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1.   Introducció  

 

L’elaboració del Projecte Lingüístic del Centre surt de la necessitat de disposar d’una eina que possibiliti l’ús del català 

com a llengua d’aprenentatge i compensar, d’aquesta manera, el retrocés que pateix per causes com el creixement de 

la població immigrant, la influència dels mitjans de comunicació majoritàriament en castellà i el poc ús social que es fa 

del català. S’entén, a més a més, com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües del centre. 

Tenim la intenció de fer que el català esdevingui habitual en el seu ús col·loquial i informal, en les comunicacions 

internes i externes i, evidentment, com a llengua pròpia d’ensenyament a totes les activitats acadèmiques del centre. 

L’objectiu final d’aquest Projecte Lingüístic és que els alumnes de la nostra escola s’expressin amb correcció en les 

dues llengües oficials de Catalunya i que siguin competents en els seus usos orals i escrits.  

MARC LEGAL 

Desplegament normatiu de referència: 

 Estatut d’autonomia (Llei Orgànica 6/2006). 

 Llei 1/1998, de 7 de gener de Política Lingüística, (DOGC 2553, de 9 de febrer i BOE 36, d’11 de febrer). 

 Decret 75/1992 de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments d’educació infantil, 

d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. 

 Circular de 16 de novembre de 1992, d’elaboració de PCC Art.3 

 Decret 198/1996, de 12 de juny, d’aprovació de reglament orgànic dels centres d’educació infantil i primària 

(Art. 9.4 ). 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària. 

 Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en 

compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments d’educació primària. 
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2. Context sociolingüístic 

 

 Alumnat 

Actualment l’escola Can Llobet té matriculats 515 alumnes, la majoria nascuts a Catalunya, en concret al Vallès 

Occidental. L’índex d’alumnes de nacionalitat estrangera durant el curs 18-19 és d’un 9’09%, dels quals un 0’59% són 

alumnes de nova incorporació al sistema educatiu, per tant, porten menys de dos anys al centre. Els alumnes que 

provenen de l’estranger són majoritàriament de nacionalitat asiàtica, marroquina/africana i sud-americana. 

L’escola comprèn alumnat de P3 fins a 6è, d’aquestes nou nivells del centre, tots són de dues línies menys a 3r i a 5è 

on hi ha un grup addicional. 

El nivell socioeconòmic de la majoria de les famílies és mitjà-baix. La llengua familiar és el castellà, per aquesta raó  

aquest és l’idioma en el que es comuniquen els nostres alumnes.  

A continuació podem observar els resultats de l’enquesta per a l’estudi de la població passada el curs 11-12: 

 

 Llengua que es parla entre els membres de la família 

 

86%

6%

4%

4%

Castellà Cat / Caste Altres Català
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95%

5%

0%0%

Catalunya Altres 

 Lloc de naixement alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lloc de naixement pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivell estudis pare 

 

80%

17%

3% 0%

Catalunya Altres ns/nc
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27%

48%

16%

9%

Primària Secundària Diplomatura Licenciatura

 

 

 Nivell estudis mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorn 

Actualment, Barberà del Vallès és una ciutat de més de 32.000 habitants en la qual conflueixen, al mateix temps, la 

modernitat del nucli urbà, el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la indústria i els serveis i les arrels 

culturals i socials de la seva història. 

18%

49%

23%

10%

Primària Secundària Diplomatura Llicenciatura
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És una de les principals ciutats de la comarca en l'àmbit industrial, amb una clara divisió urbanística entre la zona 

residencial i la industrial que respecta i té cura del medi ambient i la natura que l'envolta. 

La població de la ciutat, que majoritàriament és fruit de la immigració dels anys setanta, forma part d'aquesta ciutat, que 

assimila la cultura autòctona de Catalunya i forana. 

Barberà del Vallès es distribueix en 9 barris, els espais territorials que integren cada barri s'han configurat, gairebé, de 

forma natural.  

Barberà del Vallès sempre ha estat una localitat amb una gran activitat industrial, per raó, entre d’altres, de la seva 

privilegiada ubicació: a mitjans del segle XIX, a més a més de la carretera nacional, la línia del ferrocarril a Sabadell ja 

travessava Barberà del Vallès. 

 

Durant els anys 80 la recessió econòmica obliga a fer una reconversió del teixit industrial del municipi, produint-se una 

terciarització de l’economia. 

 

Actualment, i fruit d’aquest procés de terciarització, Barberà del Vallès té una economia equilibrada i diversificada, amb 

una estructura industrial desenvolupada. 

 

2.1    La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

2.1.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

2.1.1.1.  El català, vehicle de comunicació 

 
La situació sociolingüística de Catalunya fa que la realitat del català no hagi assolit la total normalització lingüística ja 

que el castellà és la llengua predominant en la majoria dels usos lingüístics. 

Aquesta realitat necessita que l’escola es converteixi en el context de referència pels alumnes i ajudi eficaçment al 

coneixement de la llengua catalana potenciant l’ús en tots els àmbits.  

La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les 

diferents activitats de l’escola. 

2.1.1.2.  El català, eina de convivència 

 

El català és la llengua pròpia del centre i, com a tal, serà la llengua d’ús normal de les activitats comunicatives que es 

desenvolupin en totes les activitats i nivells.  

El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària els alumnes assoleixin un ple domini de la llengua catalana, tant  

a nivell oral com a nivell escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Per aquesta raó 

caldrà: 

 Planificar accions que permetin garantir el coneixement de la llengua i la cultura catalana a tota la comunitat 

educativa. 

file:///F:/Nueva%20carpeta/AppData/Local/Temp/Documents%20and%20Settings/HELENA/Desktop/2/2_1.doc
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 Promoure la participació d’alumnes, famílies i mestres en activitats que fomentin l’ús del català i la integració a 

la cultura catalana. 

 Prioritzar un suport a classes de català per als alumnes nouvinguts a Catalunya. 

 Conscienciar a tota la comunitat educativa de la importància del plurilingüisme en la societat actual per tal que 

tothom conegui les dues llengües oficials. 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.1.2.1. Llengua oral  

 

Educació Infantil 

Un dels trets més significatius del treball a Educació Infantil és el d’articular la majoria d’aprenentatges a través de la 

conversa, els contes, les cançons, etc. La llengua oral té una importància rellevant, és per això que les activitats 

programades per treballar el llenguatge oral són significatives i funcionals per als infants. 

Aquestes són, entre d’altres: 

 Rotllana: 

D’inici del dia:  

Moment de trobada. Treball de bon dia, mirar qui ha vingut, qui s’ha quedat a casa,  fer comptatges, presentació de les 

propostes de treball, activitats relacionades amb els projectes d’aula, etc. En aquest moment els infants es troben per 

explicar als companys i les companyes allò que volen compartir: compartir experiències, moments d’aula o de casa. 

És un espai de diàleg que es duu a terme entre els iguals i infants-adults, anticipem què passarà durant el dia, això  per 

una banda dóna seguretat al infant i el posa en situació i d’altra banda facilitem la incorporació de les seqüències 

temporals; fer-ho a partir de les pròpies vivències és molt més significatiu. 

Rotllana de tancament: 

Igual que d’inici del dia amb els mateixos objectius però on els infants poden compartir aprenentatges, descobertes, on 

han estat, on poden explicar les tasques que han realitzat o coses que han experimentat o manipulat, si han estat a 

gust o volen canviar alguna cosa. Desenvolupament d’esperit crític. 

 Teatre:  

A tots els nivells utilitzen el teatre com una eina important d’expressió corporal, oral.  

A final de cicle els infants d’EI5 duen a terme la representació d’una obra inventada pels propis alumnes. 
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Primària 

A la nostra escola fem que l’aprenentatge de les llengües sigui funcional.    

Les  activitats que es porten a terme per afavorir el treball de la llengua oral són les següents: 

 Teatre:  l’escola té consolidada la preparació d’una obra de teatre a  2n, 4t i 5è. Es realitza 

setmanalment amb mig grup. 

 Treball de diferents tècniques d’expressió oral com lectura expressiva, conversa, declamació,  

improvisació, argumentacions, entre altres.També es fan setmanalment i amb mig grup. 

 Exposicions/presentacions de projectes, treballs o altres.  Es poden fer en el mateix grup, a diferents 

nivells o entre  padrins i fillols. Aquestes queden establertes en el document d’escola: Expressió oral. 

(ANNEX) 

 Tutoria: es dedica la sessió setmanal de tutoria per realitzar petits debats, argumentacions, 

recomanacions, etc. 

 

2.1.2.2. Lectura  

Pla lector 

 
JUSTIFICACIÓ: 
 
 

Àmbit de la millora de les competències bàsiques de lectura i escriptura. 

 

1. Planificació d’activitats per millorar les competències bàsiques de lectura i escriptura dins del projecte 

curricular de l’àrea de llengua. 

2. Aprofundiment en la descoberta de la interconnexió lectura-imatge. 

3. Anàlisi i adquisició d’estratègies de dinamització de l’ús de la biblioteca de classe. 

4. Aprofundiment en el treball del gust per la lectura. 

5. Dinamització de la revista escolar. 

 

1. Pla lector: 30’ lectura diària 

 

El Departament d'Ensenyament ha establert com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els 

alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota 

l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit 

lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un 

requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

Es per això que l’escola dedica 30 minuts diaris ala lectura, la franja horària va des de 15 a 15:30h. Cada cicle 

ha organitzat les activitats adients per tal d’assolir el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, 

a les exigències de cada nivell educatiu, i a la fluïdesa lectora dels alumnes.  

Els objectius són: 
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Saber llegir: L'aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de 

comprendre i d'interpretar textos. L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al 

cicle inicial de primària. 

Llegir per aprendre:  La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base 

de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió lectora, si més no en el sistema educatiu 

català, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de ser responsables del seu 

aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A 

més, han de tenir la capacitat d'usar la lectura com a eina d'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació 

de coneixements; és a dir, l'ús de la lectura esdevé un instrument d'aprenentatge en totes les àrees i matèries 

del currículum.  

Gust per llegir: S'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, 

aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i 

sabent-ho compartir amb els altres.  

 

2. Apadinament lector 

 

3.1. Introducció: 

 

Com a escola volem crear un marc relacional on aquesta força comunicativa de la lectura i l’ús col·loquial del 

català pugui manifestar-se  a la pràctica diària. 

Els infants d’educació Infantil i cicle Inicial s’apropen il·lusionats a la lectura, malgrat la dificultat d’aprenentatge 

que implica i l’esforç que els demana.  

Creiem convenient que vegin, concretat en companys i companyes, que la lectura obre unes portes immenses 

de comunicació (d’evasió, de fantasia, etc.) Els infants d’onze anys ja dominen el mecanisme lector i estan en 

disposició d’utilitzar-lo com a eina comunicativa. 

Creiem que, amb l’acompanyament proper dels mestres dels 2 cicles (CI i CS de primària ), podem establir un 

espai de col·laboració on els grups puguin sortir enriquits personalment i en l’aspecte de motivació per la 

lectura. 

Per tant, plantegem propiciar situacions on uns i altres puguin aportar les capacitats que tenen, en profit de les 

possibles mancances dels altres. 

En aquesta activitat hi participen els diferents grups dels dos cicles. 

 

      3.2 Objectius: 

 

Cicle Inicial:  

 Establir una relació, en llengua catalana, amb els alumnes de Cicle Superior. 

 Atendre de manera més individualitzada el treball de l’expressió oral i la lectura. 

 Reforçar el vocabulari i ampliar-lo. 
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 Aprendre a estructurar la llengua. 

 Gaudir de la lectura. 

 

  Cicle Superior: 

 Establir una relació, en llengua catalana, amb els alumnes de Cicle inicial. 

 Desenvolupar la responsabilitat. 

 Millorar l’estructuració de la llengua. 

 Reforçar l’expressió oral i la lectura. 

 Ampliar vocabulari. 

 Gaudir de la lectura. 

 

      Escola: 

 Treballar l’hàbit lector. 

 Fomentar la convivència. 

 Educar en la responsabilitat i el compromís. 

 

3.3. Organització: 

Durant el primer trimestre els cicles s’hauran de reunir per preparar l’activitat.  

Els tutors dels cursos implicats, adjudiquen a cada nen o nena una parella, tenint en compte les 

característiques personals. 

 
3.4. Temporalització: 

L’activitat es durà a terme setmanalment i tindrà una durada de 30 minuts. 

 

3.5. Espai: 

Durant el primer trimestre els cicles hauran d’organitzar els espais més adients per dur a terme l’activitat. 

 

4. Teatre 

A l’escola donem importància al teatre, com a eina que ens permet assolir competències comunicatives. 

La dramatització d’un conte permet l‘expressió com a eina de desenvolupament de la personalitat i la reativitat 

dels alumnes alhora que fan una reflexió sobre la importància de la interiorització dels personatges que han de 

representar per aconseguir una autèntica creació. 

La preparació de l’obra fa que els alumnes prenguin consciència de la importància del treball de cadascun per 

dur a terme un projecte comú, i també que posin en pràctica un seguit d’actituds i procediments en un marc i 

unes condicions ambientals diferents de les habituals. 

Les obres de teatre poden ser adaptacions de contes, obres de teatre pensades per a infants, obres 

inventades pels propis alumnes, etc. 

Com a escola fem una representació anual per a les famílies i companys a final de cicle  (P-5, 2n, 4t i 5è). 

 

5. Jocs Florals 

Celebrem Jocs Florals d’escola el 23 d’abril (diada de Sant Jordi). 

Elaborem els treballs dins de la franja d’expressió escrita. 
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2.1.2.1 Llengua escrita  

 

Ens basem en la perspectiva constructivista on l’infant és el protagonista de la construcció del llenguatge escrit i de la 

lectura (procés d’aprenentatge). 

A la nostra escola el procés comença a EI3, l’infant construeix l’aprenentatge sempre amb  interacció amb el material 

imprès (contes, rètols d’aula, propi nom, diaris, entre altres) i és a partir d’aquí que formula i expressa les seves 

hipòtesis. 

L’Infant s’apropia del procés, del sistema des de l’inici, des del primer contacte. 

La consciència fonològica i l’establiment de correspondència so-grafia no és un requisit per començar el procés, no és 

el punt de partida. Aquests són aspectes que els infants van adquirint paulatinament per comprendre i dominar 

l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Mai fem la presentació de lletra per lletra aïllada, fóra d’un context significatiu. 

El plantejament de les activitats han de ser adequades al moment en el que es troba l’infant i fer que progressi.  

Aquestes sempre van lligades a les activitats d’aula, en tot moment, en projectes, activitats als espais de llum i fustes. 

 

Fase prèvia  

Fa un dibuix de la paraula que ha d’escriure. 

1r nivell: Escriptures indiferenciades 

Gargots, rodonetes, palets i altres formes que no siguin dibuixos. Sap que dibuixar és diferent d’escriure. 

2n nivell: Escriptures diferenciades 

Durant aquest període l’infant realitza produccions diferents en qualitat  o en varietat de lletres per representar paraules 

diferents.  

3r nivell: Escriptures sil·làbiques 

Quan els infants comencen a adonar-se que hi ha alguna relació entre l’escriptura i la pauta sonora, les seves 

produccions passen a estar controlades per la separació sil·làbica de la paraula. 

4t nivell: Escriptures sil·làbiques-alfabètiques 

Els infants comencen a escriure més d’una lletra per cada síl·laba. 

5è nivell: Escriptures alfabètiques 

L’infant fa una anàlisi alfabètica exhaustiva i quan escriu estableix la correspondència entre sons i grafies. 

A més a més, participen en els Jocs Florals: coincidint amb la celebració de Sant Jordi i a la revista de l’escola on 

participen totes les classes amb diferents aportacions. 

Les activitats que es porten a terme són: 

a) Treball sistemàtic de diferents tipologies textuals (narració, poesia, notícies, instruccions, correus electrònics, teatre, 

altres). 



 14 

b) Treballs de recerca, projectes o altres (llibres de consulta, internet, etc.). 

c) Jocs Florals: coincidint amb la celebració de Sant Jordi es realitza un concurs literari amb un recull dels textos 

guanyadors. 

 d) Castell de Barberà: l’ escola participa en un concurs literari de conte i narració breu que organitza l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès. 

e)Treball de diferents tècniques d’estudi: resums, esquemes o  mapes conceptuals. 

f) Activitats a la biblioteca Esteve Paluzzie: Can Llobet inclou en les seves sortides d’escola una visita a la biblioteca del 

poble on es realitzen diferents activitats segons els nivells. 

g) Revista: l’escola edita una revista escolar on participen totes les classes amb diferents aportacions. 

2.1.2.3  Relació llengua oral  i llengua escrita 

 

L’escola planifica activitats relacionant  la llengua oral amb la llengua escrita permetent, d’aquesta manera, processar la 

informació i la comunicació d’una manera eficaç. 

L’ensenyament de les llengües es concentrarà en el desenvolupament de les estratègies de la llengua oral i la llengua 

escrita. 

Parlar, llegir, escoltar i escriure 

2.1.2.4 La llengua en les diferents àrees 

La llengua és responsabilitat de tot l’equip de mestres de l’escola que vetlla per l’aprenentatge de la comprensió i 

l’expressió en català des de tots els àmbits educatius.  

2.1.2.5 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Els equips de nivell i cicle disposen d’un temps per poder coordinar-se i consensuar els principis metodològics que han 

d’orientar l’ensenyament de les llengües.  

El Centre, a través dels cicles pedagògics, està elaborant una sèrie de documents que concreten aspectes pedagògics 

i organitzatius com el Pla Lector, racons de llengua, treball d’expressió oral i escrita, actualització de les proves internes 

de llengua, entre altres. 

2.1.2.6 Acollida d’alumnat nouvingut 

L’escola ha elaborat un pla d’acollida on es recullen les actuacions, organització i el personal que facilitaran la 

incorporació de l’alumnat nouvingut. Veure Pla d’acollida. 

El centre estableix una sèrie de proves inicials i finals de competència lingüística pel nostre alumnat nouvingut. Can 

Llobet té en compte el bagatge lingüístic dels infants per tal d’adequar el seu Pla Individualitzat amb les màximes 

garanties d’èxit.  

2.1.2.7 Atenció a la diversitat 

 

L’escola ha planificat una sèrie de estratègies organitzatives i metodològiques per donar resposta, d’una manera 

inclusiva,  a la diversitat de les aules: 
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 Racons de llengua 

 Desdoblament de llengua oral i llengua escrita. 

 Doblament de lectura 

 Pla lector    

Igualment, es realitzen altres tipus d’actuacions més directes a aquells alumnes que presenten dificultats 

d’aprenentatges o derivades de trastorns concrets: 

 Suport en petits grups a l’aula d’atenció a la diversitat 

 Plans  individualitzats 

 Adaptacions curriculars 
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2.1.2.8  Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 

Tal i com s’ha  explicat en apartats anteriors, el centre organitza activitats que tenen com a objectiu potenciar l’ús del 

català. A més a més, l’escola participa en activitats que s’organitzen des de l’entorn com visites a la biblioteca del poble 

(Esteve Paluzie), a la  ràdio Barberà, al teatre, a l’església la Romànica o les sortides de descoberta de la ciutat. 

2.1.2.9 Avaluació del coneixement de la llengua 

 

Els instruments i criteris d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés d’ensenyament –

aprenentatge. 

Instruments d’avaluació: 

a) Proves internes: Durant el curs 16-17 es van refer les proves internes de llengua i durant el curs 18-19 s’han acabat 

de reforumlar les d’anglès, matemàtiques i castellà. Aquestes proves passen a l’octubre i al maig.  

b) Proves diagnòstiques (externes). El Departament ha fet una modificació a les proves diagnòstiques que fins ara es 

passaven a tercer de primària. Actualment es passen a 2n i només els centres que han estat seleccionats prèviament. 

c) Proves de competències bàsiques a 6è (externes). Actualment es passen de matemàtiques, anglès, castellà, català i 

medi. 

Criteris d’avaluació: 

 Participar activament en les converses de classe utilitzant un llenguatge comprensible, respectar el torn de 

paraula ,saber escoltar els altres... 

 Comprendre tot tipus de missatges orals, distingir les idees principals i les secundàries provinents de diferents 

mitjans. 

 Realitzar exposicions orals adaptant l’entonació, el to de veu o la gesticulació que acompanya la situació 

comunicativa. 

 Mostrar interès per llegir tot tipus de textos. 

 Aplicar estratègies per comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia diversa. 

 Escriure textos de diferents tipologies a partir de models o de creació pròpia, partint del procés de pensar, 

escriure i revisar. És important fer una activitat prèvia a l’activitat d’escriptura.  

 Mostrar coneixement de l’ortografia base i de les normes ortogràfiques en produccions pròpies. 

 Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen i saber-ne fer una valoració global. 
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2.1.2.10  Materials didàctics 

 

A la nostra escola  no s’apliquen criteris compartits per a la selecció de llibres de text encara que s’intenta consensuar  

els diferents  materials complementaris i el material per atendre la diversitat (racons de llengua, expressió escrita, 

comprensió lectora). 

Els cicles inicial i mitjà treballen sense suport editorial en l’àrea de medi combinant projectes amb unitats didàctiques 

per a fer un teball més globalitzat.  

La selecció del material per al tractament de la dimensió literària la fan els mestres, però no es defineix una seqüència 

al llarg de tota l’etapa.  

2.1.3  El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

2.1.3.1  Informació multimèdia 

L’escola Can Llobet disposa d’una sèrie de suports digitals i informàtics (17 pissarres digitals, quinze netbooks, un 

ordinador per aula, una aula d’informàtica, etc) que despleguen els seus continguts en llengua catalana i es fa un ús 

relativament òptim d’aquests recursos, en actuacions continuades i planificades. 

2.1.3.2  Usos lingüístics 

El centre intenta que tot el personal docent i no docent treballi explícitament amb els infants els diferents usos 

lingüístics i que la llengua catalana sigui l’habitual d’ús en diferents situacions comunicatives, malgrat això, el català no 

és la llengua habitual dels alumnes per relacionar-se de forma natural. 

2.1.3.3  Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Es valora la diversitat lingüística de l’alumnat  i, de vegades, es  fa protagonista en alguna moment puntual a la classe 

encara que no es realitzen activitats de desenvolupament del currículum. 

L’escola Can Llobet intenta que tots els infants desenvolupin una actitud positiva envers la diversitat lingüística i 

cultural. 

2.1.3.4 Català i llengües d’origen 

En general es veu una relació directa entre l’aprenentatge del català i el reconeixement de la llengua d’origen dels 

alumnes, per aquesta raó, s’intenta tenir una perspectiva intercultural sempre que sigui possible. 
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2.2 .     La llengua castellana 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral a partir de primer de primària, l’ensenyament de la llengua escrita es fa a 

partir de tercer de Cicle Mitjà. 

El castellà és la llengua familiar de la majoria del nostre alumnat, malgrat això, el nivell de coneixement d’aquesta 

llengua és bastant pobre. L’escola intenta mantenir una coherència metodològica entre el que es fa a cada una de les 

dues llengües per reforçar i no repetir els continguts comuns.  

2.2.1.2. Llengua oral 

Es treballa la llengua oral bàsicament al primer cicle de primària i no es fa un tractament específic a la resta de cicles. 

Amb dues sessions setmanals a tots els nivells de primària, l’escola intenta que l’alumnat sigui capaç de produir 

missatges orals adequats a la seva edat i progressivament  millor estructurats, coherents i amb un vocabulari ric i cada 

vegada més ampli. 

2.2.1.3. Llengua escrita 

La majoria dels mestres aplica aspectes de l’enfocament metodològic que proposa el currículum. S’incorporen algunes 

activitats funcionals, però els aspectes formals continuen tenint molt pes en l’ensenyament. S’intenta treballar 

coordinadament les dues llengües. 

2.2.1.4. Activitats d’ús 

La llengua castellana és la llengua d’ús entre els alumnes de Can Llobet. L’escola no preveu activitats d’incentivació del 

castellà o es fan per iniciativa individual d’alguns mestres. 

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques  

L’escola realitza les hores que estableix el currículum per aquesta àrea. 

2.2.1.6. Alumnat nouvingut 

El centre intenta que l’alumnat d’incorporació tardana vagi assolint les dues llengües, tot i que en una primera fase 

s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana.   
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2.3.  Altres llengües 

 

2.3.1. Llengües estrangeres 

L’escola Can Llobet ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera.  

2.3.1.1.  Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

En aquest centre l’aprenentatge de la llengua estrangera comença a EI3, al segon trimestre, i es continua fins a l’última 

etapa de primària. A Educació Infantil es realitza una sessió setmanal de 30 minuts a P3 i P4 i una hora a P5  amb el 

grup sencer. A partir de primer, s’augmenta el temps: 1r, 2n i 3r realitzen dues sessions setmanals d’1 hora amb el grup 

sencer; a 4t es fan dues sessions, una sessió amb el grup sencer i l’altra, amb el grup desdoblat. A Cicle Superior 

s’imparteixen tres sessions setmanals d’una hora. Dues de les quals es realitzen amb gran grup i la tercera, amb mig 

grup.   

2.3.1.1. Desplegament del currículum 

El centre es proposa l’objectiu que el seu alumnat esdevingui competent en l’ús de la llengua anglesa, per comunicar-

se i accedir al coneixement d’un món globalitzat. Per aconseguir-ho es duran a terme les següents mesures: 

 Coordinació eficaç entre els mestres especialistes mantenint un espai de trobada comú dins de l’horari. 

 Vetllar per una distribució coherent i progressiva del currículum per competències al llarg de l’escolarització. 

 Dur a terme sessions amb mig grup (sempre que sigui possible) per treballar la competència comunicativa oral 

i l’escrita. 

 Incloure activitats d’aprenentatge que proposin l’ús significatiu de l’anglès fora de l’aula (concert de Nadal, 

teatre, etc.). 

Des de P3 fins a 1r l’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en l’expressió oral, promovent contextos 

comunicatius a través de jocs, contes, cançons, poemes, rimes etc. Donat que estan en el procés d’aprenentatge de la 

lectura i escriptura L1 i L2, la llengua escrita (L3) no s’introdueix fins a segon, un cop consolidat l’aprenentatge del 

procés de la lectura i l’escriptura.   

Cicle Inicial  

Competències comunicatives: 

Parlar i conversar – escoltar i comprendre 

Reproduir textos breus orals (cançons, chants, poemes, rimes) amb suport visual i gestual. 

Reproduir i identificar de lèxic. 

Participar activament en activitats de dramatitzacions, explicació de contes, etc. 

Captar instruccions simples d’ús habitual a l’aula, de missatges quotidians d’intercanvi social (saludar, acomiadar-se, 

presentar-se) i rutines (data, temps, assistència). 
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Promoure activitats físiques a través del TPR (Total Physical Response). 

Comprendre globalment un text breu oral amb suport icònic. 

Reconèixer i reproduir el vocabulari específic: objectes de la classe, els colors, els nombres, els animals, les joguines, 

la casa i el cos. 

 

Llegir i comprendre – Escriure 

A partir de segon s’introdueix la llengua escrita. 

Reconèixer i identificar mots i textos breus. 

Comprendre mots i frases senzilles. 

Utilitzar estratègies de lectura (paraules clau). 

Completar frases i  textos breus amb determinades paraules. 

Competència audiovisual 

Captar el sentit global d’un conte, una cançó, una història breu, presentat amb suport digital. 

Realitzar activitats diferents a la pissarra digital. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 

Observar la relació entre el so i la seva grafia. 

Conèixer les festes anglosaxones. 

Aprendre a utilitzar les estructures lingüístiques bàsiques. 

Dimensió literària 

Identificar diferents gèneres literaris (obres de teatre, cançons i històries) d’origen anglès. 

Memoritzar contes i cançons tradicionals anglesos. 

Cicle Mitjà 

L’objectiu de la llengua anglesa en aquest cicle es fonamenta en l’expressió oral i escrita. Els alumnes comencen a 

expressar-se a nivell escrit utilitzant les estructures i el vocabulari treballat al llarg de les sessions.  

Parlar i conversar – escoltar i comprendre 

Produir textos orals amb suport visual. 

Produir i identificar el lèxic treballat. 

Captar instruccions simples i encadenades d’ús habitual a l’aula, de missatges quotidians d’intercanvi social (saludar, 

acomiadar-se, presentar-se) i rutines (data, temps, assistència, demanar objectes). 

Comprendre globalment un text oral amb suport icònic. 
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Identificar i produir el vocabulari específic necessari en els intercanvis comunicatius. 

 

Llegir i comprendre – Escriure 

Entendre textos breus amb suport visual i utilitzant les estratègies de lectura necessàries per poder realitzar activitats 

específiques. 

Escriure missatges comunicatius breus a partir del vocabulari i les estructures apreses. 

Completar textos amb paraules específiques treballades. 

Competència audiovisual 

Realitzar activitats diferents a la pissarra digital. 

Visualitzar i comprendre històries en format digital en anglès. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 

Conèixer la cultura anglesa a partir de les festivitats. 

Ampliar el coneixement de la relació entre el so i la seva grafia. 

Utilitzar les estructures lingüístiques bàsiques necessàries per l’ús comunicatiu i funcional en el context de l’aula i en la 

realització d’activitats específiques. 

Dimensió literària 

Identificar diferents gèneres literaris (obres de teatre, cançons, històries, poemes, embarbussaments, endevinalles) 

d’origen anglès. 

Memoritzar contes, embarbussaments, endevinalles, cançons, poemes tradicionals anglesos. 

Cicle Superior 

L’objectiu de la llengua anglesa en aquest cicle és introduir els aspectes propis de la gramàtica anglesa i fer un treball 

més sistemàtic de la llengua tant a nivell oral com escrit. Un altre objectiu és que els alumnes prenguin consciència de 

la utilitat de la llengua anglesa com una eina de comunicació en un món globalitzat (Internet, llengua científica, 

instruccions d’aparells, etc). 

 Parlar i conversar – escoltar i comprendre 

Ampliar la capacitat de participar i interaccionar amb el grup i els mestres en les diferents situacions comunicatives 

adequant el llenguatge i els elements no verbals. 

Respectar les normes pròpies de la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme, etc). 

Produir textos orals. 

Reproduir i memoritzar cançons en llengua anglesa. 
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Reproduir situacions reals a través de role-play o petits diàlegs per consolidar el vocabulari i les estructures treballades 

a l’aula. 

Produir i identificar el lèxic i les estructures treballades a l’aula. 

Utilitzar missatges quotidians d’intercanvi social (saludar, acomiadar-se, presentar-se) i rutines (data, temps, 

assistència, demanar objectes). 

Comprendre textos utilitzant elements no lingüístics.  

Identificar i produir el vocabulari específic necessari en els intercanvis comunicatius. 

Llegir i comprendre – Escriure 

Reforçar la comprensió de textos utilitzant les estratègies de lectura necessàries per poder realitzar, si s’escau, 

activitats específiques. 

Crear textos comunicatius d’informació personal, d’interessos propis, o sobre un tema concret.  

Escriure missatges comunicatius a partir del vocabulari i les estructures apreses. 

Completar textos més complexos amb paraules específiques treballades. 

Competència audiovisual 

Realitzar activitats diferents a la pissarra digital. 

Visualitzar i comprendre pel·lícules en versió original anglesa. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 

Conèixer la cultura anglesa a partir de les festivitats. 

Reconèixer la relació entre els sons i les seves grafies. 

Discriminar i identificar els diferents sons de la llengua anglesa. 

Utilitzar les estructures lingüístiques necessàries per l’ús comunicatiu i funcional.  

Dimensió literària 

Treballar diferents tipologies textuals. 

Treballar les tradicions anglosaxones. 

Conèixer algun autor literari destacat del món anglosaxó. 

Fomentar el gust per la lectura. 

2.3.1.1.2. Metodologia 

El centre vetllarà perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge de l’anglès treballi amb estratègies que facilitin a 

l’alumnat l’assoliment d’habilitats lingüístiques, especialment la competència oral en l’etapa d’infantil i cicle inicial de 

primària.  

Sempre que sigui possible caldrà organitzar els agrupaments dels alumnes seguint el criteri de desdoblar alguna de les 

sessions per incidir en els aspectes orals i lúdics de la llengua. El professorat especialista haurà de desenvolupar les 
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activitats d’ensenyament-aprenentatge en llengua anglesa per tal de fomentar l’enfocament comunicatiu. En cas 

d’haver de fer aclariments, aquests es faran en català.  

2.3.1.1.3. Materials didàctics per l’aprenentatge de la llengua estrangera 

La tria del material didàctic haurà de complir els següents criteris: 

Tot el material didàctic de qualsevol tipologia serà en llengua anglesa. Aquest material serà consensuat per tot el 

professorat especialista i s’adaptarà a l’enfocament metodològic comunicatiu. 

Es garantirà la continuïtat metodològica per a la tria de material didàctic. Aquest serà variat i el més real possible i que 

respongui als interessos dels alumnes. 

El diccionari escolar serà de traducció anglès-català, català-anglès. 

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre vol assegurar l’ús de recursos tecnològics i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua estrangera com a 

mitjà d’accés a material divers, com a eina per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i per diversificar 

els models lingüístics a què han de tenir accés.  

L’aula principal d’anglès està dotada amb un paquet de material TAC: PC amb connexió a Internet, canó, pissarra 

digital, reproductor de CD i de DVD. L’aula secundària d’anglès està dotada d’un PC amb connexió a Internet i una 

pantalla. Està previst dotar-la de canó.  

L’alumnat pot practicar, reforçar i ampliar els continguts lingüístics a través del bloc d’anglès.  

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

L’aula d’anglès ha de ser un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge, de forma que pugui oferir situacions d’ús 

real. De tal forma, el professorat utilitzarà aquesta llengua com l’habitual en les interaccions amb els alumnes, vetllant 

sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per utilitzar-la. 

El professorat especialista promourà i el centre garantirà l’ús de la llengua estrangera en altres contextos escolars fora 

de l’aula d’anglès: English Day, teatre en anglès, concert de Nadal.  

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües 

Actualment l’escola no ofereix l’aprenentatge de cap altra llengua estrangera. 

2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre ha incorporat en la seva línia d’escola l’avançament de l’aprenentatge de l’anglès a educació infantil (P3), 

seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa. 

2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

S’intentarà introduir la llengua estrangera en activitats complementàries d’escola. Per exemple, durant la setmana 

cultural. 
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2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

 El centre de moment no s’ha plantejat la participació en projectes plurilingües encara que hi ha una actitud oberta que 

afavoreix la possible participació en un futur. 

2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

De moment el centre no té previst realitzar classes de les llengües d’origen en horari extraescolar, però sí que es 

potencia que aquestes llengües siguin valorades a la vegada que les persones d’altres cultures se sentin reconegudes. 

2.4  Organització i gestió 

2.4.1 Organització dels usos lingüístics  

2.4.1.1. Llengua del centre 

Els rètols,cartells, murals i ambientació en general han de ser en català. El centre esdevé un referent d’ús de la llengua. 

2.4.1.2. Documents de centre  

Els documents de centre: PEC (PLC), RRI i PAC, amb els continguts i referents de la llengua catalana, han d’impregnar 

la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i cal tenir-los en 

compte en totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n 

deriven. S’han de fer conèixer, encara que sigui en una versió reduïda, al conjunt de la comunitat educativa. 

El centre ja compta amb tots els documents abans esmentats, actualitzats. De tota manera, són documents vius que 

necessiten una revisió periòdica.  

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

Es treballa amb l’alumnat perquè pugui superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant 

dels continguts de risc que denigren les persones per motiu de sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es 

converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. TUTORIES. 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

Aquests criteris es tenen en compte a l’hora de treballar de manera transversals a les àrees del currículum. 

2.4.1.4. Comunicació externa 

El centre utilitza el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes, etc.) i en la relació les 

institucions públiques, empreses que contracta. També s’utilitza en les comunicacions i les notificacions adreçades a 

persones físiques residents en l’àmbit lingüístic català. En el cas que qualsevol persona demana aquest comunicats en 

castellà es fa en format bilingüe català/castellà. 

Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre que sigui possible, es faran comunicats bilingües 

català/llengua d’origen per a les famílies nouvingudes. 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Tots els i les mestres, personal d’administració i serveis han d’utilitzar el català com a llengua vehicular. Tot i això, hi ha 

situacions on això no succeeix. 

2.4.1.6. Educació no formal 
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2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

Els adults responsables del servei d’acollida matinal, menjador, extraescolars s’han d’adreçar en català a l’alumnat en 

qualsevol situació. 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat, tant en situacions formals com en les 

més informals, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. 

El centre educatiu vetlla per l’ús del català en aquestes activitats tot i que no hi ha un control exhaustiu. 

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Totes les empreses contractades per al centre educatiu  utilitzen la llengua catalana com a vehicular. El centre educatiu 

vetlla per tal que quan l’ idioma forma part del servei contractat aquest sigui el català (cases de colònies, activitats 

escolars, transports, excursions...). 

2.4.1.7. Llengua i entorn 

El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la població per tal de treballar conjuntament amb les administracions 

públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la 

interculturalitat i la cohesió social. De tota manera, no se’n fa un seguiment. 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 

“Tothom té dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el deure de mantenir-hi 

una relació d’integració” segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Per això, el nostre centre té en compte la 

diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats 

ordinàries del centre. En general el centre viu un clima favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural. 

No tenim cap programa específic però si que són temes que es tenen en compte per treballar a la tutoria (resolució de 

conflictes). 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Des del Programa d’Atenció Població nouvinguda de l’Ajuntament es pot sol·licitar al Servei de traducció Comarcal del 

Vallès Occidental. S’ha de demanar amb una setmana d’antelació.  

2.4.3.    Alumnat nouvingut  

En relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el català. Es garanteix una atenció individualitzada 

intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. 

S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un seguiment acurat. 

L’escola té un pla d’acollida per als infants nouvinguts. Per més informació, veure el Pla d’Acollida. 
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2.4.4. Organització dels recursos humans 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d’acord amb el pla de formació específica. 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics i de millora 

de centre. D’acord amb els resultats de les proves internes i externes realitzades al llarg del curs el centre ha  identificat 

les necessitats de formació.  

Tenim engegats dos projectes de formació en l’àrea de llengua catalana i matemàtiques. Volem incorporar noves 

metodologies i nous mètodes de treball a les aules.  

2.4.5. Organització de la programació curricular 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

La situació actual del centre en aquest aspecte és diversa. Hi ha coordinació transversal a l’àrea de llengua catalana 

pel que fa a l’expressió escrita i, actualment s’està duent a terme a l’expressió oral.  

La programació curricular de cicle mitjà i superior segueix el llibre de text en llengua catalana, castellana i anglès. 

Hi ha coordinació dins els cicles només de català i castellà. 

No hi ha coordinació català - castellà - llengua estrangera. 

2.4.5.2.  Estructures lingüístiques comunes 

L’escola no ha fet cap reflexió sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. 

2.4.5.3.  Projectes d’innovació 

L’escola participa, actualment, en dos projectes d’innovació: 

- Impuls de la lectura que repercuteix en tot el centre pel que fa a l’ensenyament / aprenentatge d’una part de  

l’àrea de llengua catalana. 

- FIC: Àmbit matemàtic. 

2.4.6.  Biblioteca escolar 

A l’escola disposem d’un espai destinat a la biblioteca del centre però no es fa servir com a espai d’aprenentatge i de 

suport al desenvolupament de les àrees curriculars. Estem catalogant els llibres per nivells educatius, temàtiques,etc.  

2.4.6.1.  Accés i ús de la informació  

2.4.6.2.  Pla de lectura de centre 

Com escola hem elaborat un pla lector on, actualment,  hem recollit les activitats de dinamització de la lectura que es 

duen a terme a les aules. (Veure pàg. 11). 
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2.4.7. Projecció del centre 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 

La pàgina web es va remodelar durant el curs 18-19. Totes les classes tenen el seu corresponent espai. S’han dedicat 

diferents claustres de formació i la comissió d’informàtica ha preparat tutorials per tal d’ajudar als mestres a fer ús 

d’aquest mitjà.  

2.4.7.2. Revista 

La revista de l’escola és de periodicitat anual i serveix bàsicament  per difondre activitats i treballs de les diverses 

classes. També intentem incloure  treball d’àmbit periodístic com entrevistes, notícies o passatemps. 

2.4.7.3.Exposicions 

El nostre centre organitza exposicions a tots els nivells de primària. Els alumnes, individual o col·lectivament, 

produeixen i presenten textos d’elaboració pròpia que poden tenir el suport d’imatges o esquemes fets en diferents 

situacions:  

 

a) Situacions quotidianes de l’aula i de l’escola 

 

b) Experiències personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, vivències ...) 

 

c) Textos de treball produïts en qualsevol de les àrees curriculars 

 
 

Aquestes estan programades de manera transversal dins de les sessions d’expressió oral, establertes dins de l’horari. 

 

 


