que han de fer els directors dels centres educatius sostinguts amb fons 

públics per tal de deduir-ne les actuacions de millora que cal implementar. El sistema 

d'assegurament de la qualitat es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen 

informació rellevant i ajuda en la presa de decisions:  

de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), de recursos 

(mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en 

relació amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d'assoliment dels objectius del 

centre i el comparen amb els estàndards). 

-L’avaluació de les famílies a final de curs, mitjançant un formulari google per la millora 

continua del centre. 
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12.Indicadors de progrés 

1. Àmbit pedagògic – didàctic 

1.1 Objectiu: Millorar els resultats educatius 

1.1.1 Tractament sistemàtic i transversal de les competències bàsiques 

1.1.2 Ús de les TAC dins del procés d’Ensenyament Aprenentatge. 

1.1.3 Consolidació i incorporació de metodologies per projectes que afavoreixin la 

inclusió 

1.1.4 Revisió dels criteris d’avaluació i el procés d’avaluació 

1.1.5 Millora de la formació de centre 

 

2. Àmbit de gestió i organització 

2.1 Objectiu: Mantenir actualitzats els documents normatius 

2.1.1 Revisió i actualització de tota la documentació del centre 

2.1.2 Desenvolupament d’un pla de manteniment, d’ordre i control de l’edifici, 

promovent la millora dels espai 

 

3. Àmbit econòmic – administratiu 

3.1 Objectiu: Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent 

3.1.1 Elaboració del pressupost i liquidació de manera consensuada. (Comissió 

econòmica) 

 

4. Àmbit humà i de servei 

4.1 Objectiu: Mantenir un bon clima de treball 

4.1.1 Acolliment dels nous professionals que s’incorporen al centre 

4.1.2 Fonamentació d’un bon clima de treball i d’una participació activa al centre 

4.1.3 Implicació de les famílies en la vida del centre 

 

5. Àmbit Institucional 

 5.1 Objectiu: Millorar la cohesió social 

5.1.1  Assistència de tot l’alumnat a sortides i colònies 
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5.1.2 Reprendre el sentit pedagògic en la celebració de les festes 

5.1.3 Foment de nous projectes d’innovació 

 

 5.2 Objectiu: Mantenir una bona imatge del centre 

5.2.1 Revisar el protocol de portes obertes 

5.2.2  Manteniment de la web del centre 

5.2.3 Coordinació amb entitats externes pel manteniment de l’edifici i creació de nous 

espais 

 

Els objectius més concrets i accions que es desenvoluparan a partir d’aquests objectius, es 

concretaran al PdD i a les PGA, i seran avaluats pels indicadors de procés i progrés 

corresponents. 
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Indicadors Recollida d’informació Documents elaborats 

Objectiu 1.1:  Millorar els resultats educatius 

 Nombre d’alumnes que milloren a les proves de competències 

bàsiques 

 Percentatge de millora global de les competències bàsiques 6è 

 Percentatge de millora global de les avaluacions diagnòstiques 

de 3r. 

 Índex de satisfacció del professorat envers la formació rebuda 

 Nombre d’activitats TAC, aplicades en cada cicle 

PGA 

Actes de cicle/ 

coordinació 

Actes de claustre 

Memòria  

Qüestionaris 

Enquestes 

Pautes d’actuació elaborades 

Programacions 

Recull activitats TAC 

Recull d’eines del programari 

notebook 

Objectiu 2.1: Mantenir actualitzats els documents normatius 

 Índex  de coneixement de la documentació del centre per part 

de la comunitat educativa 

 

 Nombre de documents actualitzats 

 

PGA 

Actes de consell direcció 

Actes de claustre 

Memòria 

Enquestes de satisfacció 

PEC actualitzat 

Pla d’Acollida del professorat 

Programacions actualitzades als cicles 

Projecte lingüístic actualitzat 

Seguiment elaboració NOFC 

Objectiu 3.1: Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent 

 Índex de participació de la comissió econòmica en l’elaboració 

del pressupost 

 Grau de satisfacció del claustre per la informació econòmica 

rebuda al llarg del curs 

Actes de 

claustre/coordinació 

PGA 

Memòria 

Pressupost anual 

Informe econòmic trimestral 

Liquidacions 

 

Objectiu 4.1: Mantenir un bon clima de treball 

 Grau de satisfacció del professorat/famílies/ 

alumnes per l’acollida rebuda 

 Grau de participació de l’equip docent en les iniciatives del 

centre. 

 Nombre de reunions de coordinació AFA – Equip directiu 

Enquestes de satisfacció 

PGA 

Memòria 

Actes reunions AFA-ED 

Pla d’acollida 

Objectiu 5.1: Millorar la cohesió social 

 Nombre d’alumnes de cada curs que assisteixen a les sortides 

 Nombre d’alumnes que assisteixen a les colònies 

 Grau d’aplicació de les NOFC 

 Grau de satisfacció de mestres / alumnes /famílies envers la 

celebració de les festes 

Actes de la Comissió   

Graelles de registre 

d’assistència a sortides i 

colònies 

Qüestionaris de 

satisfacció 

Memòria de rendició de comptes del 

projecte d’innovació de convivència i 

mediació escolar 

 

Objectiu 5.2: Mantenir una bona imatge del centre 

 Nombre de famílies que visiten l’escola per les portes ofertes 

 Nombre d’alumnes que demanen el centre en primera o 

segona opció 

 Nombre de visites trimestrals de la web de l’escola 

 Nombre d’alumnes que s’identifiquen amb el centre 

Enquesta de satisfacció 

Graelles de registres 

Recull de visites virtual 

Web actualitzada 

Documents i actes comissions de 

festes 
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13.Estratègies de difusió 

 

Xarxa i comunicació. 

El centre disposa de pàgina web pròpia, actualitzada l’any 2016, i d’un seguit de blocs que 

transmeten a la comunitat educativa i a la resta del món el què es fa al centre, el nombre 

de visites es va incrementant .  

L’actualització d’aquesta pàgina és mensual i la realitza la coordinadora TAC del centre, i els 

blocs de cicle cada referent TAC de cada cicle. Haurem d’implementar mecanismes per a 

potenciar la participació dels altres membres del claustre en la confecció i publicació de 

materials web i relacionar més estretament la web i els materials que s’hi pengen amb les 

activitats d’EA que realitzen o han de realitzar els alumnes per donar vitalitat i funcionalitat 

a l’espai web.  

També en la mateixa línia, hem creat el facebook de l’Escola i twitter per tal d’establir una 

relació fluïda amb les famílies perquè hi hagi unió en tota la comunitat educativa. 

A  més, des d’aquest any s’envien mails periòdics a les famílies per que estiguin al dia de 

totes les informacions rellevants de l’Escola. 

Atenció de les famílies 

L’atenció a les famílies es constant i propera (dada recollida a l’enquesta de satisfacció del 

curs 16-17). Sempre intentem donar resposta en el menor temps possible i vetllem per 

satisfer les seves demandes, tenint en compte sempre la defensa de l’alumnat per davant 

de qualsevol altre fet o situació. 

 

Portes obertes, difusió i tríptics informatius 

El centre prioritza moltíssim l’atenció que se li dona a la població de Sant Boi, quan ve a 

conèixer el centre i ha de decidir on escolaritzarà el seu fill/a els propers 9 anys de la seva 

vida en la majoria dels casos. 

Les portes obertes es fan tant en horari lectiu com en no lectiu (més d’una sessió), i es 

dona visita individualitzada a tot aquell qui ho demana per explicar-li qui som, i què fem a la 

nostra escola. La seva difusió és fa amb cartells i tríptics pel barri, i a les escoles bressols, 
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on a més anem personalment a explicar què oferim des de la nostra escola i aclarir dubtes 

a les famílies que no coneixen ni el centre ni el procés de preinscripció i matricula. 

A les portes obertes des de fa 2 anys hi participem l’equip directiu, mestres de diferents 

cicles, alumnes, exalumnes, servei de menjador i famílies.  

Tot això ha fet possible, que tot i la baixa natalitat al municipi, la preinscripció a P3 a 

augmentat de del 0.86% a l’1.3% els darrers 4 anys, segons consta a les dades del SIC. 
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14.Organigrama 
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15.Serveis escolars. 

 

15.1 Menjador escolar 

 

L’escola ofereix servei de menjador amb cuina pròpia, a càrrec de l’empresa Paladarines, 

contractada per l’AFA. 

Hi ha dotze monitores i una coordinadora que vetllen per a que els alumnes de l’Escola 

tinguin un espai de dinar i un de lleure. 

 

Aquesta empresa fa projectes educatius que lliguen amb el projecte Educatiu de Centre. 

Ara mateix, porta a terme el  Projecte educatiu Eat in English 

L’objectiu d’aquest projecte de durada de dos anys és que des de les tasques més 

rutinàries del menjador escolar els nens aprenguin expressions de la llengua Anglesa 

mitjançant el joc i l’hàbit diari del nostre espai. 

Així doncs proposen dos jocs ben diferenciats, un per l’estona del menjador (English 

Thermometer) i l’altre per l’estona del lleure educatiu (hit song ‘eat english’). 

 

15.2 Acollida matinal 

 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a  

disposició del nostre centre un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de de 

les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius. 

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora 

al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les 

classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que 

necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual. 

 

L’entrada al servei d’acollida es fa per la porta principal. L’espai destinat per utilitzar el 

servei és el menjador de l’escola, un lloc tranquil i agradable on els nens i les nenes poden 

http://www.paladarines.com/products.html
https://sites.google.com/site/paladarines/
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realitzar les activitats proposades. Pels més petits les activitats poden ser jocs de taula, 

puzzles, encaixos contes… Pels nens que són una mica més grans, els escacs, pintura de 

mandales, llegir, estudiar o fer deures. 

 

 

15.3 Activitats extraescolars. 

 

Les activitats extraescolars que es fan a la nostra escola són a càrrec de l’AFA. 

Normalment, les activitats que surten cada any les gestiona una empresa TEAM de servei 

de lleure: patinatge, hip-hop, futbol, multisport... 

Aquest any també s’ha inclòs l’activitat d’anglès com a extraescolar dins l’horari de migdia i 

a la tarda a càrrec de l’Empresa My Second Language. 

 

 

 

 

16.Formulació, Aprovació i Difusió del PEC 

 

L’equip directiu ha formulat la proposta inicial del projecte educatiu, i el claustre ha fet les 

modificacions pertinents. Així, como tots els centres públics, el consell escolar del centre 

ha tingut la competència decisòria d'aprovar el projecte educatiu, a partir de la proposta 

que li ha fet arribar el claustre, a iniciativa del director". Així, amb les 3/5 parts de 

conformitat s’aprova aquest document amb data 4 de desembre de 2017. 
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17.Taula de documents vinculats al PEC 

 

 

Documents vinculats PEC Data de confecció Data d’actualització 

PEC Juny del 2009 4 desembre de  2017 

PLC (Projecte Lingüístic) Juny del 2008 
En actualització (curs 

2017/2018) 

Pla TAC Setembre 2012 Setembre 2017 

Projecte de Convivència En elaboració  

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Juny 2006  

Pla d’Atenció a la 

diversitat 
Juny 2016 Setembre 2017 
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18. Projecte lingüístic 

                     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. 

 

18.1 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. 

 

□ Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: títol II, del règim lingüístic del sistema 

educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 

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

d'un sistema educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017) 

□ Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015) 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799722&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
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□ Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents 

i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària (DOGC núm. 7148, de 

23.6.2016) 

□ DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria. 

□ Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i 

els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

□ Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: article 5.1 

(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) 

 

 

18. 2. CONTEXT  SOCIOLINGÜÍSTIC 

18.2.1. 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.  

 

18.2.2. 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. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Especial.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685428.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
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     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. 

 

18.2.3. 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. 

 

18.2.4. 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. 
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       Si els alumnes els parlen en català tot el personal respon en català.  

    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%. 

 

18.2.5 Personal no docent (administrativa i conserges) 

      La primera llengua és el català i el  castellà  respectivament. 

      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. 

 

18.2.6 AFA 

   Tres persones que formen l’AFA 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. 
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18.3 EL  CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR  I  D’APRENENTATGE  

18.3.1. 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 castellanoparlant. L’objectiu és que en acabar 

l’ensenyament obligatori, els alumnes tinguin coneixement tant del català com del castellà. 

 

18.3.2. 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. 

 

18.3.3. 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.  

 

18.3.4. 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...).  

 

18.3.5. 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.   

 

 

18.3.6. 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.  
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  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. 

 

18.3.7. 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. 

 

18.3.8. 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 . 

 

18.3.9. 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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18.3.10. 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. 

 

18.3.11. Diversitat lingüística  

   El centre ha començat a conscienciar-se sobre la necessitat de treballar la diversitat 

lingüística. Actualment es fan activitats puntuals aprofitant  la celebració de festes o amb 

les jornades culturals. 

 

18.3.12. 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. 

 

 

18.4 L’APRENENTATGE/ ENSENYAMENT DE LA LLENGUA  CATALANA 

 

18.4.1.  EDUCACIÓ  INFANTIL 

 

 18.4.1.1  OBJECTIUS  DE  LLENGUA  CATALANA  I  LITERATURA  A EDUCACIÓ INFANTIL: 

·         Participar i escoltar en situacions habituals de comunicació a l’ aula. 

·         Expressar-se de manera entenedora. 

·         Comprendre les explicacions, poemes, dites, contes,…treballats a classe. 

·         Reconèixer les lletres amb intencionalitat per produir textos escrits. 

·         Gaudir utilitzant espontàniament l'escriptura i la lectura. 

·         Conèixer la relació entre grafia i el seu so. 

·         Iniciar-se en la lectura de referents, de paraules significatives per a ell,... 

·         Iniciar-se en l’escriptura de paraules i frases amb aproximació progressiva a l’ ús 

     funcional de l’ escriptura 
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·         Iniciar-se en diferents tipologies de textos. 

·         Iniciar-se en l’ús dels instruments tecnològics i audiovisuals. 

  

 

18.4.1.2  METODOLOGIA, TEMPORALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ 

 

● LLENGUA  ORAL 

   A l’ Etapa d’ Educació Infantil  treballem bàsicament  a partir de la llengua oral. És la base de tot 

aprenentatge i és prioritària perquè és la forma inicial d’ introducció a la llengua. 

   Les activitats van adreçades a l’ incentivació de l’ús de la llengua i parteixen del  fet de crear a  

l’aula situacions que demanen la participació de tots i totes . També  afavoreixen la interacció 

entre els iguals , entre el nen/a  i  la mestra  i  entre els nens/es i la mestra  en situacions de  joc, 

treball, …en  grup reduït, en petit grup, en  gran grup i en atenció més individualitzada. 

     Les activitats que proposem són: 

❖ P3 

1. La conversa: 

      - en la rotllana matinal:    - vivències 

                                                   - necessitats 

                                                             - emocions 

                                    

      - en les activitats del dia a dia 

      - en les activitats del llibre  “Penso” de l’ ed. Barcanova 

      - en els Projectes d’aula 

     - en la resolució de problemes 

     - lliurement després del pati 

     - en els espais de treball 

 - en la sessió d'expressió oral: conversa, vocabulari,  pràxies,  estructures  

gramaticals,... 
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      On es treballen hàbits de participació activa, de respecte pel torn de paraules i 

d’escolta activa. 

2. Ampliació de vocabulari  a partir de: 

- les rutines 

- llibre “Penso” de l’ ed. Barcanova 

- murals i imatges 

- Projecte d’ aula 

3. Tipologies de textos:-  cançons 

                                              - contes 

                                              - poemes 

                                              - dites 

                                              - notícies 

4. El conte: 

- Dramatització, lectura, visionat, narració,... de contes populars, tradicionals,... 

 

 

❖ P4 

1. La conversa: 

      - en la rotllana matinal :        - vivències 

                                                                   - necessitats 

                                                       - emocions 

                                    

      - en les activitats del dia a dia 

      - en les activitats del llibre “Penso” de l’ ed. Barcanova 

      - en els Projectes d’aula 

     - resolució de problemes 

     - lliurement després del pati 

      - en els espais de treball 

       On es treballen hàbits de participació activa, de respecte pel torn de paraules i 

d’escolta activa. 
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2. Ampliació de vocabulari: 

- rutines 

- llibre “Penso” de l’ ed. Barcanova 

- murals i imatges 

- Projecte d’ aula 

3. Tipologies de textos:- cançons 

                                            - contes 

                                            - poemes 

                                            - dites 

                                            - notícies 

4. Iniciació a l’exposició oral dels Projectes d’aula 

5. Iniciació a la invenció de contes 

6. Capses dels sons 

 

 

❖ P5 

1. La conversa: 

      - en la rotllana matinal :         - vivències 

                                                                   - necessitats 

                                                       - emocions 

                                    

      - en les activitats del dia a dia 

      - en les activitats del llibre “Penso” de l’ ed. Barcanova 

      - en els Projectes d’aula 

     - resolució de problemes 

     - lliurement després del pati 

      - en els espais de treball 

     - en la resolució de conflictes 

     On es treballen hàbits de participació activa, de respecte pel torn de paraules i 

d’escolta activa. 
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2. Ampliació de vocabulari: 

- rutines 

- llibre “Penso” de l’ ed. Barcanova 

- murals i imatges 

- Projecte d’ aula 

3. Tipologies de textos:- cançons 

                                            - contes 

                                            - poemes 

                                            - dites 

                                            - notícies 

4. Iniciació a l’exposició oral dels Projectes d’aula 

5. Invenció de contes 

6. Capses de les endevinalles 

 

● Temporalització I Organització. 

     Les activitats de  conversa , ampliació de vocabulari i les diferents  tipologies de textos es 

porten a terme diàriament a l’aula en tots tres nivells del Parvulari,  en situacions de grup 

reduït, petit grup, gran grup i en atenció més individualitzada en els moments dedicats a 

l’expressió oral, als Espais  d’aprenentatge  i  a  la Docència compartida de LLengua. 

    A P3 es realitza una sessió setmanal de contes. Els contes són explicats per la mestra 

utilitzant diferents suports visuals i/o essent  escenificats per les pròpies mestres. S’ intenta 

motivar i fer participar als nens al màxim. Alguns d’aquests contes després són 

dramatitzats a l’ aula per part dels alumnes. A P4 s’ inicien en la invenció de contes a partir 

d’un material visual i escrit elaborat per a la creació de contes. Aquesta activitat es porta a 

terme  en un dels espais de treball guiats per la mestra. A P5 es continua amb aquest 

treball d’ invenció de contes  i ,en la la docència compartida de llengua al llarg del segon 

trimestre, inventen contes que després escriuran i il·lustraran per als Jocs Florals de 

l’escola. 
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    Els alumnes de  P4 i  de P5, en finalitzar els seus corresponents Projectes d'aula,  

conviden als companys de l’ altre  nivell per explicar-los-hi el què han après sobre aquell 

tema.  

    A P4, per introduir als alumnes en la consciència fonològica, es treballa al llarg del curs la 

Capsa dels sons. A mesura que es van treballant les diferents grafies, els alumnes 

participen portant a la capsa dels sons aquells objectes que comencen pel so que en aquell 

moment marca la capsa. 

    A P5, per introduir als alumnes en la descripció, es treballa al llarg del curs la Capsa de les 

endevinalles. De forma sistemàtica , tots els  alumnes es van  portant a casa la capsa de les 

endevinalles i  fiquen a dins un objecte. A classe hauran de descriure com és aquell objecte 

que  han col·locat a dins de la capsa  i la resta haurà d’endevinar de quin objecte es tracta  a 

partir de les explicacions donades i de les diferents preguntes formulades. 

     

● LLENGUA  ESCRITA 

 

   El nen , des de molt aviat, té experiències i està en contacte amb la llengua escrita: la 

presència d’escrits al carrer, en els objectes que el nen manipula, a casa es donen 

experiències d’ ús de l’ escrit com a mitjà de comunicació (cartes, notes, propagandes,,...). A 

l’ Etapa d’ Ed. Infantil partim d’aquest bagatge i de l’expressió i comprensió oral  per iniciar 

als nens i nenes en  el procés de la lectoescriptura de forma graduada al llarg del cicle, 

respectant sempre el moment maduratiu individual de cada alumne.  

   Les activitats que proposem són: 

 

❖ P3 

1- Referents  de paraules significatives a l’ aula: 

- nom propi 

- nom dels companys 

- càrrecs 

- paraules significatives dels projectes 

- rètols del material d’ aula 
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2- Descobrim les lletres 

3- Treball del propi nom 

4- Espai dels contes: 

 -biblioteca 

5- Grafies 

  

 

❖ P4 

1- Referents  de paraules significatives a l’ aula: 

             -nom propi 

             -nom dels companys 

             -càrrecs 

             -paraules significatives dels projectes 

             -rètols del material d’ aula 

2- Abecedari 

3- Consciència fonològica : 

           -  relació so-grafia de les lletres de 

              l’abecedari. 

-  capsa dels sons   

4- Estructures gramaticals: 

           -Introducció a les paraules llargues /curtes 

           -Introducció a la síl·laba 

5- Escriptura lliure de paraules 

6- Escriptura de paraules significatives a l’ aula: 

            - Nom propi i dels companys 

            - Paraules significatives del Projecte d’ aula 

7- Iniciació a l’ús social de la lectura: Descodificació  i lectura de paraules 

     significatives : 
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                 - Llistats d’alumnes 

            - Referents d’aula 

8- Espai dels contes 

             -  biblioteca 

             - “Apadrinament lector” 

9- Grafies 

 

  

❖ P5 

1- Referents  de paraules significatives a l’ aula: 

            -nom propi i dels companys 

             -càrrecs 

             -paraules significatives dels projectes 

             -rètols del material d’ aula 

-nom de la classe. 

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

-calendari 

-dies de la setmana 

-matí/tarda 

-data 

 

2- Abecedari 

3- Consciència fonològica : 

           -  relació so-grafia de totes les lletres de 

              l’ abecedari i d’ alguns dígrafs. 

4- Estructures gramaticals: 

           - les paraules llargues /curtes 

           - la síl·laba 

           - la paraula 

5- Escriptura lliure individual i col·lectiva de 
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 paraules 

6- Escriptura lliure individual i col·lectiva de 

 frases 

7- Tipologia de textos: invenció de contes 

8- Iniciació a l’ús social de la lectura: Descodificació 

    i lectura de paraules 

9- Espai dels contes 

               -  biblioteca 

               - “Apadrinament lector” 

10- Grafies  

 

● Temporalització I Organització. 

       Diàriament es porten a terme a l’aula activitats de llengua escrita en tots tres nivells del 

Parvulari.  

      A P3, P4 i P5  els referents són la representació visual d’una informació  . Fa que els 

alumnes es trobin immersos en un ambient funcional de la lectura i l’escriptura doncs, hi són 

presents a l’ aula i s’utilitzen diàriament . Serveixen de model i estan adaptats a les 

necessitats dels nens segons el moment del procés d’aprenentatge en el qual es troben 

(projectes, canvi de tipus de lletra,...).  

    Les diferents propostes de treball de la llengua escrita , tant de conscienciació fonològica, 

com d’ estructures gramaticals, iniciació a l’ús funcional de  la lectura i de l’escriptura  i les 

grafies es porten a terme, tant a P3 com  a P4 i a P5,  en situacions de grup reduït, petit grup, 

gran grup i en atenció més individualitzada en els moments dedicats als Espais  

d’aprenentatge  i  a  la Docència compartida de LLengua. 

    La biblioteca d’aula té un paper molt important en tots tres nivells del parvulari com a 

recurs engrescador, d’ investigació, de relax, de gaudi  i d’ introducció a l’ús funcional de la 

lectura al parvulari. Hi és present com a Espai d’ aprenentatge i a més a més, els nens i nenes  

hi poden anar en molts moments al llarg del dia. 

     Els alumnes de P4 i de P5 des de fa uns anys  gaudeixen del Projecte “Apadrinament 

lector” implantat a l’ escola. Va de P4 a 6è: els alumnes més grans de l’escola apadrinen als 
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alumnes més petits ( cada nen té el seu padrí/na lector) i es dedica una sessió setmanal  a 

reunir-se i endinsar-se en el món de la lectura per parelles.  

      Les TIC hi són molt  presents com a recurs motivador en l’aprenentatge de la llengua 

(PDI, 

ordinadors  i tablets). 

      

 
 

18.4.1.3  AVALUACIÓ. 
     Avaluem els processos en què intervenen els nens i nenes de forma contínua  i  global 

doncs la llengua està integrada en tots els moments del procés d’ ensenyament- 

aprenentatge . 

    Es tracta  d’una avaluació positiva que parteix de les capacitats del propi nen per 

comunicar-se, tant oralment com de forma escrita, i no de les seves limitacions. 

    L’ avaluació  de la llengua està integrada en la dinàmica habitual de l’aula  i té en compte 

diferents fonts d'informació. Parteix de l'observació, de l’ escolta activa i dels registres i  la 

documentació pedagògica de les experiències quotidianes dels nens i nenes. També 

proposem als alumnes l'autoavaluació en algunes propostes de llenguatge escrit. 

   A final de curs de P4 i  de P5 passem la prova Teberosky. 

 

 

18.4.1.4 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. 

 

 

18.4.1.5 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AMB ELS ALUMNES NOUVINGUTS I 

AMB ELS ALUMNES DE NEE.  

   L’objectiu a aconseguir amb els alumnes nouvinguts és que el més ràpid possible 

entenguin i parlin la llengua catalana.  
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   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. 

   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 NESE, sempre 

que es valori necessari.  

  

 

18.4.2. PRIMÀRIA  

 

18.4.2.1  CICLE  INICIAL 

 

18.4.2.1.1 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. 
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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... 

- 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) 
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- Saber utilitzar estratègies lectores apreses en altres situacions. 

- Llegir en veu alta posant atenció a la pronunciació, to de veu, entonació, ritme... 

 

18.4.2.1.2  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 la 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 a 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. 

 

18.4.2.1.3 METODOLOGIA  I  TEMPORALITZACIÓ 

 

        A primer es distribueixen les sessions de la següent manera: 

·   RACONS (barrejats amb racons de matemàtiques).  Temporalització: 2 sessions a la 

setmana. 

Recursos humans: Dos mestres a l’aula. 

Objectiu: Treballar l’expressió escrita, la comprensió lectora i la consciència fonològica. 

 

· TREBALL SISTEMÀTIC (Amb quadernet, fitxes i d’altres)  Temporalització: 1 sessió 

setmanal.  

Recursos humans: Un mestre a l’aula. 

Objectiu: Treball de la consciència fonològica, la comprensió lectora, l’expressió escrita, 

l’ortografia i la gramàtica. 

 

·  MITGES HORES DE LECTURA 

Temporalització: 4 sessions setmanals de mitja hora (de dilluns a divendres de 15h a 

15.30h). 
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Recursos humans: 1 mestre a l’aula 

Objectiu: Treballar diferents activitats per fomentar la lectura per plaer i per millorar tant la 

mecànica com la comprensió lectora. 

  

· DC LLENGUA/INFORMÀTICA: 

Temporalització:  2 sessions setmanals. 

Recursos humans: 2 mestres 

Objectiu: 

½ grup treballa l’expressió escrita i el grafisme amb un mestre a l’aula. Això permet 

atendre de manera més individualitzada aquest tipus d’activitats. 

L’altre ½ grup treballa l’expressió escrita i la comprensió a l’aula d’informàtica a partir de 

processadors de textos, diferents tipus de jocs i activitats amb l’ordinador. 

  

·         EIX VERTEBRADOR: 

Temporalització: 1 sessió a la setmana. 

Recursos humans: 1 mestre a l’aula. 

Objectiu: Treballar diferents aspectes de la llengua de forma interdisciplinar i més 

motivadora. 

   

     A segon es distribueixen les sessions de la següent manera: 

 

· RACONS (barrejats amb racons de matemàtiques).  Temporalització: 2 sessions a la 

setmana. 

Recursos humans: Dos mestres a l’aula. 

Objectiu: Treballar l’expressió escrita i la comprensió lectora. A primer també hi ha un racó 

de consciència fonològica. 

 

·  TREBALL SISTEMÀTIC AMB EL QUADERNET:  Temporalització: 1 sessió setmanal.  

Recursos humans: Un mestre a l’aula. 
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Objectiu: Treball de la consciència fonològica, la comprensió lectora, l’expressió escrita, 

l’ortografia i la gramàtica. 

 

·  MITGES HORES DE LECTURA 

Temporalització: 4 sessions setmanals de mitja hora (de dilluns a divendres de 15h a 

15.30h). 

Recursos humans: 1 mestre a l’aula 

Objectiu: Treballar diferents activitats per fomentar la lectura per plaer i per millorar tant la 

mecànica com la comprensió lectora. 

  

·    DC LLENGUA/INFORMÀTICA: 

Temporalització:  2 sessions setmanals. 

Recursos humans: 2 mestres 

Objectiu: 

½ grup treballa l’expressió escrita amb un mestre a l’aula. Això permet atendre de manera 

més individualitzada aquest tipus d’activitats. 

L’altre ½ grup treballa l’expressió escrita i la comprensió a l’aula d’informàtica a partir de 

processadors de textos, diferents tipus de jocs i activitats amb l’ordinador. 

  

·     EIX VERTEBRADOR: 

Temporalització: 1 sessió a la setmana. 

Recursos humans: 1 mestre a l’aula. 

Objectiu: Treballar diferents aspectes de la llengua de forma interdisciplinar. 

  

 

4.2.1.4  MATERIALS 

    A Cicle Inicial s’utilitzen diferents materials per facilitar i motivar l’aprenentatge de la 

llengua catalana: 

·         Referents de l’abecedari. 

·         Referents de paraules més usuals. 
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·         Biblioteca d’aula (llibres de contes, instructius, monogràfics...) 

·         Jocs didàctics de llengua (puzzles, associació dibuix-frase, consciència fonològica...) 

·         Lletres per confegir  paraules. 

·         Quadernets de text. 

·         Làmines. 

·         Diferents programes informàtics . 

·         Fitxes i material relacionat amb l’eix vertebrador. 

·         Bits. 

·         Material audiovisual (vídeos, cançons...) 

·         … 

 

18. 4.2.1.5  AVALUACIÓ. 

     Al Cicle Inicial avaluem les competències bàsiques  i els objectius  de llengua a partir dels 

criteris d’avaluació recollits prèviament. 

     Considerem molt rellevant donar-li tanta importància  als progressos seguits per 

l’alumnat com als continguts apresos (resultats). 

    Intentem que l’avaluació no sigui només una eina del mestre sinó també una eina per 

l’alumne. L’alumne pot anar descobrint les seves errades, oblits... i el mestre pot identificar 

els progressos i les dificultats que té l’alumne per adaptar la seva seqüència didàctica i la 

seva intervenció segons aquestes necessitats. 

Fem servir els 3 tipus d’avaluació : 

➢ AVALUACIÓ INICIAL (FUNCIÓ DIAGNÒSTICA): 

Ens permet conèixer la situació de cada alumne i del grup en general abans d’iniciar el 

procés d’E-A. Ens permet prendre consciència del punt de partida. Intentem que els 

nens/es també en siguin conscients dins de les seves possibilitats. 

● Com fem aquesta avaluació inicial? 

En iniciar el curs sempre passem diferents proves per conèixer en quin moment estan els 

nostres alumnes en les diferents dimensions. 

● Quins instruments i activitats d’avaluació inicial fem servir? 
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Dimensió de comunicació oral: 

● Rotllana dels matins: Cada matí es realitza una rotllana on els alumnes 

comparteixen vivències. A més a més també es treballa l’escolta i el respecte per les 

aportacions dels altres. Aquesta dimensió s’avalua a partir de l’observació i s’escriu 

en una graella d’observació. 

Dimensió de comprensió lectora: 

● ACL: Una de les proves inicials que passem són les ACL, són unes proves de 

comprensió lectora.  

L’objectiu d’aquestes proves es conèixer el nivell en el qual es troben els nostres 

alumnes en diferents tipus de comprensió i en quines tenen més dificultats.  

A primer només es passen al maig i servirà per marcar-se objectius i aspectes a 

treballar durant segon. 

A segon es passen a l’octubre i es tornen a passar al maig 

Durant els tres trimestres s’aniran treballant els aspectes i els tipus de comprensió 

en la qual tenen més dificultats els nostres alumnes. Al maig es torna a passar i es 

veurà l’evolució de cada alumne i del grup.  

Dimensió expressió escrita: 

● Text lliure: 

 A primer es fa escriure una frase sobre què han fet durant l’estiu. 

A segon es fa escriure un petit text lliure sobre les vacances d’estiu. 

Dimensió literària:  

Mitjançant l’observació durant els primers dies de curs en els moments de lectura. 

Dimensió plurilingüe:  

Mitjançant l’observació a la rotllana i en diferents moments del dia a l’aula. 

 

➢ AVALUACIÓ CONTÍNUA I FORMATIVA  (FUNCIÓ FORMADORA/REGULADORA): 

Ens serveix per veure el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne i ens permet 

anar ajustant la nostra pràctica docent al que estem observant. El nen/a també va 

observant com és la seva evolució i va identificant les seves dificultats i els seus progressos. 
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● Quins instruments i activitats d’avaluació contínua fem servir? 

- Graelles d’autoavaluació i coavaluació. 

- Diari de classe. 

- Graelles d’observació. 

- Rúbriques (expressió escrita). 

- Treball en equip (regulació del grup i de la feina). 

➢ AVALUACIÓ SUMATIVA/FINAL (SUMATIVA/CERTIFICADORA):  

     Ens permet valorar els resultats obtinguts en el procés d’E-A i valorar la diferència entre 

el punt de partida i el final. Als mestres ens permet veure quins aspectes no han funcionat i 

cal canviar i continuar treballant durant cursos posteriors. 

   A Cicle Inicial passem unes proves a finals de trimestre i a final de curs on es recull 

informació de les diferents dimensions de l’àrea.  

● Quins instruments i activitats d’avaluació final fem servir? 

Dimensió de comunicació oral: 

Aquesta dimensió es va valorant durant tot el curs en diferents moments del dia a dia de 

l’aula, com en la rotllana del matins, quan  fan exposicions orals davant dels seus 

companys/es... 

Dimensió de comprensió lectora: 

● Prova de comprensió lectora: proves ACL (explicades a l’avaluació inicial) 

● Prova de velocitat lectora: per mesurar la quantitat de paraules llegides per minut. 

Dimensió d’ expressió escrita: 

Prova expressió escrita: 

● Dictat: on es recullen les normes ortogràfiques més importants treballades durant 

el curs. 

● Text lliure: Redacció d’un text lliure a partir d’una imatge proposada pel mestre. En 

aquest text es valora la coherència i cohesió de la història, la creativitat, l’ortografia, 

el lèxic i la presentació. 

Dimensió literària: 
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S’avalua durant tot el curs durant les sessions de mitja hora de lectura que es fan cada dia a 

l’aula. 

Dimensió plurilingüe i intercultural: 

S’avalua durant tot els curs en diferents moments del dia a dia a l’aula. 

 

      Els alumnes de Cicle Inicial han de conèixer, dins de les seves peculiaritats, els objectius 

d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. 

 

  

 

18.4.2.1.6 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. 

  

  

18.4.2.1.7 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA EN LA DIVERSITAT.  

  

   Per tal de poder atendre de forma més individualitzada els alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge o els alumnes de NESE es contemplen diferents metodologies i 

organitzacions de treball: 

·   Racons : Grups reduïts de 5/6 nens/es que permeten una atenció més individualitzada. 

S’utilitzen activitats multinivell i de fàcil adaptació al ritme de cada infant (diferents 

tipus de lletres, diferent grau de dificultat...) 

·         Desdoblament  informàtica/català: Es divideix el grup en dos. El grup que queda a 

l’aula pot treballar de forma més individualitzada l’expressió escrita. El grup que marxa 

a informàtica pot treballar de forma més individualitzada la comprensió i l’expressió 

escrita fent servir diferents eines informàtiques. 

·         SEP: 1 sessió setmanal de mitja hora (de 12.30h a 13h) en grups de 5/6 alumnes que 

tenen dificultats en la llengua i on s’adapten les activitats al seu nivell i capacitats. 
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·         Adaptacions d’activitats : adaptacions tant en l’àmbit qualitatiu (nivell de dificultat, 

tipus de lletra...) com en l’àmbit quantitatiu (es redueix la quantitat de feina quan el 

ritme de l’alumne és més lent). 

·         Reforç individual o en petit grup per part de la mestra d’Educació Especial. 

·         Docència compartida: Dos mestres a l’aula permeten atendre millor la diversitat. 

·         Plans de Suport Individualitzats. 

   

18.4.2.1.8 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AMB ELS ALUMNES NOUVINGUTS. 

   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 lectoescriptura igual que 

amb la resta del grup. 

   En el Cicle Inicial es contemplen estratègies i organitzacions de treball que permeten 

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. 

   Es té molt present l’ajut i la  implicació dels companys/es per afavorir l’aprenentatge de la 

llengua. 

  

        

18.4.2.2.  CICLE  MITJÀ 

 

18.4.2.2.1 OBJECTIUS  DE  LLENGUA  CATALANA  I  LITERATURA  AL  CICLE   MITJÀ. 

● Dimensió Comunicació Oral.  

- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en 

qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries. 

- Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les funcions bàsiques. 

- Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els 

recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui 

convenient. 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne 

comprensió. 
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- Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació 

i sentit o el llenguatge literari. 

- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

 

● Dimensió Comprensió Lectora. 

- Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després 

de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres). 

- Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, 

distingint entre idees principals i secundàries. 

- Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús  de les virtuals. 

-  Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne 

comprensió. 

- Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació 

i sentit o el llenguatge literari. 

- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

- Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar 

algunes estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 

 

● Dimensió Expressió Escrita. 

- Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i textuals treballats. 

- Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la 

puntuació. 

- Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de les mancances. 

- Mostrar seguretat en l'ortografia de base i coneixement de les normes 

ortogràfiques que responen a lleis constants. 

- Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació 

i sentit o el llenguatge literari. 

- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

- Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 

 

● Dimensió Literària . 
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- Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació 

i sentit o el llenguatge literari. 

- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

- Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar 

algunes estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 

-  Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 

 

● Dimensió Plurilingüe I Intercultural. 

- Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones 

que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 

- Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 

- Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen 

prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 

 

 

- 18.4.2.2.2.  METODOLOGIA. 

   L’àrea de llengua catalana parteix d’un treball integrador i globalitzador. La 

diferenciació per dimensions i continguts específics no implica que s’hagi de treballar de 

forma parcel·lada sinó que serveix per no oblidar cap aspecte de treball de la llengua 

però la treballem com un tot. Quan se li proposa a l’alumnat una activitat se li demana 

que faci servir la seva competència lingüística completa. 

   En general, es treballa de forma flexible, adaptant-nos al ritme d’aprenentatge de cada 

nen o nena. Treballem de forma activa i participativa, essent els alumnes els 

protagonistes de l’aprenentatge. Aprofitem les seves experiències i propostes per a fer 

un aprenentatge més significatiu, motivador i creatiu. Afavorim la integració, el treball 

en grup, la deducció i l’autoaprenentatge. 

   Descriurem a continuació els diferents blocs de continguts. 

   Nosaltres treballem de forma paral·lela les activitats orals i escrites. 

  Els textos s’han de llegir o escoltar i comprendre( compr. oral i lectora) i han de ser la 

base per a millorar les competències, aprenen de noves (expressió oral i escrita). 

També és important oferir a l’alumnat bons models, com a base d’orientació per a 

practicar i elaborar els propis textos de diferents tipologies(expressió escrita). 

 

Expressió escrita: Tipologies de text 

   L’objectiu és fer un treball progressiu que ajudi a consolidar els aprenentatges. Es 
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comença amb activitats guiades per tal d’aconseguir que siguin capaços d’escriure les 

seves pròpies produccions. 

    Al cicle mitjà treballem: el conte, la descripció, el còmic, el poema, el text instructiu, 

expositiu, introducció al diàleg i el correu electrònic. 

Pel que fa al conte, la descripció, el diàleg i el poema, el primer pas és donar unes pautes 

a seguir i redactem tots plegats algun model. El segon pas és disposar d’exemples de 

cada tipologia per a analitzar l’estructura i recursos literaris, gramaticals...que es poden 

utilitzar. El tercer pas és elaborar per parelles, en petit grup i després individualment 

textos de cada tipus. 

   A tercer treballem el quadern de còmics i el quadern de la descripció. Cada setmana 

se’ls emporta un alumne/a de la classe, fa a casa un text de la tipologia que ha demanat i 

torna a la classe, el llegeix en veu alta a una sessió de 30’ de lectura i es comenta entre 

tots/es el text. 

       A quart es fa el mateix amb el quadern de text instructiu i el quadern de poemes. 

 

Fonètica i ortografia 

   L’objectiu és el treball sistemàtic i l’aplicació a l’expressió escrita de les normes 

ortogràfiques bàsiques i tenir una pronúncia clara i expressiva adequada a qualsevol 

situació de comunicació. 

    A més de les activitats proposades als quaderns de català, s’elaboren feines per tal de 

reforçar i ampliar els aspectes que considerem necessaris. 

 

Dictats preparats a casa 

     Fem un mínim d’un dictat al mes per reforçar les normes treballades. 

L’alumnat el prepara a casa seguint les pautes proposades a la classe. 

     Desprès es dicta a classe. 

  Dicta el mestre i a continuació es pot fer una correcció i revisió per parelles, individual, 

pel mestre...etc. 

    Cada alumne/a ha de corregir les seves errades. 

 

Dictats de registre(prova) 

   De vegades poden ser prèviament preparats a casa i de vegades no. Són elaborats per 

les tutores del nivell i recullen diferents normes treballades. S’utilitzen per a fer un 

seguiment de l’alumnat i enregistrar el rendiment individual. 

 

Gramàtica 

    L’objectiu és conèixer i aplicar de forma adequada a cada situació comunicativa les 

diferents categories i tipus de paraules respectant les normes gramaticals de la llengua 

catalana: noms, adjectius, verbs, determinants, tipus          d’ oracions....Aquest 
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continguts queden treballats de forma global a l’expressió escrita. 

 

Lèxic 

   L’objectiu és ampliar, conèixer el significat i utilitzar el vocabulari precís i adequat a 

diversos contextos. Cal familiaritzar-se amb l’ús del diccionari per a resoldre els dubtes. 

 

 Lectura i Comprensió Lectora 

    Lectura i biblioteca d’aula i comprensió lectora: sessions de 30’ i altres. 

   A la classe fem l’activitat del llibre viatger. És una activitat de lectura compartida per 

tot el grup. Cada setmana un alumne de la classe s’emporta el llibre i llegeix unes pàgs. 

Es prepara molt bé la lectura i el vocabulari per a llegir-lo i resoldre els dubtes dels 

companys/es a la classe. 

  També es llegeix el poema i el text instructiu de la setmana i es comenten. 

  Un altre dia, als 30’ fem una lectura competencial relacionada amb el projecte que 

s’està treballant. 

   En una altra sessió es llegeix el llibre de classe. Tots i totes tenim un mateix llibre que 

llegim i comentem en forma de lectura col·lectiva en veu alta. Serveix per a treballar i 

millorar la velocitat lectora, la fonètica i l’entonació. 

  Durant totes les sessions anteriors es treballa la comprensió lectora i la comprensió 

oral. 

 

   Un altre dia fem l’apadrinament lector.  

  Intentem utilitzar material i recursos significatius que desenvolupin i millorin  l’hàbit 

lector, el gust per la lectura, l’accés a la informació, la comprensió de qualsevol 

missatge… 

 

Expressió Oral 

 El punt de partida a 3r i 4rt acostuma a ser el cercle de les entrades tranquil·les a la 

classe. 

  Després es va ampliant amb les sessions de les diferents àrees i les converses i 

activitats que es generen. A qualsevol situació d’aprenentatge la llengua oral és un 

instrument de comunicació bidireccional present. 

   Per la qual cosa s’utilitzarà a català, castellà, anglès, matemàtiques...etc i les mestres  i 

els mestres vetllem i treballem  per a aconseguir que  l’alumnat  adquireixi i utilitzi un 

vocabulari ampli i variat adequat a cada nivell i àrea, estimulant i afavorint la conversa a 

l’aula. 
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18.4.2.2.3.TEMPORALITZACIÓ. 

 

  Al cicle disposem aquest curs de les següents sessions per a treballar l’àrea: 

 - 1 sessió de docència compartida a l’aula per a treballar l’expressió escrita (textos,     

gramàtica, ortografia). 

 - 1 sessió de docència compartida a l’aula d’informàtica per a treballar l’expressió escrita 

amb l’ordinador. 

  -  1 sessió de tutora-aula (ortografia, gramàtica). 

  - 3 sessions de 30’ de lectures competencials de diferent tipologia , els nostres textos i el 

llibre viatger per a treballar la comprensió lectora. 

  - 1 sessió apadrinament lector amb EI. ( quinzenal compartit amb comprensió lectora i 

comprensió oral) 

 

Els alumnes de SEP disposen de 30’ setmanals de reforç de català, els dilluns. 

 

 

18.4.2.2.4. MATERIAL 

 

   Els alumnes disposen aquest curs de tres quaderns comprats per les famílies per a 

treballar l’ortografia: 

“PRACTICA AMB BARCANOVA” 

Llengua Catalana. E.Primària, 4t. Nº 13, 15 i 16 

Editorial Barcanova 

Llengua Catalana. E.Primària, 3r Nº 9, 10 , 11 i 12 

Editorial Barcanova 

 

   Aquests quaderns es complementen i amplien amb material proporcionat per les mestres 

en forma de fulls fotocopiats (tipologies de text, ortografia, gramàtica, comprensions 

lectores...) 

     Hem creat dos quaderns de treball d’expressió escrita que es treballen a casa: 

3r: Quadern de descripcions i Quadern de còmics 

4t: Quadern de poemes i Quadern de textos instructius. 

Utilitzem llibres de lectura com a llibre viatger (preparació a casa i lectura a l’aula per a tot 

el grup). 

     Tots i totes compartim la lectura col·lectiva d’un llibre d’aula. 

    Amb aquestes dues propostes treballem i millorem l’entonació, la velocitat lectora i la 

comprensió. 

     Al final de curs haurem fet dos llibres viatgers i dos llibres de lectura col.lectiva. 
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    Utilitzem la llibreta de català (vermella) per a fer exercicis d’ampliació i preparar els 

dictats o fer els textos de diferents tipologies que després podem passar a l’ordinador. 

 

 

18.4.2.2.5  AVALUACIÓ 

 
Llengua oral 

    Es fa una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els punts a millorar. 

 

Llengua escrita 

    Es fa una avaluació continuada durant tot el curs a partir de les produccions de l’alumnat 

de les diferents tipologies de text treballades,  revisant  i treballant els aspectes a millorar. 

    També s’utilitza el dictat com a instrument per a avaluar l’assoliment  i ús de l’ortografia 

en l’expressió escrita. 

    D’altra banda fem activitats de gramàtica i lèxic que aprofitem per a fer registre i avaluar 

el nivell d’assoliment del coneixement del funcionament de la llengua. 

 

Comprensió lectora 

   Es fa una avaluació continuada durant tot el curs aprofitant els 30’  de lectura i fent 

registre de resultats i  les ACL. 

 

 

 

18.4.2.2.6 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). 

 

18.4.2.3.6 TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

 

Durant les classes de Llengua Catalana, els mestres fem diferents actuacions per a oferir a 

l’alumnat el suport adaptat a les necessitats.  

Recursos: 

·    Treballar les activitats prèviament amb tot el grup, elaborant entre tots les 

respostes possibles a les activitats proposades. A continuació fer el treball individual. 

·    Escriure les respostes dels exercicis a la pissarra per tal que el nen o nena que ho 

necessiti pugui copiar correctament  les respostes. 
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·    Oferir suport  amb referents visuals, esquemes, resums, exemples o material 

manipulatiu per tal que sigui més fàcil entendre e incorporar alguns conceptes. 

·    Fer explicacions a nivell individual, per parelles (entre iguals), o acompanyament del 

mestre per a resoldre les activitats amb més dificultats. 

·    Fer les activitats en grup de forma col·laborativa, 

·    Adaptar les activitats i possibles proves al nivell de l’alumnat amb NEE, nouvingut o 

amb algun tipus de dificultat concreta (temps, il·lustracions , procediments, nombre d’ 

activitats, PI...). 

·    Dissenyar activitats de reforç que es puguin fer en petit grup a classe, per tal que les 

facin amb el recolzament dels propis companys o per a treballar a casa, amb el suport 

de les famílies. 

 

 

18.4.2.3.  CICLE  SUPERIOR 

 

18.4.2.3.1 OBJECTIUS  DE  LLENGUA  CATALANA  I  LITERATURA  AL  CICLE    SUPERIOR: 

Comprendre produccions  orals  (conferències, exposicions, explicacions) provinents de 

diferents mitjans. Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees 

principals que s’hi han exposat. 

 

1. Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible 

per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències 

viscudes, imaginar. Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

 

2. Saber escoltar els altres en una conversa i respectar els torns de paraula. 

 

3. l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de material 

gràfic. 

 

4. Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica 

de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. 

 

5. Elaborar síntesis de textos escrits en forma d'esquema o mapa conceptual. 

 

6. Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit (contes, poemes, 

articles, fullets informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 
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7. Conèixer el funcionament d’una biblioteca –incloses les virtuals--, per localitzar llibres de 

coneixements i lectures literàries. 

 

8. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 

  

9. Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris 

d’actualitat, entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant Escriure textos de gèneres 

diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del 

procés de pensar escriure o elaborar i revisar. 

 

10. Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al 

tipus de text, a les intencions i al registre.  

 

11. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la 

coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

 

12. Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

 

13. Expressar idees a través d’esquemes. 

 

14. Utilitzar sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per comunicar-se 

amb d’altres. 

 

15. Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes 

ortogràfiques que responen a lleis constants.  

 

16. Haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les 

paraules d’ús freqüent. 

 

17. Aplicar l'accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció. 

 

18. Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, 

sentit figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció 

pròpia. 

 

19. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 
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20. Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització 

i planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el 

procés. 

 

21. Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: saber explicar com són els 

protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer 

una valoració global. 

COMPETÈNCIES: 

● Dimensió Comunicació Oral. 

Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

 Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 

comunicativa. 

Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant 

estratègies conversacionals. 

● Dimensió Comprensió Lectora. 

Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 

Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 

valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura.  

Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere 

textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més 

habituals.  

Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 

coneixement propi.  

● Dimensió Expressió Escrita. 

Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari 

Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 

s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en 

funció de la situació comunicativa. 
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● Dimensió Literària. 

Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la 

literatura catalana, castellana i universal.  

Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 

ficcions... 

● Dimensió  Plurilingüe I Intercultural. 

Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, 

i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat 

espanyol, d’Europa i del món.  

 

18.4.2.3.2 METODOLOGIA ,   TEMPORALITZACIÓ  I  AVALUACIÓ . 

Tenint en compte els Criteris abans esmentats i les característiques de l’alumnat, al Cicle 

Superior treballem de la següent manera: 

3 sessions setmanals:  

1 DC → EE + ortografia 

1 DC → E.O + repàs gramàtica 

1 sessió → gramàtica i lèxic 

Moltes de les sessions de DC s’han fet desdoblaments.  

 

LLENGUA ORAL:  

● Lectura d’enunciats i respostes en veu alta.   

● Converses sobre el tema treballat. 

● Pràctica de comprensions orals. 

● Explicacions d'experiències pròpies viscudes 

fora o dintre de l'escola. 

● Visualització de curtmetratges i posterior conversa. 

● Exposicions. 

● Poemes. 
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● Debats. 

● Jocs d’expressió oral. 

● Apadrinament lector. 

 

● Temporització: 

A inici de curs fem el buidatge dels continguts a treballar i els repartim per trimestres.   

● Organització: 

Es treballa tant de manera individual, en petit grup (desdoblaments) i grup/classe. 

● Avaluació: 

Es fa una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els punts a millorar. 

LLENGUA ESCRITA: 

● Treball sistemàtic treballant les diferents tipologies textuals (descripció, notícia, 

carta...). 

● Dictats, alguns preparats a casa i d’altres “sorpresa” sobre el tema treballat. 

 

● Temporització: 

A inici de curs fem el buidatge dels continguts a treballar i els repartim per trimestres i 

nivells.   

● Organització: 

Generalment, es treballa de manera individual o 1-2-4 tot i que la correcció d’alguns 

exercicis escrits també es pot treballar en parelles o amb tot el grup intentant que entre 

ells i elles puguin explicar el perquè s’escriu d’una manera o d’una altra. 

● Avaluació: 

Autoavaluació: Softcatalà i Bases d’Orientació.  

Es fa una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els punts a millorar. 

 

COMPRENSIÓ LECTORA: 

● Treball sistemàtic de les diferents tipologies textuals (descripció, notícia, carta...) 

extretes de diferents fonts (CB, ACL, diagnòstiques, “A la Carta”, “Atrapa-

paraules”, llibre...) 

● Lectures en veu alta per part dels alumnes als seus fillols/filloles i preguntes. 

● Activitats de velocitat lectora, de fluïdesa i agilitat visual.  

● Lliga de llibres (5è). 



Projecte Educatiu                                                                                                             Escola Antoni Tàpies 

 

 
74 

 

  

 

● Llibròmetre (per tal de poder valorar la CL s’hauria d’incloure una activitat 

posterior) → planell amb recomanacions “TripAdvisor” 

 

● Temporització: 

A inici de curs fem el buidatge dels continguts a treballar i els repartim per trimestres i 

nivells.   

● Organització: 

Generalment, es treballa de manera individual, tot i que la correcció es fa en gran grup. 

● Avaluació: 

Es fa una avaluació continuada durant tot el curs. 

 

18.4.2.3.3  MATERIALS. 

- Proves de Competències Bàsiques d’anys anteriors. 

-  Proves ACL 

-  Proves Diagnòstiques 

- Fotocòpies de recursos  “A la Carta” 

- Llibres “Atrapa-paraules” 

- Llibres de text  

- CD audio text la Galera 

- Ordinadors 

- Recursos digitals (softcatalà, word, ...) 
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18.4.2.3.4 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA EN LA DIVERSITAT.  

    Durant les classes de Llengua Catalana, els mestres contemplen la necessitat d’oferir a 

cadascun dels alumnes i de les alumnes el suport adequat en funció de les necessitats de 

cadascú.  En aquest sentit pot: 

- Escriure les respostes dels exercicis a la pissarra per tal que el nen o nena que ho 

necessiti pugui copiar-ho correctament; 

- Oferir suport visual de certs conceptes per tal que siguin més fàcils d’entendre; 

- Fer explicacions a nivell individual (o entre iguals) dels temes i/o conceptes que 

es treballen; 

- Adaptar les activitats i possibles proves al nivell de l’alumnat amb NEE, nouvingut 

o amb algun tipus de necessitat concreta. 

 

 

18.5 LA LLENGUA  CASTELLANA 

 

18.5.1. Introducció de la llengua castellana 

   El professorat del centre té en compte la realitat sociolingüística 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. 

 

 

18.5.2. 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. 

 

18.5.3. 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.  
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18.6  L'APRENENTATGE / ENSENYAMENT  DE  LA  LLENGUA   CASTELLANA 

 

18.6.1. CICLE  INICIAL 

 

18.6.1.1   OBJECTIUS  DE L’ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA. 

 

● Dimensió Comunicació Oral. 

- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a 

l’edat, i de diferents suports utilitzats a l’aula. 

- Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els 

mestres en diferents situacions comunicatives. 

- Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els 

altres. 

- Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 

poema, una cançó. 

- Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula 

 

● Dimensió Comprensió Lectora. 

- Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar 

comprensió per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin 

treballat a classe: contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix 

- Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula 

 

● Dimensió Expressió Escrita. 

- Escriure missatges relacionats amb temes  d’aprenentatge i experiències pròpies. 

- Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula. 
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- Mostrar coneixement en la correspondència so grafia i tenir assolida l’ortografia 

de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula. 

- Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 

 

● Dimensió Literària. 

- Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 

poema, una cançó. 

- Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora 

- Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 

 

● Dimensió Plurilingüe i Intercultural. 

- Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i 

apropar- se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte 

per totes. 

- Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha 

a l’aula o a l’entorn més proper. 

- Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 

18.6.1.2 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. 

 

18.6.1.3 METODOLOGIA  I  TEMPORALITZACIÓ. 

      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. 



 

 

 
78 

 

  
 

    

LLENGUA ORAL: 

● Rotllana de bon dia:  Cada matí quan entren els alumnes aprofitem per dir-nos 

bon dia i parlem de diferents temes. Es passa la llista de menjador, llistat de 

classe, i es porten objectes per a explicar a la rotllana o s’expliquen vivències i 

anècdotes. Així, treballem 20 minuts de la sessió de llengua oral. 

● 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. 

AVALUACIÓ. 

        L’avaluació és continuada, el mestre/a 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: 

● Llibre de text: Seguint el llibre de text es fan activitats de gramàtica, es treballa la 

comprensió lectora de diferents textos i la comprensió oral. 

● Fitxes preparades pel mestre/a: A més a més del llibre de text, el mestre/a porta 

diferents feines per treballar la llengua escrita.  

AVALUACIÓ 

 Igual que en llengua oral, realitzarem una avaluació continuada. La fitxa de 

treball d’aula serveix com a eina d’avaluació. 

 

 

18.6.1.4 MATERIALS. 

A cicle inicial s’utilitzen diferents materials per facilitar i motivar l’aprenentatge de la 

llengua castellana: 

● Llibre de text 

● Fitxes preparades pel mestre/a 

● Làmines 



 

 

 
79 

 

  
 

● Referents de normes ortogràfiques 

 

18.6.1.5 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA EN LA DIVERSITAT. 

Per poder atendre de forma més individual els alumnes amb NESE 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 dels mestres.  

  

 

    L’objectiu que volem aconseguir amb els alumnes 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. 

    

 

 

18.6.2. CICLE  MITJÀ 

 

18.6.2.1  OBJECTIUS  DE L’ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA. 

 

● Dimensió Comunicació Oral. 

 

- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a 

l’edat, de diferents mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees 

principals i secundàries. 

- Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant 

les normes d’interacció oral. 
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- Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament 

preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no 

lingüístics si escau. 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu 

ús amb diferents significats (polisèmia). 

 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-

ne comprensió. 

- Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

 

● Dimensió Comprensió Lectora. 

- Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per 

mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin 

raonament i relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes. 

- Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i 

de la literatura infantil adequats a la seva edat. 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu 

ús amb diferents significats (polisèmia). 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-

ne comprensió. 

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

 

● Dimensió Expressió Escrita. 

- Escriure textos descriptius,  expositius,  narratius i poètics amb coherència, 

cohesió i correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de 

planificació i revisió. 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu 

ús amb diferents significats (polisèmia). 
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- Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en 

les seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i 

la cohesió, el lèxic i la puntuació 

- Escriure contes  clars i ben estructurats, i poemes. 

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

 

● Dimensió Literària. 

-  Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i 

de la literatura infantil adequats a la seva edat. 

 

- Escriure textos descriptius,  expositius,  narratius i poètics amb coherència, 

cohesió i correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de 

planificació i revisió. 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu 

ús amb diferents significats (polisèmia). 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-

ne comprensió. 

- Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

 

● Dimensió Plurilingüe i Intercultural. 

- Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les 

persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 

- Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 

diferències. 

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

- Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 

 



 

 

 
82 

 

  
 

18.6.2.2 METODOLOGIA, TEMPORALITZACIÓ  I AVALUACIÓ. 

Tenint en compte els Criteris abans esmentats i les característiques de l’alumnat, al Cicle 

Mitjà treballem de la següent manera: 

 

LLENGUA ORAL:  

- Lectura individual en veu alta;  lectura per part de la mestra al grup-classe.   

- Converses sobre el tema treballat 

- Pràctica de proves diagnòstiques orals 

- Explicacions d'experiències pròpies viscudes fora o dintre de l'escola 

- Recomanacions de llibres llegits o pel·lícules vistes 

- Visualització de curtmetratges i posterior conversa 

- Cançons, poemes,  etc. 

 

●   Temporalitat: 

Treballem d'aquesta manera al llarg del curs i seguint els temes (no sempre en ordre 

correlatiu) del llibre de text.  

  

● Organització: 

Es treballa tant de manera individual com en petit grup. 

● Avaluació: 

Es fa una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els punts a millorar. 

 

LLENGUA ESCRITA: 

- Treball sistemàtic del llibre de text, treballant les diferents tipologies textuals 

(descripció, notícia, carta,...) 

- Dictats, alguns preparats a casa i d’ altres “sorpresa” sobre el tema treballat 

- Expressions escrites sobre un tema donat, redaccions que fan i després  

llegeixen als seus companys i companyes. 

 

● Temporalitat: 
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Treballem d'aquesta manera al llarg del curs i seguint tant els temes (no sempre en 

ordre correlatiu) del llibre de text com d'altres que puguin sorgir per alguna festa, 

activitat, etc. 

 

● Organització: 

Generalment, es treballa de manera individual, tot i que la correcció d’ alguns exercicis 

escrits també es pot treballar amb tot el grup intentant que entre ells i elles puguin 

explicar el perquè s'escriu d'una manera o'd'una altra. 

 

● Avaluació: 

Es fa una avaluació continuada durant tot el curs, incidint en els punts a millorar. 

 

 

18.6.2.3 MATERIALS. 

Per facilitar i motivar l'aprenentatge de la llengua castellana: 

- Ajustem els temes a l'entorn proper dels nens i nenes 

- Llegim les mestres per a l’ alumnat alguna història que sabem que els agradarà i 

seguiran amb entusiasme 

- Escriuen sobre temes que els interessa 

- Es projecten curtmetratges que després comenten 

- Es fan petits treballs en grup on cadascú pot aportar quelcom 

 

18.6.2.4 TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA EN LA DIVERSITAT. 

    Durant les classes de Llengua Castellana, la mestra contempla la necessitat d’ oferir a 

cada un dels alumnes i de les alumnes el suport adequat en funció de les necessitats de 

cadascú.  En aquest sentit pot: 

 

- Escriure les respostes dels exercicis a la pissarra per tal que el nen o nena que ho 

necessiti pugui copiar-ho correctament; 

- Oferir suport visual de certs conceptes per tal que siguin més fàcils d'entendre; 

- Fer explicacions a nivell individual dels temes i/o conceptes que es treballen; 
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- Adaptar les activitats i possibles proves al nivell de l’ alumnat amb NEE, 

nouvingut o amb algun tipus de necessitat concreta. 

 

 

18.6.3. CICLE  SUPERIOR 

 

18.6.3.1 OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA. 

 

● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes 

d'interacció oral.  

● Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, 

vivències, fets, idees, opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics 

(gesticulació, suports visuals).  

● Comprendre i extreure la informació rellevant de textos produccions adequades a 

l'edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), 

diferenciant idees principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no 

explícits.  

● Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets 

informatius, entre d'altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber 

respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit o mirat.  

● Exposar textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció 

de situacions, de processos, exposicions).  

● Utilització de recursos adequats a l'audiència: to de veu, gesticulació, suports visuals. 

● Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió 

per mitjà de la lectura en veu alta.  

● Aplicar a les lectures estratègies treballades a llengua catalana. 

● Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics. I elaborar textos audiovisuals 

amb coherència i cohesió i correcció lingüística, utilitzant procediments adequats 

(selecció, ordenació, revisió).  
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● Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant errors i avenços. 

Observació i aplicació de l'organització dels textos llegits i escrits a l'aula: 

descripcions, exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. Observació 

dels connectors per precisar el significat dels textos.  

● Aplicar la puntuació apresa a llengua castellana.  

● Aplicar la terminologia gramatical apresa a llengua castellana.  

● Coneixement de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social. Reflexionar 

sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant errors i avenços. Gaudir amb la 

lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al cicle.  

● Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics amb coherència, cohesió i 

correcció lingüística, utilitzant procediments adequats (selecció, ordenació i revisió).  

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d'Espanya i del món, 

amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a 

comprendre-les.  

● Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 

diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres 

de veure el món.  

● Tenir interès per solucionar el problemes de comprensió i comunicació que es 

produeixen en contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 

● Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els 

prejudicis racistes, sexistes i classistes. 

 

18.6.3.2.  METODOLOGIA,  TEMPORALITZACIÓ  I  AVALUACIÓ. 

Tenint en compte els Objectius de Llengua abans esmentats i les característiques del 

nostre alumnat, el Cicle Superior 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, 
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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 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.  

- Representacions teatrals 

 

● Temporalitat: 

Treballem la llengua oral de manera sistemàtica un cop per setmana, i a més propiciem 

situacions espontànies en qualsevol moment.   

 

● 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 en els grups de teatre 

 

●  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 noticia, la carta i l'email, la poesia, el còmic... 

- Dictats, que es preparen a casa i d’altres sense preparació prèvia, i que realitzem 

una sessió de cada sis.  
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- Realització de textos de diferents tipologies i amb diferents formats, amb les 

Bases d’Orientació que han confeccionat els alumnes. 

 

● Organització 

          Per treballar la llengua escrita optem per l’expressió individual de cada alumne, 

i per petits grups (parelles, habitualment), per aplicar les Bases d’Orientació. 

 

● 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. En totes aquestes produccions hi ha una auto i coavaluació amb 

l’ajuda de les Bases d’Orientació. 

 

 

18.6.3.3.  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. 

● Programes educatius de 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  

 

18.6.3.4.TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA EN LA DIVERSITAT. 



 

 

 
88 

 

  
 

  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.  
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18.7. L'APRENENTATGE / ENSENYAMENT  DE LA LLENGUA ANGLESA 

(PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA ) 

 

 

18.7.1.  EDUCACIÓ INFANTIL. 

 

18.7.1.1 OBJECTIUS DE L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA. 

● Familiaritzar-se amb la llengua anglesa. 

● Desenvolupar interès per l’aprenentatge de l’anglès. 

● Participar de les interaccions orals proposades. 

● Comprendre les comunicacions d’aula que es desenvolupin en la llengua 

estrangera, sempre amb suport visual o gestual . 

● Iniciar-se en la producció oral de la llengua anglesa seguint un model ofert. 

 

 

18.7.1.2. METODOLOGIA 

   Les sessions d’anglès són de 30 min. setmanals en grups reduïts (mig grup) i són 

dinàmiques, variades i completament orals.  

  Els/les alumnes s'inicien en l'aprenentatge de la llengua estrangera amb una 

metodologia bàsicament lúdica, vivencial i comunicativa. L’anglès és la llengua vehicular 

i treballem principalment a partir d’hàbits i rutines.  

   Els contes i les cançons són la base de la metodologia emprada durant aquesta etapa. 

Però el joc, el moviment i les dramatitzacions també hi juguen una part molt important. 

Les activitats plantejades estan dirigides a captar l’atenció dels/de les alumnes i són 

sempre curtes, tenint en compte que la seva capacitat d’atenció també és curta. 

   El recurs més destacable és el del titella que dinamitza les activitats que es van 

presentant i que facilita i ens ajuda a introduir nous continguts. 
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   Evitem que l’aprenentatge es limiti a la repetició descontextualitzada de vocabulari. 

Aprenem fent ja que aquesta és una bona manera d’interioritzar i viure la llengua i 

aconseguir un aprenentatge significatiu. 

 

 18.7.1.3. TEMPORALITZACIÓ 

   Les sessions d’anglès són de 30 min. setmanals en grups reduïts (mig grup). 

 

18.7.1.4. MATERIALS 

    Tots els materials emprats tenen com a objectiu iniciar i motivar l’aprenentatge de 

l’anglès, especialment la comunicació i la interacció oral en aquesta llengua. 

   Són materials atractius i variats que facilitaran l’interès i l’atenció dels alumnes. 

    Per una banda, el recurs més destacable és el del titella que dinamitza les activitats 

que es van presentant i que facilita i ens ajuda a introduir nous continguts i materials. 

    Per una altra banda, la mestra introdueix la unitat que vol treballar a partir d’un conte 

que presentarà en diferents formats (en paper, en format digital, a partir de petits 

titelles de paper, ...). També farà ús d’una gran varietat de materials de creació pròpia 

per tal de reforçar i consolidar el que s’estigui treballant. 

    Fem servir la pissarra digital com a suport visual, auditiu i interactiu per a cançons, 

contes, audicions, jocs,... 

 

18.7.1.5. AVALUACIÓ. 

    L’avaluació és individualitzada i contínua durant tot el procés d’aprenentatge. 

    Es fa a partir de l’observació directa i sistemàtica de totes les situacions comunicatives 

de l’aula, tenint en compte el punt de partida de cada alumne i el resultat al final el 

procés d’aprenentatge. 
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18.7.1.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

    Quan la mestra d’anglès entra a l’aula d’infantil té en compte els coneixements i 

experiències previs de cada un dels alumnes, les seves capacitats intel·lectuals, així com 

els seus interessos i les seves motivacions davant l'ensenyament. 

   Respecta, per davant de tot, el seu ritme d’aprenentatge i per aquesta raó, en moltes 

ocasions, modifica, adapta o reforça els continguts o la metodologia perquè tots els 

alumnes puguin assolir els objectius establerts. 

  

  

18.7.2. CICLE INICIAL 

 

18.7.2.1 OBJECTIUS DE L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA. 

 

● Dimensió Comunicació Oral. 

- Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual 

més treballades a l’aula. 

- Reconèixer i usar oralment les paraules i expressions treballades a l’aula.  

- Participar activament de les interaccions orals proposades. 

 

● Dimensió Comprensió Lectora. 

- Reconèixer i comprendre les paraules i expressions escrites més treballades a 

l’aula. 

 

● Dimensió Expressió Escrita. 

- Escriure paraules, expressions i frases a partir de models. 

● Dimensió Literària. 
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- Captar el missatge global de textos orals senzills d’estructura repetitiva amb 

suport visual (cançons, rimes, ... ). 

- Reproduir oralment textos senzills tenint en compte la pronúncia, el ritme i 

l’entonació segons el model ofert. 

 

● Dimensió Plurilingüe i Intercultural. 

- Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació. 

- Percebre semblances i diferències entre les llengües de l’aula i el seu entorn més 

proper. 

 

18.7.2.2 METODOLOGIA. 

    La metodologia emprada durant aquest cicle és bàsicament lúdica, comunicativa i 

vivencial i té com a objectiu principal el treball de la comunicació oral. Permet que els 

alumnes visquin la llengua de manera significativa i la facin servir en situacions 

contextualitzades. 

   Les activitats són variades, atractives i donen l’oportunitat de fer participar a tots els 

alumnes. Fem activitats en gran grup, en grups petits, en parelles i individuals, sempre 

potenciant la interacció oral. 

  Treballem a partir d’hàbits i rutines. Els contes i les cançons són l’eix de la major part 

dels aprenentatges, però també ho son els jocs, les activitats de moviment, les 

dramatitzacions,... 

   L’anglès és llengua vehicular i d’aprenentatge. La mestra sempre parlarà en aquesta 

llengua acompanyada en tot moment dels suports visuals i gestuals necessaris i facilitarà 

el procés per tal que els alumnes mica en mica també ho vagin fent. 

    És importat recalcar la necessitat que els continguts programats reapareguin 

cíclicament en situacions d’aprenentatge diferents. 
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18.7.2.3. TEMPORALITZACIÓ 

    Els alumnes de cicle inicial tenen 2 sessions setmanals d’1 hora. 

 

 

18.7.2.4. MATERIALS 

   Els materials que fem servir tenen com a objectiu facilitar i motivar l’aprenentatge de 

l’anglès, especialment la comunicació i la interacció oral en aquesta llengua. 

   El primer que cal destacar és que treballem sense llibre de text però tenint molt 

presents els continguts del cicle establerts al currículum. 

    Per una banda, fem servir la pissarra digital com a suport visual i auditiu per a cançons, 

contes, audicions, jocs,... 

    Un altre recurs important és l’ús de targetes amb les imatges i les paraules utilitzades 

a cadascuna de les unitats didàctiques, ja que és un suport visual que ajuda els alumnes 

a reforçar i consolidar el vocabulari treballat. Durant aquest cicle, els alumnes han 

començat a desenvolupar la capacitat de lectura i escriptura en la seva pròpia llengua i 

estan aprenent les normes de la llengua escrita, majúscules, puntuació i formació de 

frases. Al primer curs del cicle, la introducció de la forma escrita d’una paraula en anglès 

es fa reconeixent-ne la forma sense desglossar les lletres que la componen.                  

Durant el segon curs,  els alumnes consoliden gradualment la forma escrita del 

vocabulari  i les estructures clau. 

Per una altra banda, també fem ús de fitxes complementàries elaborades per la mestra 

en funció de les necessitats de cada unitat didàctica, on es treballa de manera escrita tot 

el que prèviament s’ha treballat oralment. 

     A part, hi ha un recull de materials diversos basats en el joc que fan que 

l’aprenentatge sigui més atractiu i motivador: daus, targetes, materials de creació 

pròpia,... 

    Per acabar, però no menys important, fem servir una llibreta que acompanya els 

alumnes durant tot el cicle i que té com a objectiu recollir el vocabulari treballat a cada 

unitat a partir de targetes, activitats interactives, retallables,... per tal de poder 

consultar-ho o fer-ho servir en qualsevol moment. 
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18.7.2.5. AVALUACIÓ 

     L’avaluació dels aprenentatge de la llengua anglesa al cicle inicial és contínua. Els 

procediments i instruments emprats són l'observació i seguiment sistemàtic i periòdic 

de l'alumne, és a dir, es prenen en consideració totes les produccions que desenvolupi, 

tant de caràcter individual com grupal: treballs escrits, produccions orals, activitats de 

classe, actitud davant l'aprenentatge, precisió en l'expressió,... 

    El mestre avalua tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos 

d'ensenyament. 

 

18.7.2.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

   Hem de tenir en compte els coneixements i experiències previs de cada un dels 

nostres alumnes, les seves capacitats intel·lectuals, així com els seus interessos i les 

seves motivacions davant l'ensenyament. 

   És per aquesta raó per la qual, en moltes ocasions, hem de modificar, adaptar o 

reforçar els continguts o la metodologia perquè tots els alumnes puguin assolir els 

objectius establerts. De la mateixa manera, hem d'oferir activitats d'ampliació per a 

aquells alumnes més capaços o receptius. 

     El mestre proposa una gran varietat d’activitats, o presenta les mateixes activitats de 

forma diversa i adaptada en funció dels interessos, les diferències i les necessitats dels 

alumnes, no només a l'hora d'avaluar, sinó també a l'hora d'ensenyar i de planificar el 

procés d'ensenyament-aprenentatge. 

    Al mateix temps, persegueix l'objectiu que qualsevol alumne participi en el procés 

d'aprenentatge amb plena satisfacció i aconsegueixi l'èxit d'acord amb el seu nivell de 

capacitat i interès. 

 

 

 

187.3  CICLE MITJÀ 

 

18.7.3.1  OBJECTIUS DE L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA. 
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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 llengua anglesa 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. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i 

situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.  

4. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més 

habituals de l’aula.  

5. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el 

context social i cultural proper.  

6. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats 

amb els interessos dels alumnes, els dels altres i del món que ens envolta.  

7. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i 

cultural proper.  

8. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans 

de comunicació o de les tecnologies de l'informació i la comunicació, i fer-ne una 

lectura crítica i creativa.  

9. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les 

tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions 

diferents.  

10. 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.  

11. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el 

context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, 

segons l’edat. 

12. 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.  

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

de la tradició literària.  

14. 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.  
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15. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat 

d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 

 

 

 

18.7.3.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

 

● Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual 

més treballades a l'aula.  

● Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula. 

● Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, 

entonació per explicar fets i conceptes relacionats amb un mateix i el món que 

l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees curriculars 

● Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i 

d’interès. 

● Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat 

comunicativa concreta. 

● Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a 

partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant 

en suport paper com digital. 

● Reproduir oralment poemes,  cançons o breus textos dramàtics atenent a la 

pronunciació, ritme, entonació. 

● Comprendre oralment poemes, cançons, llegendes, refranys o dites. 

● Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits. 

● Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 

diferències 

● Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres 

persones i cultures, i participar amb interès en les activitats en què s’usa la 

llengua estrangera. 

● Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, 

comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes 

personals que ajudin a aprendre millor. 

● Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions 

d’aprenentatge. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les 

persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 

● Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 



 

 

 
97 

 

  
 

 

18.7.3.3. METODOLOGIA. 

   Seguim el llibre Tiger Tracks de Macmillan. Les activitats que realitzem són individuals 

(activity book, worksheets, tests), per parelles o en grup (activity book, worksheets, 

dialogues, projects). El mestre fa servir gairebé exclusivament l’anglès; els alumnes ho 

intenten. 

 

18.7.3.4. TEMPORITZACIÓ. 

   A Cicle Mitjà hi ha tres sessions setmanals de grup classe a quart i dues a tercer. No hi 

ha cap desdoblament. Totes les dimensions es treballen amb el grup sencer. 

 

 

18.7.3.5 AVALUACIÓ. 

   Apart dels tests, s’avalua la participació de l’alumne, la predisposició, la preparació de 

dialogues i projectes, l’esforç per fer els deures o tasques extres. Totes les habilitats són 

avaluades. Aquesta avaluació és sumativa i continua. 

 

18.7.3.6 MATERIAL. 

● Pupil’s book 

● Activity book 

● Notebook 

● Worksheets 

● Dictionaries 

● Internet 

● Extra material for projects 

● Board games 

● Pendrives 
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18.7.4.  CICLE SUPERIOR 

 

18.7.4.1 OBJECTIUS DE L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA. 

 

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 llengua anglesa 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. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos 

i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.  

4. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més 

habituals de l’aula.  

5. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el 

context social i cultural proper.  

Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats 

amb els interessos dels alumnes, els dels altres i del món que ens envolta.  

6. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i 

cultural proper.  

Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans 

de comunicació o de les tecnologies de l'informació i la comunicació, i fer-ne una 

lectura crítica i creativa.  

7. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les 

tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i 

opinions diferents.  

8. 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.  
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9. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el 

context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció 

lingüística, segons l’edat. 

10. 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.  

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

de la tradició literària.  

12. 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.  

13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 

 

 

 

18.7.4.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

 

● Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual 

més treballades a l'aula.  

● Captar informació rellevant d'un missatge oral.  

● Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades.  

● Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment. 

Reproduir textos orals tenint en compte l'entonació, el ritme, i l'entonació 

segons el model ofert.  

● Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una 

finalitat específica.  

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte 

per totes.  

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha 

a l'aula o a l'entorn més proper.  

● Mostrar interès i valorar la utilització d'una llengua estrangera per a la 

comunicació dins de l'aula i en les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es 

creïn dins de l'aula.  

● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes. 
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18.7.4.3. METODOLOGIA. 

   Seguim el llibre Tiger Tracks de Macmillan (des de 3r fins a 6è). Les activitats que 

realitzem són individuals (activity book, worksheets, tests), per parelles o en grup 

(activity book, worksheets, dialogues, projects). El mestre fa servir gairebé 

exclusivament l’anglès; els alumnes ho intenten. 

 

 

● Dimensió Comunicació Oral. 

 

Comprensió oral: 

- Audició de tots els listenings de diferents temes proposats pel llibre i 

realització de preguntes de comprensió tant en resposta llarga, curta o 

veritable o fals. 

- Audició de les històries, contes o còmics proposats pel llibre i realització de 

les preguntes de comprensió. 

- Audició de diàlegs de situacions de la vida quotidiana que representaran 

davant del grup classe. 

- Audició de diferents cançons del llibre, cançons de nadal i altres proposades 

pel mestre o pels alumnes. 

 

Expressió oral: 

- Lectura en veu alta dels textos sobre diferents temes. 

- Lectura i representació de les històries o còmics proposats. 

- Ús de la llengua anglesa com a comunicació en les rutines de classe i en les 

activitats en parelles o grups (board games, dialogues…) 

- Dramatització i representació dels diàlegs (everyday chit-chat) sobre 

situacions de la vida quotidiana. 

- Cantada de nadal 

- Exposició de projectes (powerpoints, videos…) 

- Exercicis de pronuncia i entonació proposats pel llibre 
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● Dimensió Comprensió Lectora. 

- Lectura de textos sobre diferents temes proposats per la unitat i realització 

de preguntes de comprensió lectora a la llibreta tant de resposta llarga o 

curta. 

- Exercicis de comprensió de l’Activity book sobre la lectura llegida 

- Treball del vocabulari dels textos 

- Lectura de llibres de la biblioteca d’aula 

 

● Dimensió Expressió Escrita. 

- Exercicis sistemàtics de gramàtica i vocabulari per reforçar els continguts de 

cada unitat. 

- Produccions de textos seguint un model sobre un tema específic. 

- Treball de les tipologies textuals: comic, email, enquestes, qüestionaris, text 

expositiu sobre un tema, entrevistes, diaris… 

 

● Dimensió Literària. 

- Lectura de poemes, rimes, cançons i contes 

- Interpretació de diàlegs  

- Interpretació de les històries amb caracterització dels personatges 

- Traducció de frases de l’anglès al català i del català a l’anglès. 

- Recerca sobre contes tradicionals escrits en llengua anglesa i els seus autors. 

 

● Dimensió Plurilingüe i Intercultural. 

- Participació i implicació de l’alumnat a classe 

- Actitud de l’alumne 

- Interès per l’aprenentatge de noves paraules en llengua anglesa 

- Identificació de similituds i diferències entre les llengües que coneix l’alumne 

a l’hora de fer servir estructures gramaticals, frases fetes, false friends… 

- Interès per la cultura i història dels països de parla anglesa. 

- Celebració de l’English Day amb alumnes d’altres escoles de Sant Boi de 

Llobregat aprofundint en la cultura anglesa. 
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18.7.4.4 TEMPORITZACIÓ  

 

   A Cicle Superior hi ha tres sessions setmanals de grup classe. No hi ha cap 

desdoblament. Totes les dimensions es treballen amb el grup sencer. 

Durant aquest curs 2018-19 els alumnes de 5è participen al Sharing to learn, un programa 

per millorar l’expressió oral, la fluïdesa i la capacitat comunicativa treballant amb 4 

estudiants de l’institut adscrit, de 1r de Batxillerat. Aprofitem per repassar continguts de 

gramàtica, aspectes com ara les hores, diàlegs, cançons, vocabulari amb jocs de taula, 

diccionaris... La idea és aprendre jugant i fent servir l’anglès per resoldre situacions 

quotidianes. 

 

18.7.4.5. AVALUACIÓ. 

 

   Apart dels tests, s’avalua la participació de l’alumne, la predisposició, la preparació de 

dialogues i projectes, l’esforç per fer els deures o tasques extres. Totes les habilitats són 

avaluades. Aquesta avaluació és sumativa i continua. 

 

 

18.7.4.6. MATERIAL. 

● Pupil’s book 

● Activity book 

● Notebook 

● Worksheets 

● Dictionaries 

● Internet 

● Extra material for projects 

● Board games 

● Pendrives 
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18.7.5  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

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 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.  
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 18.8. 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 famílie,...) 

● El cicle (preveu l’acollida, planifica el P.I.I) 

● Atenció individualitzada en hores SEP dins de l'horari lectiu 

 

 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. És 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 
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● Diccionaris visuals 

● Referents d’aula 

● Utilització de les TICS 

● Utilització de reproductors d'àudio 

 

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. 

 

 

 

 

18.9. ORGANITZACIÓ  I  GESTIÓ 

 

18.9.1.  Organització dels usos lingüístics 

18.9.1.1.  Llengua al centre 
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  El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català 

també als rètols, als cartells i a la decoració general del centre. A la pràctica es respecta 

aquest acord i se’n fa un seguiment. 

 

18.9.1.2.  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. 

 

18.9.1.3.  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 

contracta...).  

  Es tenen en compte les llengües de la nova immigració (notes a les famílies, 

explicacions individuals sempre que cal....) 

 

18.9.1.4.  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. 

 

 

18.9.2.  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.  
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   El centre vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses 

utilitzin el català (cases de colònies, transports, excursions...) 

 

18.9.3.  Plurilingüisme al centre educatiu 

 

18.9.3.1.  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. 

 

18.9.3.2.  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. 

 

18.9.4.  Organització dels recursos humans 

 

Pla de formació de centre : 

   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. 

    

 

18.9.5.  Organització de la programació curricular 

 

18.9.5.1.  Coordinació cicles i nivells 

   Hi ha una bona coordinació als nivells i als cicles. Els acords pedagògics estan recollits 

per escrit i des de la coordinació es fa un seguiment per garantir la seva aplicació.  
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18.9.5.2.  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. 

 

18.9.5.3.  Projectes d’innovació  

   El centre participa en un projecte d’innovació de la llengua anglesa que s’inicia a  

Educació Infantil i que continua en tots els altres nivells de l’escola. L’objectiu és millorar 

la competència lingüística dels nostres alumnes a final de primària. 

   

 

18.9.6.  Biblioteca escolar 

 

18.9.6.1.  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. 

 

18.9.6.2.  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. 

   A Primària es fan tots els dies a la tarda els 30 minuts de lectura. 

 Des de fa uns anys l’escola porta a terme el Projecte “Apadrinament lector” des de P4 a 

6è: els alumnes més grans de l’escola apadrinen als alumnes més petits ( cada nen té el 

seu padrí/na lector) i dediquen una sessió setmanal a reunir-se i endinsar-se en el món de 

la lectura per parelles.  
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18.9.7.  Projecció del centre 

 

18.9.7.1.  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. 

 

18.9.7.2.  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. 

 

18.9.7.3.  Xerrades adreçades a les famílies 

   L’escola en col·laboració amb el Servei Educatiu de  l'Ajuntament 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.  

 

18.9.7.4.  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.  

 

18.9.7.5.  Concert de nadales 

   L’escola organitza una cantata de nadales en la qual participen tots els alumnes de  

l’ escola. Aquesta actuació està oberta a totes les famílies del centre i als professors. 
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18.9.7.6.  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. 

 

18.9. 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”. 

 

18.9.8.  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.  

 

 

18.10. 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. 
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● Fer un seguiment des de coordinació per comprovar que realment es treballa el 

català des de totes les àrees. 

● Millorar la coordinació intercicles. 

● 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’AFA. 

18.11. ANNEX 

Hores mínimes obligatòries  

 

Curs/Àrea 

 

Català 

 

Castellà 

 

E. Lingüístiq. 

 

Anglès 

1r 70 h (2 h/set) 70 h (2 h/set) 35 h (1 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 70 105 

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 420 420 210 420 

 


