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0. Aprovació del document  

 
 
 
Aquest projecte lingüístic ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 23 de gener de 2019 i 
consta de 37 fulls numerats correlativament i segellats amb el segell del centre.  
 
 
I perquè així consti, signo la present a Rubí, a 24 de gener de 2019. 
 
Vistiplau  
 
 
 
 
 
 
 

 
                          La directora                                                  La secretària     
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1. Presentació del document 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’escola Ca n’Alzamora és un document que forma part 
del Projecte Educatiu de Centre (PEC) que permet definir quin és el tractament que reben les 
llengües al nostre centre, garantint que la llengua catalana és l’eix vertebrador que consolida el 
nostre projecte educatiu plurilingüe.  
 

En aquest sentit el centre creu necessària fer una revisió i actualització del PLC actual, per tal 
d’adaptar-lo al context actual, tenint present el marc legal, així com la diagnosi de la realitat del 
centre.  
 
Amb aquest document s’aporta una renovació metolodològica, una millora dels aprenentatges, 
una major cohesió entre l’equip docent i una projecció de centre. És un document viu, subjecte 
a canvis i a les noves incorporacions que es considerin necessàries, per tal d’adaptar-lo a les 
necessitats que presenta el centre.  
 
Tanmateix és un instrument de treball que mostra quin és el tractament de la competència 
comunicativa lingüística en el nostre centre i que promou entre l’alumnat el respecte envers a 
totes les llengües. 
 
Vol ser una eina útil per a tots/es els/les docents que s’incorporin al centre en tinguin accés. 
 
 
          
2) Marc legal  

 
Els fonaments legals del PLC són:  
 
1. Estatut d'Autonomia, article 6, en el qual determina el català com a llengua pròpia i oficial   
     de Catalunya. 
 
2. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 
 
3. Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació de l'educació primària.  
 

4. Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació 
infantil 

 
5. Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la qual s’estableixen els principis generals que s’han 
de tenir en compte per adaptar els Projectes Lingüístics de Centre. 
 
 
(Veure annex 1: descripció del marc legal) 
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3. Context sociolingüístic  
 
El CEIP Ca n’Alzamora està format per alumnes procedents de diferents barris de Rubí tot i que 
tal com estava a previst a partir del curs 2006-2007 tenen preferència tots els que viuen a la 
zona d'influència contemplada al mapa escolar de la ciutat de Rubí. 
El nivell socieconòmic de les famílies és mitjà i hi ha un alt grau d’implicació dels pares vers  
l’escola. 

 
Cal destacar que l’Ajuntament de Rubí i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya van iniciar un Pla Educatiu d’Entorn al gener de 2006 com a proposta de cooperació 
educativa amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió 
social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la 
llengua catalana. En aquest sentit, a aquest Pla Educatiu d’Entorn, el Consell Escolar del nostre 
Centre amb data 10 de desembre de 2005, va aprovar per unanimitat adherir-se i formar part 
del mateix, amb l’objectiu d’aprofitar els possibles recursos que puguin ajudar a millorar l’ús 
social del català. 
 
Es decideix analitzar quin és l’estat de la llengua vehicular de l’escola, tant a nivell de l’alumnat, 
com entre els docents, les famílies i el personal no docent del centre. Aquesta tasca l’ha 
desenvolupen la coordinadora LIC del centre i la directora amb l’assessorament de l’ELIC (Equip 
de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) 
 
 
 
 
   3.1 Personal docent 
   Els gràfics que segueixen a continuació reflecteixen la llengua que utilitza el nostre    

   professorat en diferents situacions comunicatives: 

 

Quina és la teva llengua materna? 

 

Quina és la llengua emprada habitualment dins l'àmbit 

familiar? 
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En quina llengua us relacioneu habitualment amb els 

amics? 

 

En quina llengua acostumeu a mirar la televisió? 

 

En quina llengua acostumeu a veure obres de teatre o 

pel·lícules al cinema? 

 

Quina és la llengua habitual de lectura?                      

 

A casa, teniu llibres de lectura i de consulta en llengua 

catalana, castellana i anglesa? 

 

Tot i que el català és la llengua d'aprenentatge, en 

situacions de relació informal parlo en... 
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Amb les famílies em comunico majoritàriament en... 

 

 
 
 
 
   3.2 Personal no docent 
   Els gràfics que segueixen a continuació reflecteixen la llengua que utilitza el personal no  

   docent de l’escola en diferents situacions comunicatives: 

 

Quina és la teva llengua materna? 

 

Quina és la llengua emprada dins l’àmbit familiar? 

 
En quina llengua us relacioneu habitualment amb 
els amics? 

 

En quina llengua acostumeu a mirar la televisió? 
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En quina llengua acostumeu a veure obres de 
teatre o pel.lícules al cinema? 

 

Quina és la llengua habitual de lectura? 
 

 

Amb les famílies em comunico majoritàriament 
en…? 

 

Tot i que el català és la llengua d’aprenentatge, en 
situacions de relació informal parlo en…? 

 
A casa, teniu llibres de lectura i de consulta en llengua catalana, castellana i/o anglesa? 
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   3.3 Famílies 
   Els gràfics que segueixen a continuació reflecteixen la llengua que utilitzen les famílies de  

   l’escola en diferents situacions comunicatives: 

 
Quina és la teva llengua materna? 

 
Exceptuant el català i el castellà, la resta de llengües equivalen 

a un 0.8 % 

Quina és la llengua emprada habitualment dins 
l'àmbit familiar? 

 
El català, el castellà i l’anglès, així com l’alemany i el català 
equivalen al 0.8% 

En quina llengua us relacioneu habitualment amb 

els amics? 

 
L’Alemany, l’anglès i el català correspont a un 0.8% 

En quina llengua acostumeu a mirar la televisió? 

 

 
 
L’anglès correspont a un 2,3%, i un 0,8% no mira la tv. 

En quina llengua acostumeu a veure obres de 
teatre o pel.lícules al cinema? 

 
 

 

 

Quina és la llengua habitual de lectura? 

 

 
 
El castellà, el català i l’anglès correspont al 1.6% 
El català, l’alemany, l’anglès i el castellà correspont al 0.8% 
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   3.4 Alumnes 
   Els gràfics que segueixen a continuació reflecteixen la llengua que utilitza el nostre alumnat    

   (de tercer fins a sisè) en diferents situacions comunicatives: 

 

En quina llengua et relaciones habitualment dins l’àmbit 

familiar? 

 
Entre un 1% i 0,5% es parla en anglès, italià, romanès, japonès, 

xinès, àrab i senegalès. 

En quina llengua et relaciones habitualment amb els amics 

de l'escola? 

 

En quina llengua et relaciones habitualment amb els amics de 
fora de l'escola? 

En quina llengua acostumes a mirar la televisió? 

A casa, teniu llibres de lectura i de consulta en llengua catalana, castellana i anglesa? 
 

 
 
L’ús de llibres només en català, així com l’ús de llibres en català, castellà, angles i alemany equivalen al 0.8%. 
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Un 0,4% en ocasions parla Italià. 
 

Un 0,4% en ocasions mira la televisió en italìà. 
En quina llengua acostumes a veure obres de teatre o 

pel·lícules al cinema?  

 
 

En quina llengua acostumes a llegir els llibres, els còmics, els 

contes...? 

 
 

Un 0,5% a vegades llegeix en japonès, anglès i rus. 

En quina llengua parles quan fas activitats extraescolars? 

 
Entre altres llengües com l’alemany, el francès, el xinès i el marroquí. 
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A partir de les enquestes i gràfiques realitzades podem observar que tant el personal docent, 
com el no docent, utilitza de manera equitativa la llengua catalana i la castellana en la seva vida 
diària.  
Pel que fa a les pel.lícules de cinema i les obres de teatre predomina el castellà. Cal tenir 
present que hi ha una major oferta en aquesta llengua.  
Pel que fa a la relació amb les famílies, la majoria es comunica en català. 
Pel que fa als llibres de lectura, la majoria disposa de llibres en català, castellà i anglès. 
 
Pel que fa a les famílies i els alumnes podem observar que predomina l’ús de la llengua 

castellana en situacions de la vida quotidiana. Exceptuant en el cas dels alumnes en l’àmbit de 

lectura i d’activitats extraescolar, atès que aquestes es desenvolupen dins del context escolar, 

el qual té com a llengua vehicular el català.  

Cal destacar que actualment la incidència dels “nouvinguts” a la nostra escola és molt minsa i 
que el percentatge d’alumnes d’altres països també és molt petita amb tot i això al Pla 
d’Acollida del Centre es fa esment que per aquells alumnes que s’incorporen al nostre sistema 
educatiu i que no coneixen cap de les dues llengües oficials, en una primera fase, es prioritza i 
s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana com a llengua habitual d’ús a l’escola. 
Posteriorment, valorant cada cas, caldrà veure el moment més adequat per a iniciar 
l’ensenyament de la llengua castellana, amb l’objectiu que en conegui ambdues llengües. 
 
Per concloure hem de tenir en compte que cada vegada disposem d’un entorn més plurilingüe i 
per tant cal garantir el català com a eina fonamental per a la cohesió social, vehicle de 
comunicació, cercant el seu ús significatiu i funcional. 
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4. La llengua catalana i castellana com a llengua d’aprenentatge.  

 
   4.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 
      4.1.1 Àmbit pedagògic: 
 
1. Emprar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les àrees 

curriculars, (exceptuant les altres llengües) estimulant l’expressió oral des de l’inici. 
 
2. Vetllar perquè els alumnes, en acabar l’Educació Primària, hagin adquirit amb les  

llengües catalana, castellana com a mitjà d’expressió i comunicació (oral i escrit) que els 
sigui útil també fora del marc escolar. 

 
3. Preveure la matriculació d’alumnes procedents d’altres comunitats autònomes o d’altres 

països. Formar i atendre de manera específica grups d’incorporació tardana per tal de 
donar-los a conèixer la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre, facilitant-los d’aquesta 
manera la comprensió d’altres àrees d’aprenentatge que es realitzen en català. Tot això 
d’acord a les directrius marcades al Pla d’Acollida del centre. 

 
4. Iniciar l’estudi de la llengua castellana a primer de Primària, introduint-la 
      majoritàriament de forma oral. 
 
 
 
      4.1.2 Àmbit institucional: 
 
1. Emprar la llengua catalana en tots els documents oficials, tant de caràcter intern com en els 

comunicats a les administracions (local, territorial...) catalanes. 
 
 
 
 
      4.1.3 Àmbit administratiu: 
 
1. Emprar el català en totes les actuacions administratives del centre com són: actes, 

comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc. 
 

2. Emprar el català en totes les actuacions administratives sol·licitades pel públic, excepte en 
aquells casos en els quals els usuaris els demanin en castellà per problemes de comprensió. 

 
3. Emprar el català en tots aquells documents administratius, utilitzant els models    

normalitzats i el nom del centre en català. 
 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Ca n’Alzamora 
Rubí 
 

~ 15 ~ 

 

      4.1.4 Àmbit humà i de serveis: 
 
1. Tenir cura que els professionals que es fan càrrec dels serveis de l’escola (menjador, cuina, 

consergeria, monitors...) utilitzin la llengua catalana per a comunicar-se amb els alumnes 
del centre. 

 
2. Vetllar perquè les activitats extraescolars siguin totes impartides en català. Exceptuant 

l’extraescolar que té com a objectiu ensenyar la llengua anglesa. 
 

Cal tenir present: 
-Que el Decret 362/1983, article 7è de la Llei de Normalització Lingüística, preveu que els pares 
poden demanar que els seus fills/es facin el 1r. ensenyament en llengua castellana. Segons 
aquest decret i si es dóna el cas, s’hauran de posar en comunicació de la inspecció educativa i 
prendre les mesures oportunes que s’indiquin.   
 
 
   4.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana i la llengua castellana. 
 
      4.2.1 La intercomunicació i llenguatge escrit i oral a Educació Infantil. 
 
               4.2.1.1 Actuacions pedagògiques favorables per a l’aprenentatge de la lectura i   
               escriptura a Educació Infantil 
• Llegir en veu alta i escriure davant dels infants de manera que el text sigui visible: llegir contes 
en petit grup, llegir i escriure textos en murals o a la pissarra, Ilegir i escriure notes i mostrar-
les, etc. 
• Tenir a l’abast dels nens i de les nenes textos diversos sobre el significat dels quals els infants 
puguin tenir intuïcions: contes coneguts, llibres amb imatges i fotografies amb text, escrits 
relacionats amb activitats d’aula que s’hagin escrit o llegit davant d’ells o elles, els seus noms, 
els títols i els noms dels temes o projectes d’estudi, etc. 
• Llegir i escriure paraules i textos amb la participació dels infants: la col.laboració dels infants 
estarà en relació amb els coneixements que aquests tinguin sobre la llengua escrita: paraules i 
lletres conegudes, forma d’escriure una determinada lletra, relacions entre les lletres i els sons 
de la parla, etc. 
• Deixar paper, llapis o altres escrits (llibreta d’escriure) a l’abast dels infants perquè lliurement 
puguin escriure a la seva manera encara que no utilitzin les lletres adequades a la seva intenció 
d’escriptura, o perquè copiïn o reescriguin textos o paraules que tinguin a l’abast. 
• Fomentar i acceptar intents de lectura i escriptura encara que no siguin convencionals i 
considerar-ho com una hipòtesi favorable al seu procès d’aprenentatge, no pas com a errors 
d’adquisició. 
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                4.2.1.2 Metodologia. 
 
Partim d´un enfocament constructivista en el que l´infant construeix el seu propi aprenentatge 
a partir de la realitat que l´envolta, els seus coneixements previs i els que va adquirint en aplicar 
el que ja sabia a noves situacions. 
Per tal d´afavorir un aprenentatge més significatiu i funcional, ens servim del propi nom per, 
d´una manera més analítica, començar a conèixer les diferents lletres i/o sons (començant per 
la inicial i més endavant la resta de lletres del nom), el seu nom, el seu so i començar a 
reproduir-les (primer a la seva manera i després amb la grafia correcta). 
Convinem aquesta metodologia amb el treball sistemàtic d´algunes lletres (nom, so, grafia): 
• P-3: inicial del nom i vocals. 
• P-4: altres lletres del nom, vocals i algunes consonants (M, P, L...) 
• P-5: vocals, P, M, L, S, T, D, R, ... 
 
 
                4.2.1.3 Avaluació  

 
A començament de curs es fa una avaluació inicial per tal de detectar què saben els nens de les 

lletres i de l'escriptura en general, i per saber en quin moment es troben en el procés d'aprenentatge. 
A partir d'aquesta avaluació es podrà decidir quines són les activitats més adients a cada nivell. 

Aquesta avaluació la farà el mestre/a de manera individual, aprofitant els moments d'intervenció 
del mestre/a de suport, o bé, aprofitant estones de molta tranquil·litat a la classe. 

A P-3, P4 i P5 es fan avaluacions continuades al llarg del curs. Abans d'acabar el curs es farà una 
avaluació per tal de valorar el procés evolutiu de cada infant. 

 
(Per a més informació veure el Pla Lector) 

 
               4.2.1.4 Activitats (Veure annex 2) 
 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE ESCRIT I ORAL 

NOM DE L’ACTIVITAT:  

DESCRIPCIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

 

METODOLOGIA  

AVALUACIÓ  
 
 
 

TEMPORALITZACIÓ  
 
 

 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Ca n’Alzamora 
Rubí 
 

~ 17 ~ 

 

      4.2.2 La lectura i la comprensió lectora a Educació Primària. 
La fluïdesa lectora és un procés que inclou habilitats eficaces de descodificació que permeten al 

lector comprendre el text. La fluïdesa manifesta en la lectura oral precisa, ràpida i expressiva i 

és aplicada durant la comprensió lectora.  

 

Els components de la fluïdesa lectora són: 

• La precisió. En la qual hi ha un reconeixement dels mots escrits i descodificació sense 

errades. Comporta consciència fonològica: habilitat conscient i explícita que permet 

discriminar, aïllar, pensar i manipular l’estructura sonora de la parla. Descodificació: 

aprendre i dominar el principi alfabètic (relació grafema-fonema). 

• Prosòdia: llegir amb expressió, entonació correcta, adequació de ritme i fraseig.  

• Velocitat lectora : rapidesa lectora que comporta que els lectors identifiquin i llegeixin 

automàticament paraules en un text. (lectura visual de paraules sense haver de 

descodificar-les. 

 

 

               4.2.2.1 Metodologia 
 

• TIPUS DE LECTURA  

A l’escola es treballen diferents tipus de lectura entre les quals podem destacar: 

La lectura autònoma. 

La lectura autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és 

imprescindible per desenvolupar la competència lectora.  

Resulta fonamental per als alumnes per formar-se una autoimatge de lectors que aprenen a 
avaluar anticipadament els llibres, creen expectatives, s’arrisquen a seleccionar, acostumant-se 
a abandonar un llibre que decep i a prendre en préstec aquells que els resulten atractius. 
 

� Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la comprensió. 

� Elimina pressió emocional en no haver-hi judici social. 

� Permet adaptar-la al propi ritme de lectura. 

� Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi. 

� El lector pot executar tècniques i estratègies treballades anteriorment. 

� Millora l’ortografia (per la pràctica de les dues vies, tant la via lèxica com la sublèxica o 

fonològica).  

 
L’escolta estructurada 

L’escolta estructurada és un tipus de lectura que permet treballar les estratègies de comprensió 

sense la necessitat que l’alumne descodifiqui. El mestre és qui porta el pes més gran de 

l’activitat. És qui llegeix en veu alta davant dels alumnes i per tant ha de donar un bon model 

lector. Les lectures s’han de preparar prèviament i tenir molta cura de la pronunciació, la dicció, 

l’entonació (exclamacions, interrogacions), les pauses, els silencis, la gesticulació, l’expressió 
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facial... A la vegada ha de verbalitzar i fer explícites aquelles estratègies que els bons lectors 

utilitzen al llarg de la lectura. 

Com a interlocutor ha de fer les preguntes adequades perquè els alumnes puguin fer 

connexions amb els seus coneixements previs i fer-los aflorar. Aquestes preguntes han d’anar 

dirigides cap a les idees principals i essencials per a la comprensió del text. 

Amb aquest tipus d’activitats els alumnes poden accedir a textos que estan per sobre del seu 

nivell de lectura, es poden centrar en la comprensió del text i aprofundir en l’ús de les 

estratègies. 

La lectura compartida 

És una activitat de lectura on la mestra i els alumnes s’afronten alhora a la tasca de llegir un 

text visible per a tots. El mestre modela el procés, fa evidents les estratègies que utilitza, i 

provoca la reflexió entre els alumnes sobre què fan per llegir un text i com ho fan. El docent 

guia el procés, estimula la participació dels alumnes i recull i en valora les aportacions. La 

resolució col·lectiva de la tasca rebaixa el nivell de dificultat, i fa possible la lectura d’un text 

que, per a la majoria dels alumnes del grup, seria difícil de resoldre individualment. 

En aquests tipus de lectura on la interacció alumne-mestre és constant, els alumnes hi poden 

participar quan se senten segurs, el mestre pot adequar-se a les necessitats que mostren 

cadascun dels alumnes i convidar-los a participar en el moment adequat per a cadascun.  

La lectura compartida promou la relectura d’aquells textos que han estat llegits i treballats en 

grup. Rellegir és un element fonamental per a l'aprenentatge inicial de la lectura, ja que 

proporciona seguretat a l’aprenent  i millora el seu autoconcepte de lector. 

 
La lectura compartida la podem fer en tres moments: 
 

1. Presentació del text. Creant un clima de confiança i seguretat, projectem la portada i 
comencem a fer hipòtesis del títol, de la il·lustració, de que anirà el text...  

2. Lectura del text tots junts. Guiant la lectura i explicitant les estratègies. 

3. Lectura independent. Els textos presentats i llegits conjuntament han d'estar ara disponibles 
perquè els alumnes els puguin rellegir de forma autònoma. 

Consideracions a l’hora de triar els textos: 
� El tema i el format han de motivar l'alumne.  

� El text ha de tenir una llargada i estructura adequades per a l'alfabetització inicial.   

� Ha de tenir una certa lògica, ser coherent.  

� Ha de disposar de suports (indicis textuals, imatges...) per facilitar-ne la comprensió.  

� L'alumne hi ha de poder establir lligams amb els seus coneixements.  

� Ha de ser assequible per a lector, però que estigui sempre una mica “per sobre” del seu 

nivell de lectura.  
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La lectura guiada 

En una lectura guiada el mestre condueix i guia els alumnes al llarg de la lectura, planificant la 

seva intervenció en els diferents moments del procés lector. El mestre els ajudarà als alumnes a 

resoldre les dificultats de comprensió (i si cal també de descodificació), preveient quines 

preguntes o activitats farà. Si ho creu convenient farà modelatge d’alguna estratègia.  

Cal tenir en compte algunes consideracions a l’hora d’escollir els textos a treballar:  

� Han de tenir alguna connexió amb els alumnes, per tal que puguin posar en funcionament 

els seus coneixements previs: textos relacionats amb la seva vida quotidiana, amb l’escolar, 

amb el treball que es fa des de les àrees...  

� Han de tenir una estructura adequada i disposar de suports per tal de facilitar-ne la 

comprensió: paràgrafs, títols, subtítols, imatges, peus de foto...  

� Han de ser coherents i estar ben organitzats internament. 

� Han de tenir una llargària adequada a l’edat dels alumnes.  

� Han de suposar un repte assumible per als alumnes: no han de ser massa senzills ni massa 

allunyats de les seves possibilitats. 

 

Estratègies de descodificació  Estratègies de comprensió Estratègies de metacognició 

- Fixar-se en la primera lletra. 

Buscar a l’abecedari com 

sona una lletra 

determinada.  

- Mirar com sonen dues 

lletres que estan juntes.  

- Buscar si el dibuix que 

acompanya la paraula ens 

dóna alguna pista sobre què 

hi diu.  

 

- Fer hipòtesis, prediccions i 

comprovar-les.  

- Adonar-se dels indicis 

textuals i paratextuals.  

- Fer connexions:  

Del text amb un mateix. 

Del text amb la resta del text.  

Del text amb el món.  

- Fer inferències.  

- Recapitular, organitzar el 

text.  

- Establir i recordar el 

propòsit de lectura.  

- Autoregular-se en la 

lectura: Què puc fer per 

llegir bé aquesta paraula?  

    Ho he entès? Valorar com    

    ho he fet.  

-Reflexionar sobre què hem 

de fer per llegir bé un text.  

- Suggerir o proposar què 

podríem fer per millorar. 
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La lectura expressiva 

Per efectuar una lectura expressiva cal tenir una bona fluïdesa lectora: correcció en la 

descodificació i pronúncia adequades, ritme i bona entonació, volum de veu adequat i control 

postural. 

La lectura en veu alta és una de les activitats d’ensenyament-aprenentatge que més pot influir 

a l’hora de definir l’autoconcepte lector dels alumnes i la seva imatge.  

Per tant cal cuidar molt la preparació d’aquestes lectures:  

a) La tria adequada del text (tant en contingut com en dificultats).  

b) La preparació: llegir-lo en silenci, assegurar-ne la comprensió, subratllar les paraules difícils 

(les que no coneixen, les que els presenten dificultats de lectura), fixar-se en la puntuació 

(punts i seguits per al fraseig i d’altres per a l’entonació i ritme), efectuar anotacions al marge 

relacionades amb l’entonació i l’expressivitat, si cal; vocalitzar (llegir el text amb un llapis a la 

boca, fent l’esforç que s’entengui, per exemple), jugar amb la intensitat de la veu i assajar-lo en 

veu alta davant d’algú. 

 

La relectura 

Es tracta d’una activitat motivadora perquè dóna seguretat a l’aprenent. Com que l’alumne ja 

coneix el significat del text, se centra en la mecànica i en la fluïdesa, posa en pràctica 

estratègies de descodificació, s’autoregula, i aprofundeix en la comprensió del text. 

Els textos per fer relectures haurien de caracteritzar-se per ser:  

�   Breus i adaptats al nivell lector dels alumnes, però una mica per damunt de les seves 

possibilitats, ja que són textos que s’han treballat prèviament i els alumnes hi poden accedir 

amb ajuda.  

� Reals i significatius, acompanyats d’imatges, que utilitzin llenguatge expressiu: publicacions 

de literatura infantil, endevinalles, embarbussaments, acudits, petites obres de teatre.  

� Previsibles, és a dir, que permetin als alumnes fer anticipacions. Que tinguin un llenguatge 

que faciliti el fraseig i la lectura expressiva (un text és previsible per a un nen quan la major 

part de paraules que hi apareixen formen part del seu univers de coneixement lingüístic).  

� Coneguts pels alumnes, llegits i compartits prèviament. 

Aquests textos poden ser de tipologies diverses: cartells, poemes, endevinalles, rodolins, contes 

breus, etc. 
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La lectura assistida 

És una estratègia que també ajuda els alumnes a millorar la fluïdesa lectora. Consisteix en la 

mena de lectura “que va fent un lector mentre simultàniament rep suport, en escoltar la 

lectura que està fent del mateix text un altre lector més expert”. Es pot fer de diferents 

maneres:  

� Lectura coral: el mestre llegeix en veu alta amb els alumnes, alhora que va assenyalant el 

que va llegint.  
 

� Lectura amb eco: el mestre llegeix una frase i els alumnes la repeteixen.  
 

� Lectura per parelles. És convenient que un dels dos lectors sigui més “expert” que l’altre. 

Primer, el lector expert llegeix el text, amb bona fluïdesa; després llegeixen alhora, el lector 

expert ajusta la seva lectura al ritme de l’altre. Quan l’alumne menys expert se sent prou 

segur, fa un senyal i l’altre abandona la lectura, i segueix llegint tot sol. Si en algun moment 

es troba alguna dificultat, l’altre lector pren la iniciativa i continua la lectura.  

 
 

• NIVELLS DE COMPRENSIÓ 

Per millorar la comprensió del lectora de l’alumnat es desenvolupen diferents nivells de 
comprensió.  
 
� Comprensió literal: 
Accés i recuperació de la informació explicita del text. L’alumnat ha de ser capaç de localitzar i 
recuperar la informació o bé d’entendre de forma sinonímica el que se li demana. 
 

� Comprensió inferencial:  
Consisteix en deduir, inferir, interpretar informació necessària a partir dels coneixement previs 
de l’alumnat.  
 

� Comprensió crítica: 
Reflexió que ha de permetre fer una valoració personal sobre el text. Es poden valorar aspectes 
dels personatges, donar el seu punt de vista, avaluar sobre la utilitat de la informació, emetre 
un judici.  
 
 

• PROCÈS LECTOR 

La intervenció docent parteix d’un model que incideixi en els tres moments del procés lector: 
abans, durant i després de la lectura. 
 
Abans de la lectura 
� Tenir motivació per llegir. 
� Tenir clar l’objectiu de la lectura. 
� Activar els coneixements previs. 
� Fer prediccions  sobre el text. 
� Fer-se preguntes sobre el text. 
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Durant la lectura 
� Formular prediccions sobre el text. 
� Plantejar-se preguntes sobre el que s’està llegint. 
� Aclarir possibles dubtes. 
� Autoregular i comprovar la comprensió. 
� Resumir les idees que ja han aparegut. 
 
Després de la lectura 
� Identificar la idea principal.  
� Reorganitzar la informació. 
� Comprovar el nivell de comprensió del text. 
� Reflexionar sobre què hem après i com ho hem après. 
 
 
                4.2.2.2 Avaluació 
A principi de curs es fa una avaluació inicial per veure com estan els alumnes després de l’estiu. 
Normalment es passen les proves ACL del nivell anterior i les proves de velocitat lectora.  
 

Durant el curs s’avaluen els alumnes de forma continuada amb diferents tipus de proves. 
 

L’avaluació final es farà amb les proves de competències bàsiques de final de cicle del 
Departament. 
 

(Per a més informació veure el Pla Lector) 

 
               4.2.2.3 Activitats   (Veure annex 3) 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA LECTURA 

ACTIVITAT:  

TIPUS 

D’ACTIVITAT: 

Opcions: 
Els models lectors 
Lectura expressiva-lectura en veu alta. 
Activitats de lectura assistida. 
Activitats de relectura. 
Activitats de consciència fonològica. 
Activitats d’entrenament lector. 

PROCÈS LECTOR: Opcions: 

Abans de la lectura 

Durant la lectura 

Després de la lectura 

NIVELL DE 

COMPRENSIÓ: 

Opcions: 

Comprensió literal 

Comprensió inferencial 

Comprensió crítica 

ESTRATÈGIA 

LECTORA: 

Opcions: 
Fer hipòtesis 
Fer-se preguntes 
Inferir 
Visualitzar 
Fer connexions 
Resumir/recapitular. 

TEMPORALITZACIÓ 1r trimestre 

TIPOLOGIA DE 

LECTURA: 

Opcions:L’escolta estructurada, lectura compartida, lectura guiada, Lectura expressiva. 

DESCRIPCIÓ  DE 

L’ACTIVITAT 

 AVALUACIÓ: Opcions: Rúbriques, observació 

Directa, test individual, proves 

estandarditzades. 
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        4.2.3 L’expressió i la comprensió oral. 

El llenguatge oral contribueix poderosament en el desenvolupament cognitiu de l’infant i és un 
instrument indispensable per iniciar-se en la reflexió i organitzar el pensament. 

El llenguatge té una funció socialitzadora bàsica: permet la comunicació entre les persones, 
tant per intercanviar informació bàsica com per a expressar sentiments i reviure experiències. 
Així, a l’aula, la majoria d’activitats dirigides als nens tenen l’objectiu d’obrir camps d’expressió, 
transmetre la pragmàtica del discurs i augmentar la seva competència gramatical a tots els 
nivells: fonològic, morfosintàctic, lèxic i semàntic. 

A banda, treballar aquestes capacitats ofereix a l’individu tots aquells instruments que 
necessita per a un desenvolupament cognitiu adequat. La idònia incorporació d’aquests 
continguts a l’aula permet als infants desenvolupar la seva capacitat analítica i sintètica en tots 
els àmbits. Són capacitats mentals superiors que l’individu necessitarà i utilitzarà al llarg de tota 
la seva vida. 

Tipus de comprensió i expressió oral  
 

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 
Ser competent en la comprensió de textos orals suposa ser capaç d’escoltar i comprendre 
informacions orals en situacions comunicatives conegudes de diferents àmbits i amb registres 
de formalitat diversa, així com ser capaç de desplegar estratègies de comprensió oral per 
obtenir i integrar la informació i valorar-la. 
 

• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
Ser competent en la producció oral suposa parlar, sent capaç d’elaborar i expressar, de forma 
estructurada i comprensible, fets i coneixements, opinions i sentiments. 
 
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals. 
Un conversador competent ha de ser capaç de participar activament i amb interès en situacions 
comunicatives on intervé més d’un interlocutor: diàlegs, converses, entrevistes, debats..., 
exposant el propi punt de vista de manera coherent i formalment adequada, tenint en compte 
les idees i els arguments dels altres. 
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               4.2.3.1 Metodologia. 

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 
Perquè un alumne/a comprengui un text oral, l’ensenyant li ha de facilitar que posi en joc els 
seus coneixements previs i que, a partir d’aquests coneixements i del missatge rebut, faci les 
deduccions necessàries i relacioni i integri la informació del text oral. L’alumne/a també ha de 
poder emetre una opinió i valorar el text que ha escoltat. Aplicant aquests procediments 
obtindrà els nivells de comprensió: literal, inferencial o interpretativa i profunda, crítica o 
valorativa. 
 

• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
El processos que es treballen per al desenvolupament de la competència són: 
La planificació: analitzar la situación: saber què vol transmetre, com i a qui. 
L’organització del discurs: saber iniciar el tema, conduir-lo, controlar el temps, respectar les 
normes de cortesia, fer un tancament amb unes conclusions... 
 

El docent ajuda a l’alumne/a en la planificació i organització dels textos orals de manera diversa 
i utilitzant textos de diferents tipologies: 
� Presentant diferents models de discurs oral a partir d’un guió o esquema. 
� Facilitant una estona per a l’assaig com a preparació prèvia. 
 
 
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals. 
Els docents preparen els alumnes per produir i comprendre els dos tipus de discursos existents: 
el produït per una sola persona com en el cas d’una xerrada, una ponència o un recital de poesia, 
i per al discurs plurigestionat, és a dir, quan hi intervenen diferents persones que intercanvien 
contínuament el paper d’emissor i receptor del missatge, que negocien el significat, ajustant el 
seu discurs, modificant-lo i completant-lo a partir de la informació que emet l’interlocutor 
Les activitats que es planifiquen per treballar la interacció oral estan programades en un nivell 
progressiu de dificultat. 
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               4.2.3.2 Avaluació. 

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 
Per avaluar el domini de la comprensió oral es fan exposicions, enregistraments, escoltant un 
programa de ràdio, visionant un programa de TV...). Per això és fan 
� Fer preguntes de diferent nivell de comprensió.  
� Demanar a l’alumne/a que reprodueixi les idees escoltades, tant si és adreçant-se al 

mestre/a com a altres companys 
� Demanar a l’alumne/a que faci preguntes als altres companys sobre el que han sentit.  
� Representar la informació del text oral en diferents llenguatges: escrit, visual, plàstic, 

corporal...  
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• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
L’expressió oral se sol avaluar en el moment en què es produeix, però també es pot gravar i 
escoltar l’àudio posteriorment. Cal fer-ho a partir de pautes d’observació amb uns indicadors 
clars i mesurables. 

També es plantegen activitats de coavaluació: mentre un alumne/a fa una exposició, els 
companys, amb una pauta d’observació consensuada, anoten el que fa i no fa l’emissor. 

Les activitats d’avaluació són semblants a les que habitualment ja es practiquen a l’aula durant 
el procés d’aprenentatge: explicar un conte, una història, exposar un tema d’alguna àrea 
curricular, presentar notícies... 
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• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals. 

L’avaluació d’aquesta competència generalment es duu a terme mentre es produeix la 
interacció (durant el diàleg, el debat...). El docent utilitza pautes d’observació amb indicadors 
adequats al gènere discursiu que es vol avaluar. L’ús d’enregistraments audiovisuals és molt 
valuós per avaluar les habilitats comunicatives dels alumnes i l’aplicació de les estratègies 
d’interacció. 
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               4.2.3.3 Activitats  (Veure annex 4) 
 

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA COMPRENSIORAL 

NOM DE L’ACTIVITAT:  

DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT 

 

TIPUS DE 
COMPRENSIÓ I/O 
EXPRESSIÓ ORAL 

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 

escolars. 

 

METODOLOGIA  

AVALUACIÓ  

TEMPORALITZACIÓ  

 
 

• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR L’EXPRESSIÓ ORAL 

NOM DE L’ACTIVITAT:  

DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT 

 

TIPUS DE 
COMPRENSIÓ I/O 
EXPRESSIÓ ORAL 

• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

 

METODOLOGIA  

AVALUACIÓ  

TEMPORALITZACIÓ  

 
 
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals. 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR L’EXPRESSIÓ ORAL 

NOM DE L’ACTIVITAT:  

DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT 

 

TIPUS DE 

COMPRENSIÓ I/O 

EXPRESSIÓ ORAL 

• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant 

    estratègies conversacionals. 

METODOLOGIA  

AVALUACIÓ  

TEMPORALITZACIÓ  
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      4.2.4 L’expressió escrita. 
L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet  

comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Implica un suport i un sistema 

de representació gràfica del llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el 

temps. 

L’expressió (escrita i oral) s’exercita a totes les àrees. L’escola ha d’ensenyar a llegir, a escriure, 

a parlar ... i a pensar abans de fer-ho. S’aprèn a escriure escrivint (i corregint). 

Els escrits han de ser llegits per algú: correspondència amb alumnes d’altres escoles, notes 

informatives per a altres classes, revista escolar, concurs literari de Sant Jordi, etc. 

 

                  4.2.4.1 Metodologia  

Procés de creació d’un text 

• Pensar i/o recollir la informació. 

• Ordenar les idees. 

• Formular-les en frases.  

• Construir un esborrany: guies, esquemes, models, quadres de vocabulari, connectors,   

      sinònims. 

• Revisar la coherència del text i l’ortografia. 

• Produir el text definitiu que arriba al seu destinatari.  

 

Modelatge del professor 

 Els alumnes han de veure com construeix un text el professor: 

• Fer un esquema previ.  

• Passar a un esborrany que millori i corregeixi. 

• Aconseguir el text definitiu que arribi a un receptor. 

 

Temps i espai 

 Cal administrar-lo per produir, corregir i fer la lectura del text: 

• Reservar un temps dins l’horari setmanal.   

• Organitzar els alumnes (per grups, en parelles...). 

• Utilitzar diferents suports per redactar els textos. 

 

Producció de diferents tipus de textos 

• Instructiu (Com es fa?) 

• Diàleg (Qui parla?) 

• Narratiu (Què passa?) 

• Descriptiu (Com és?) 
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• Expositiu (De què informa?) 

• Poètic (Què se sent?) 

• Predictiu (Què passarà?) 

• Argumentatiu (Què es defensa?) 

• Ús social (Què es fa saber?) 

Elements comuns a tenir en compte en la redacció de textos 

• Adequació: propòsit comunicatiu, tema, destinataris, context i registre. 

• Coherència: connectors, anàfores i díctics, puntuació i morfosintaxi. 

• Lèxic: variat i precís. 

• Presentació: cal•ligrafia i polidesa, tipografia i marges. 

 

                 4.2.4.2 L’avaluació 

Com a criteris per avaluar l’expressió escrita es faran servir els criteris de correcció de les 

redaccions de les proves de Competències Bàsiques de cada un dels cicles d’Educació Primària. 

(Veure annex rúbriques) 

 

 

                4.2.4.3 Activitats (Veure annex 5) 
 

ACTIVITATS PER TREBALLAR L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

NOM DE L’ACTIVITAT:  

DESCRIPCIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

 

 

TIPUS DE TEXT Instructiu (Com es fa?), diàleg (Qui parla?), narratiu (Què passa?), descriptiu 

(Com és?), expositiu (De què informa?), poètic (Què se sent?), predictiu (Què 

passarà?), argumentatiu (Què es defensa?), ús social (Què es fa saber?) 

METODOLOGIA  

AVALUACIÓ  

TEMPORALITZACIÓ  
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      4.2.5- Immersió lingüística. 

L’alumne/a nouvingut/da que no sap ni coneix la llengua catalana, ni la castellana treballarà a 

l’escola una sola llengua: la catalana.  

Aquesta situació es mantindrà fins que l’alumne/a assoleixi un mínim domini oral del català, és 

a dir, fins que pugui comunicar-se per saludar, per expressar les seves necessitats bàsiques i fins 

que entengui un mínim d’instruccions que li permetin un cert grau d’autonomia en el treball 

dins l’aula. En hores del llengua castellana, l’alumne podrà realitzar fitxes per treballar 

vocabulari específic: classe, família,.... o realitzar activitats amb suport TAC.  

Aquest període pot anar des d’unes setmanes fins uns mesos, depenent de si l’alumne/a ha 

estat escolaritzat prèviament o no i del seu propi interès i capacitat.  

El coneixement de la llengua es treballarà de manera prioritària de forma global i funcional i 

molt lligat al coneixement de l’entorn.  

Encara que inicialment l’alumne/a presenti dificultats de comprensió, és important adreçar-nos 

a ell/ella oralment amb regularitat.  

A l’hora de preparar les activitats d’aquests/es alumnes, caldrà tenir en compte les dificultats 

que els sorgeixen per la pròpia estructura de la llengua.  

Es treballarà el vocabulari bàsic i les estructures més usades. S’utilitzarà tota mena de material 

visual, manipulatiu (jocs),programes informàtics o làmines que l’ajuden a identificar els 

objectes, les situacions,vocabulari bàsic etc.  

El tractament de la llengua en altres àrees curriculars  

A l’alumne/a nouvingut/da que desconeix la nostra parla, li és quasi bé impossible poder 

treballar els mateixos continguts que els seus companys/es en àrees com les ciències socials i 

de la naturalesa, amb aspectes de matemàtiques com la resolució de problemes o amb 

aspectes de llengua com poden ser l’assoliment de conceptes gramaticals, etc.  

Això no implica necessàriament que constantment hagi d’estar fent activitats totalment 

diferents de les dels seus companys/es, implica únicament que les haurà de fer a diferents 

nivells segons les seves possibilitats.  

Per això, es procurarà que l’alumne/a treballi en tot moment els mateixos temes que els seus 
companys/es ni que sigui únicament a nivell d’assoliment del llenguatge o continguts mínims. 
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5. Tractament específic de les llengües estrangeres. Plurilingüisme. 
 
   5.1 Llengües estrangeres implicades en el projecte: 
 
Llengua anglesa i francesa. 
 
   5.2 Assignatures i blocs de continguts impartits en el cas d’àrees no lingüístiques: 
 
Pel que fa l’anglès s’impartida en l’assignatura de Coneixement del Medi a tots els cicles a 
excepció d’Educació Infantil. En cada nivell s’aprofundiria en diferents blocs de contingut. 
Pel que fa al francès s’iniciaria en forma de taller pels alumnes de Cicle Superior, com venim 
fent fins ara. 
 
   5.3 Títol, idioma i síntesi del projecte. 
 
Títol: English: “Living in English” (Vivint en anglès) 
Idioma: Anglès. 

Síntesi del projecte: 
Com educadors de ciutadans d’Europa pensem que hem de potenciar l’aprenentatge de 

l’anglès, no només com una assignatura més, des de P3 fins a 6è, sinó convertint l’anglès en una 
llengua més de la nostra comunitat educativa. Creiem que l’anglès ha de ser una eina que 
permeti als alumnes aprendre més sobre la vida i el món que els envolta. 

Aquest projecte tracta de donar l’oportunitat als nostres alumnes d’utilitzar l’anglès de 
manera pràctica en contextos “motivadors” que estimulin la comprensió i la producció d’una 
manera més natural de la que resulta de fer tasques purament lingüístiques, això no implica 
que aquestes últimes no siguin necessàries. Amb aquest projecte pretenem continuar impartint 
continguts d’àrees no lingüístiques en anglès des del cicle inicial. 
 
Títol: “Atelier pour l’initiation a la langue française.” (Taller per la iniciació a la llengua 
francesa) 
Idioma: Francès. 
Síntesi del projecte. 

Donar l’oportunitat als alumnes de Cicle Superior d’iniciar-se en una segona llengua 
estrangera. Hem cregut convenient el francès per la seva internacionalitat i proximitat 
geogràfica. Els alumnes de 5è, s’introdueixen a la llengua, per tant les activitats que es duen a 
terme són enfocades a establir una base primerenca. Els alumnes de 6è, que ja han disfrutat del 
contacte amb la llengua francesa un curs, treballen la plàstica en francès. D’aquesta manera els 
alumnes comencen a utilitzar la llengua, no només com a fi, sinó com a mitjà d’aprenentatge. 
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   5.4 Descripció del projecte.  
 
       5.4.1  Justificació del projecte 

 
El curs 2006-07 vam estrenar l’edifici actual de l’escola Ca n’Alzamora.   
Hem reafirmat l’èxit de l’utilització de la llengua estrangera en l’assignatura de medi i 

plàstica.  De cara endavant doncs volem seguir treballant per continuar en aquesta línia. Els 
alumnes reben amb naturalitat el fet d’impartir aquestes assignatures, o part d’elles, en llengua 
anglesa i francesa a cicle superior. 

La nostra escola gaudeix també d’un ACDE “Acord de Corresponsabilitat” que té com a 
objectius la millora de la qualitat de l’ensenyament i la cohesió social. De moment els resultats 
de les proves de les Competències bàsiques ens avalen i donen fe de la bona tasca realitzada 
per l’equip de mestres. Hem de comentar, però que l’expressió escrita és la competència que 
va més fluixa. En general però cada any les competències van millorant. El grau de satisfacció 
pels resultats acadèmics fa que els docents del centre mantinguem la il·lusió de continuar 
creant una escola catalana de qualitat on s’integren diferents cultures, alumnes d’ USEE i tota la 
diversitat que comporta la societat actual. 

La societat actual comporta, també, el fet de que els nostres alumnes hagin d’adquirir 
unes habilitats, estratègies i competències comunicatives per poder ser ciutadans i ciutadanes 
preparats per viure i desenvolupar-se en un món on la llengua anglesa juga un paper molt 
important com idioma universal de comunicació. Es per això i per la nostra experiència prèvia 
que ens veiem amb voluntat , capacitat i ganes de tirar endavant aquest nou projecte que és 
una sistematització i ampliació del projecte que ja estem duent a terme. Per tant, s’ha elaborat 
un PILE (Projecte Integrat de Llengües Estrangeres.) 

Representarà una sistematització perquè quedarà reflectit i consolidat en el PLC i es 
tindrà present i preferent en el moment de fer horaris, distribuir espais i fer els grups 
d’alumnes (grups partits o flexibles). També serà una sistematització en distribuir els continguts 
per cada cicle, els materials adients, és a dir fer una planificació vertical de les àrees no 
lingüístiques treballades al llarg de la primària. 

Les noves tecnologies també formen part d’aquesta societat tant complexa i canviant, es 
per això, que a més a més de l’aula d’informàtica, totes les aules ordinàries, les aules 
d’especialitat i la biblioteca, disposen de Pissarres Digitals Interactives i connexió a internet. Les 
PDI són una bona eina en totes les matèries, però resulten ideals per l’aplicació de la 
metodología ja que ens permeten accedir a pàgines web en la llengua d’estudi (l’anglès o 
francés) a banda de veure vídeos i documents que apropen el món real a l’aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Ca n’Alzamora 
Rubí 
 

~ 34 ~ 

 

       5.4.2  Objectius 
 
- Continuar adquirint un bon nivell de comprensió i producció oral en anglès. 
- Ampliar el vocabulari actiu i passiu dels alumnes. 
- Treure profit dels diferents estils d’aprenentatge dels alumnes i de les seves habilitats i 
coneixements d’altres matèries per aprendre anglès indirectament i de manera natural, no 
només de manera purament lingüística i gramatical, al mateix temps que aprenen nous 
continguts no lingüístics. 
- Fer de l’anglès una llengua d’ús quotidià en diverses activitats de l’escola. 
- Fer en francès, l’àrea de llenguatge visual i plàstic a Cicle Superior. 
 
       5.4.3 Integració en el PLC i en el currículum 

 
El nostre projecte lingüístic ja va ser elaborat a partir dels objectius que ja s’havien definit dins 
del Pla d’Autonomia de Centres. Pla que contempla com a un dels seus eixos vertebradors 
l’adquisició d’una bona competència comunicativa en anglès. 
En el nostre projecte s’estableix treballar la llengua anglesa des de P.3 (a diari des de P4)  
Dins del nostre PLC entenem la llengua anglesa com una eina més de comunicació i de treball 
quotidià dins del procés d’ensenyament/aprenentatge que es fa a l’escola. 
També contiuarem la coordinació entre el professorat que imparteix coneixement del medi en 
llengua catalana i el professorat que imparteix continguts d’aquesta matèria en anglès, per tal 
de no repetir temes en el mateix curs o trimestre,ja que l’AICLE no es tracta de repetir els 
mateixos continguts en el mateix període de temps, traduïts a l’anglès. 
 
 
       5.4.4 Metodologia 

 
El primer i més important de tot és que la metodologia comença i acaba amb el mateix. 

El mestre de llengua estrangera és dirigeix sempre en llengua estrangera. Tenim molt present la 
importància de no traduir, de no canviar a llengua materna per donar un imput significatiu als 
alumnes. La nostra filosofia és: si volem que els alumnes parlin en anglès, nosaltres ho hem de 
fer primer. 
 
 
Anglès 

 
A l’escola Ca n’Alzamora utilitzem llibres de text pel que fa a l’anglès, aquest llibres 

també els tenim en format PDF per poder-los treballar a la pissarra digital interactiva. 
Combinem aquest treball amb altres activitats que es poden fer amb la PDI, com ara jocs 
interactius, DVDs etc. També utilitzem jocs de taula com ara el Bingo i el domino etc. Jocs 
col·lectius amb “flash cards” i jocs col·lectius aplicant TPR. Cada aula disposa d’una maleta 
viatgera amb material d’anglès per emportar-se-la a casa i compartir amb la família, assistim a 
espectacles en anglès i es realitzen tallers setmanals en anglès. 
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Aicle 
 
Pel que fa a l’assignatura d’AICLE es treballa de la següent manera: 

A Cicle Inicial s’utilitza material de MacMillan, DVDs interactius per PDI i fitxes. També utilitzem 
el llibre de Science Zone, igual que feines creades pel mestre, videos i experiments. 

A banda, sense aparent vinculació, a l’escola tenim un hort. Segons quin tema de 
Science estiguem tocant, també podem utilitzar aquest recurs.  

A Cicle Mitjà i Cicle Superior els alumnes tenen cadascú un llibre, Content 5 d’Oxford. El 
llibre només és un guía pel mestre que l’utilitza com a referent. A partir d’aquí, entre ell i els 
alumnes construeixen l’assignatura. Utilitzem  vídeos, PowerPoints, fem presentacions dels 
alumnes, etc. A més a més disposem també de material extra de Science Zone. 
 
“Teoria d’aicle 
 
-Aprofitar els coneixements previs de l’alumne pel que fa a l’anglès i al coneixement del medi. 
-Centrar-se inicialment en escoltar i entendre, amb suport visual. 
-Els quaderns no han de donar informació en grans “parrafades” com ho farien en la llengua 
materna. Han de presentar un anglès senzill i concís, amb imatges i esquemes, en definitiva que 
sigui manejable pels alumnes. 
-Han de reforçar el nou vocabulari específic de cada tema. No cal tampoc fer llargues llistes de 
vocabulari. Per dir-ho d’alguna manera no cal que s’aprenguin tots els noms de tots dels 
animals, si no uns quants, però si és important saber si es tracte d’un mamífer o un rèptil i el 
perquè. 
-Facilitar la producció en anglès donant models que els alumnes poden imitar per expressar-se 
en anglès. 
 

En la metodologia CLIL és essencial adonar-se’n de que el contingut i la llengua depenen 
l’un de l’altre. Segons la Sra Do Coyle autora del llibre “CLIL in Catalonia from Theory to 
practice” hi ha tres llenguatges a tenir en compte “language of learning” (el que hem 
d’aprendre),”Language for learning” (com ho hem d’aprendre)and “language through 
learning”(el de pensar o preguntar-se el per què...? ). El contingut i la llengua han d’estar en el 
mateix nivell d’importància no s’ha de prioritzar l’un per sobre de l’altre. Per tant si en un 
moment determinat en que no s’entén un concepte força complicat per l’alumne no seria cap 
“pecat” passar un moment a la llengua materna per clarificar algun dubte i reconduir 
l’explicació seguidament en anglès. Hem de donar eines als alumnes per tal de que es puguin 
expressar en la llengua estrangera, el que en anglès es denomina “scafolding the language”, 
però mentre es produeix aquest procés s’ha de permetre que l’alumne pugui expressar-se en la 
seva llengua i el professor reconduirà en anglès el que l’alumne ha dit . 

Per finalitzar cal dir que tant la Sra. Do Coyle com el Sr.Hood de la Universitat de 
Nottingham especifiquen que en la metodologia CLIL s’ha de tenir en compte les 4Cs: 
“Content”, “Comunication”, “Cognition” and “Culture”. 
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Per veure materials que exemplifiquen tot el que hem mencionat anteriorment us podeu 
adreçar-vos a la web del CIREL: “http://phobos.xtec.cat/cirel” a la secció de llicències 
d’estudis/llicències D (ciències). La unitat didàctica ha estat dissenyada per la responsable 
d’aquest futur projecte, és una unitat didàctica pensada per al cicle inicial el títol de la qual és 
“Exploring Food”. 
 
 

A banda de l’assignatura d’anglès propia i la d’Aicle que els alumnes fan amb el seu 
mestre corresponent, la intenció del nostre PILE és precisament donar transversalitat a l’anglès. 
En aquest projecte de llengües, pretenem donar-li continuïtat, longevitat i elasticitat a l’anglès. 
Volem que els alumnes tinguin contacte amb la llengua estrangera el màxim d’hores possible, 
amb contacte amb diferents professionals i en situacions molt diverses per tal de que apreguin 
a desenvolupar-se en contextos diferents i amb gent diferent, és a dir, simular de la manera 
més realista possible, l’ús real de la llengua a la vida no escolar. 
 
Per tal d’aconseguir el descrit en el paràgraf anterior, a l’escola oferim: 

1) Tallers d’anglès a cicle infantil i a cicle inicial un cop per setmana.  
2)  Classes extraescolars d’anglès, fora de l’horari lectiu, 45 minuts cada dia de la setmana.  
3) Disposem d’un monitor de menjador que es dirigeixen en anglès als nens que durant 

tres hores utilitzen el servei de menjador. D’aquesta manera, a banda de 
despersonalitzar l’anglès, els nens poden utilitzar la llengua d’una manera molt 
significativa i real. En gaudir d’aquest recurs, els alumnes del menjador adquireixen amb 
facilitat coneixements lingüístics gràcies a la contextualització real i funcional de la 
situació comunicativa. 

4) A final de cicle P5, 2n, 4t i 6 els alumnes marxen de colònies. Les colònies duren tres dies 
i són també en anglès. Els alumnes es troben amb monitors que només els parlen anglès 
i fan moltes activitats diverses. Gràcies a trobar-se en altres contextos, els alumnes 
aprenen vocabulari i estructures que a l’aula serien més difícils de treballar i sobretot, es 
veuen forçats a posar en pràctica tot allò que saben.    

5) Un cop a l’any anem o venen a fer-nos un teatre totalment en anglès. Els actors són 
natius de llengua anglesa. Tots els alumnes que fan anglès, des de P3 fins a 6è, 
gaudeixen d’una obra d’una hora aproximada de duració on l’única llengua utilitzada és 
l’anglès. Són obres amb caràcter pedagògic per tant estan pensades perquè els alumnes 
participin i aprenguin nou vocabulari. El mestre pot treballar amb anterioritat material 
relacionat amb l’obra. 

6) Disposem d’un auxiliar de conversa en anglès. La seva feina principal és acompanyar i 
ajudar al/s mestre/s d’anglès en les seves tasques vàries i sobretot fomentar i facilitar la 
conversa amb els alumnes.  

7) A l’àrea d’Educació física també es donen continguts en anglès. La mestra de 
l’assignatura  inclou vocabulari en anglès en les seves classes. Des de noms d’esport en 
anglès fins a vocabulari específic passant per les parts del cos. 
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       5.4.5 Criteris d’avaluació de l’alumnat i del pla de treball. 
 
Pel que fa a l’anglès es tindran en compte la feina feta a classe i a casa, els controls, la 

participació, l’esforç, la progressió i l’actitud, igual que a la resta d’assignatures. Es donarà 
especial atenció a l’expressió oral així com l’entonació i pronunciació. 
Per avaluar l’AICLE es confeccionaran proves d’avaluació que puguin mesurar els continguts 
assolits i que d’altra banda mesurin també el nivell de llenguatge adquirit. 

L’avaluació serà continua del dia a dia de l’aula sobre tot pel que fa a la competència 
oral dels alumnes. 
Al final de cada tòpic fora bo que els alumnes disposessin d’un full de “Self-Assesment”es a dir 
d’autoavaluació. On quedi reflectit per ells mateixos que és el que han aprés després de cada 
unitat i en quin grau. Tan pel que fa al contingut estudiat com pel que respecta a la llengua 
utilitzada de manera que prenguin consciència del seu progrés o de les seves mancances. 

El pla de treball s’avaluarà al final de cada trimestre amb tots els professors implicats, 
per tal de fer un seguiment del seu funcionament i eficàcia, i si cal poder buscar solucions noves 
o altres estratègies que siguin convenients per dur a terme de manera coherent i conseqüent 
les accions que s’havien proposat en el projecte d’anglès. Es farà un acta de cada sessió 
d’avaluació del pla de treball per tenir un recull del que s’ha fet fins al moment i de les noves 
propostes. 
 


