
 

 
 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

0.- PRESENTACIÓ  

El nou Projecte Lingüístic de l’escola Catalunya respon a una necessitat de revisió i actualització de 

l’anterior ja que és un document que cal anar modificant pels canvis que es van produint al centre. 

Partint de la base que la normalització lingüística és un objectiu bàsic de la nostra escola, el present 

document ha de ser l’instrument de gestió que faci possible aquest procés de normalització; una 

eina de gestió que serveixi pel desenvolupament coherent i eficaç de les activitats educatives de 

centre. 

Aquest Projecte Lingüístic forma part del Projecte educatiu de Centre (PEC) i ha estat elaborat 

tenint en compte el marc legal i la diagnosi de la realitat del centre, així com els trets d’identitat de 

l’escola. Recull els acords presos en relació a l’ensenyament aprenentatge de les llengües i la 

comunicació al centre, acords que han de conèixer i respectar tots els membres i estaments de la 

comunitat educativa. 

Tot considerant el plantejament institucional i el fet que  la nostra és una escola pública, aquesta ha 

d’estar oberta a tothom i ser respectuosa amb les diferents formes de pensar, tenint en compte els 

drets recollits a les diferents lleis que regulen la nostra societat. 

Objectius generals: 

Un objectiu d’aquest projecte és que consti per escrit quina és la situació lingüística actual del 

nostre centre,  i donar a conèixer que la llengua vehicular de l’escola Catalunya és el català, tant pel 

que fa a les activitats d’aprenentatge com a les relacions dels diversos estaments de la comunitat 

educativa i institucions. 

Un altre dels objectius d’aquest projecte lingüístic és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en 

acabar el període d’escolarització primària, la competència lingüística en català i en castellà a més 

d’una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. 

En aquest Projecte Lingüístic quedarà definit: 

 El tractament de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els 

processos d’ensenyament aprenentatge. 

 Els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

Tots els principis expressats en aquest Projecte Lingüístic de Centre es concretaran anualment a la 

Programació General Anual (PGA). 
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Marc normatiu 

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

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

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

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

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

primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015) 

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

(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) 

 Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària (DOGC 

núm. 7148, de 23.6.2016) 

La definició de l’estratègia i els acords presos per a dur-la a terme conformen el Projecte Lingüístic 
de Centre (articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i article 5.1.e del 
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius). 

D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el Projecte lingüístic forma part del Projecte educatiu 
del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre. Es tracta, per tant, d’un 
instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge 
lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària dels centres. És, doncs, una 
eina pedagògica i organitzativa flexible, que evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades 
i de l’assoliment dels objectius marcats, d’acord amb les especificitats pròpies de cada centre. En 
aquest sentit, l’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, estableix 
que “L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de 
recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió”, i l’art. 5 e) 
de la mateixa norma afegeix que “El projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat 
sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. 
El projecte lingüístic dona criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull 
els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en 
els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. 
El projecte lingüístic també dona criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les 
llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i 
quina o quines com a segones.” 
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2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge  

El català és la llengua vehicular  de l’escola i s'utilitza com a llengua de comunicació i 
d'aprenentatge en tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit. El català és la llengua utilitzada 
en totes les activitats, excepte en les hores de llengua castellana i anglès. 

En quant a la comunicació amb les famílies algunes mestres sovint s'adrecen en llengua castellana a 
les famílies d'origen estranger amb la intenció d'aproximar-se a elles i assegurar la comprensió del 
missatge. 

La reunió amb les famílies es fan en català, excepte quan algun familiar demana que se li faci en 
castellà. 

Els suports visuals emprats en aquestes reunions són en català. 

La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

Es vetlla perquè l'actitud de l'alumnat vers la llengua catalana sigui positiva i la facin servir tant a 
l’aula com a converses informals o a l’esbarjo. Els alumnes s’adrecen entre ells en castellà i sovint 
també ho fan amb els mestres,  tot i que aquests vetllen i incentiven l’alumnat perquè ho facin en 
català. 

El català és l'eina de cohesió i integració entre tota la comunitat educativa. D’aquesta manera es 
potencia la igualtat d'oportunitats per a tothom i la no discriminació pel lloc de procedència. Es fa 
servir un llenguatge integrador, un model de transmissió de valors respectuosos envers totes les 
persones, independentment del seu sexe o procedència. 

L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

A l’escola se segueix el plantejament pedagògic que proposa el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura basat en els programes d’innovació 
pedagògica Impuls de la lectura i el programa Ara Escric.  

La metodologia de la nostra escola està basada en el programa ILEC del Departament d’Educació. El 
nostre centre forma part del pla d’Impuls de la Lectura des de l’any 2012, portant a terme el 
projecte d’Innovació durant tres cursos en el que l’Equip de Mestres va fer la formació pertinent 
per tal de poder aplicar i continuar formant-se en metodologies innovadores.  

Aquest projecte s’articula en tres eixos: 

 Saber llegir. 

 Llegir per aprendre. 

 Gust per la lectura. 
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LLENGUA ORAL 

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

Tenint en compte que la comprensió és prèvia a l’expressió quan treballem qualsevol de les 
tipologies textuals programades, abans de cada a l’activitat de comprensió escrita treballem la 
comprensió oral on la mestra llegeix, fa el modelatge i mostra les estratègies emprades per deduir i 
extreure tant la informació explícita com la implícita. 

També facilitem que els alumnes posin en joc els coneixements previs i que amb aquests i el 
missatge rebut facin les deduccions necessàries, relacionin i integrin la informació oral. També han 
de poder emetre una opinió i valorar el text escoltat. 

Abans de passar a la comprensió escrita, amb cada text es treballen aquests objectius de manera 
col·lectiva: 

 Establir els objectius de lectura abans de començar a llegir. 
 Relacionar el tema de la lectura amb el que ja sé.  
 Fer prediccions sobre la lectura. 
 Deduir el significat de les paraules poc freqüents a través del context, segons l’etimologia o 

per analogia (inferències). 
 Identificar les idees principals i secundàries. 
 Supervisar la comprensió del que s’està llegint fent-se preguntes sobre la lectura o establint 

relacions i connexions. 
 Representar o visualitzar la informació en formats diversos (ja siguin dibuixos, imatges, 

esquemes o gràfics). 
 Reconèixer la intenció de l’autor del text.  
 Aplicar els mecanismes reparadors de les dificultats de comprensió, com per exemple la 

relectura de les parts complexes d’un text.  
 Fer síntesi d’informació.  
 Rellegir paràgrafs del text per poder contestar preguntes concretes. 

 
LLENGUA ESCRITA 

Comprensió lectora 

PISA (2012) entén la competència lectora com “la capacitat d’una persona per comprendre, 
emprar, reflexionar i comprometre’s amb els textos escrits, per assolir els objectius propis, 
desenvolupar el coneixement i potencial personals, i participar en societat”. Segons aquesta 
definició, un bon lector ha de ser capaç de construir el significat del text que ha llegit; ha 
d’interactuar amb el text per satisfer el propòsit de lectura; ha de participar de la comunitat de 
lectors en què s’insereix; ha de ser reflexiu, autònom i capaç d’analitzar i valorar la informació. PISA 
ens dibuixa, doncs, els trets que han de caracteritzar un bon lector. Aquest lector ha de posseir, en 
definitiva, les següents qualitats:  

1. Ha de ser competent i saber extreure la informació dels textos, saber interpretar i valorar 
aquesta informació i poder reflexionar sobre el coneixement elaborat.  
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2. Ha de ser estratègic, de tal manera que pugui interactuar de manera efectiva amb el text i 
solucionar els entrebancs de comprensió amb què es vagi trobant, identificar i reintegrar la 
informació i transferir-la a d’altres contextos o situacions.  

3. Ha de ser autònom i identificar què necessita llegir, on ho pot trobar, de quina manera ho ha de 
fer, i ha de controlar la comprensió del que llegeix.  

4. Ha d’estar implicat i motivat per llegir, i al mateix temps ha de manifestar interès i disposició 
social per compartir coneixements i experiències. 

Per assolir aquests objectius a l’escola es dona una importància cabdal a la lectura i no només 
durant les hores de llengua. Es potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries i en totes 
les llengües del currículum per augmentar la competència comunicativa lingüística i el 
desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes, tenint present que la competència lectora és a la 
base de molts dels aprenentatges i un requisit per aconseguir l’èxit escolar. 

S’ensenyen les diferents estratègies en tres fases: 

1.- MODELATGE: La mestra, mitjançant el modelatge, expressa en veu alta davant dels alumnes tots 
els raonaments que va fent per entendre el text, és a dir, posa veu al pensament per mostrar el 
procés que fa un lector estratègic quan llegeix. Al mateix temps, justifica per què fa aquestes 
reflexions. 

2.- TREBALL EN GRUP: Mitjançant grups cooperatius i heterogenis, s’apliquen les estratègies 
utilitzades per obtenir un objectiu comú. A través d’activitats significatives, donem especial 
importància a les activitats de metacomprensió, que els permeten reflexionar sobre per què han fet 
unes accions i no unes altres. En finalitzar fem la posada en comú. 

3.- INDIVIDUAL: De manera individual, l’alumnat ha d’interpretar el text i aplicar les estratègies. 
Tenen acumulat tot el bagatge de les múltiples lectures que han compartit amb el docent i amb els 
companys i companyes, i han d’haver-se apropiat del control de la seva pròpia comprensió.  Si es 
necessari es fan activitats concretes per treballar-les, i més endavant aplicar-les a un text qualsevol. 

Estratègies de lectura 

El pensament estratègic implica un grau d’autonomia elevat i està molt relacionat amb la 
metacognició, és a dir, amb la capacitat de reflexionar sobre el propi coneixement i, en 
conseqüència, prendre decisions. Tenir un comportament metacognitiu comporta controlar el 
procés d’adquisició del coneixement planificant, supervisant i avaluant els procediments, les 
habilitats o les destreses que s’apliquen per apropiar-se del coneixement. 

 Fer i comprovar hipòtesis. 

 Fer resums. 

 Fer inferències. 

 Fer connexions. 

 Visualitza. 
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 Fer esquemes (cicle superior). 

Es fa un taller de lectura al trimestre per treballar de manera específica una de les estratègies. Els 
textos estan triats, però poden sorgir-ne de nous segons els interessos o necessitats  dels i les 
alumnes. Prèviament, el docent decideix en quins paràgrafs farà el modelatge i quins altres serviran 
perquè l’alumnat practiqui allò que ha vist. Quan es presenta una activitat, sempre s’explicarà quin 
és el seu l’objectiu i per quin motiu ha triat el text. Les estratègies són un mitjà d’ensenyament, no 
pas una finalitat. L’important és que l’alumnat sigui capaç de fer servir les estratègies adequades 
per a la comprensió del text que llegeix en un moment determinat. 
 
Al llarg del taller, l’alumne, sempre actiu, va prenent cada vegada més protagonisme i treballant de 
manera més autònoma. En un primer moment, el docent té tot el control de l’activitat (modelatge), 
però de mica en mica anirà delegant a cada alumne el control de la seva pròpia comprensió 
(pràctica guiada). Els alumnes practiquen l’estratègia que s’està desenvolupant. La tasca de 
l’ensenyant és mantenir un diàleg constant amb els alumnes amb la finalitat de fer-los saber si 
l’acció que han fet o la resposta que han donat és correcta o incorrecta; en cas que sigui incorrecta, 
l’ensenyant haurà d’explicar per què no és una bona resposta i quina és la resposta adequada. 
Finalment,  quan l’alumne ja tingui interioritzades les qüestions que li permetin aplicar les diverses 
estratègies, passem a la pràctica independent o per parelles.  
A Educació Infantil mitjançant l’explicació de contes, les inferències visuals, la lectura d’imatges es 
treballa la fluïdesa i els processos que intervenen en la comprensió del text practicant activitats 
com l’ampliació del camp visual, el reconeixement de grafies, la memòria visual i la lectura 
d’imatges a partir de contes... 
A L’Escola ens iniciem en la lectura des de P3, adquirint unes estratègies i habilitats que s’aniran 

desenvolupant al llarg de tota l’etapa. L’ensenyament de la comprensió lectora es fa 

simultàniament al procés de descodificació, mitjançant les següents activitats: 

-ESCOLTA ESTRUCTURADA: La mestra fa la lectura donant un bon model lector i mostrant les 

estratègies que ella mateixa fa servir per tal que ells, més endavant, les puguin aplicar (fer 

hipòtesis, fer deduccions, fer-se preguntes). 

- LA LECTURA GUIADA: La mestra condueix i guia els alumnes al llarg de la lectura, planificant la 

seva intervenció en els diferents moments del procés lector. El mestre ajudarà a resoldre les 

dificultats de comprensió (i si cal també de descodificació), preveient quines preguntes o activitats 

farà.  

Es fa la lectura de poemes i cartels significatius per a ells. Els alumnes de Primària elaboren cartells 

per a les diferents festes escolars i els infants d’Infantil fan la lectura guiada. 

-PARLEM DE LLIBRES: Dediquem una sessió a parlar dels llibres, fomentant l’hàbit lector i el gust per 

llegir dels infants. 

Gust per la lectura 

Fomentem el gust per la lectura per tal que els alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i 
capaços de gaudir del plaer de la lectura. 
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A més d’oferir bons models, fem les següents activitats: 

30 minuts de lectura diària 

Es dediquen 30 minuts de lectura diària de les 15.00h a les 15:30h. 

En aquesta franja es potencia el gust per la lectura mitjançant: 

 La lectura individual de llibres triats pels alumnes. 
 La lectura per parelles. 
 La lectura per part de la mestra mitjançant l’escolta estructurada. 
 Parlem de llibres (els i les alumnes parlen i recomanen llibres als companys i companyes). 

Tertúlies literàries 

Es fan tertúlies literàries a Cicle Mitjà i Cicle Superior. A partir d’obres de la literatura universal es 
comparteixen pensaments, impressions, sentiments i experiències  amb els companys/es. La lectura 
d’aquestes històries obre una porta a nous mons per gaudir i compartir, respectar les opinions dels 
altres i desenvolupar el pensament crític. 

Servei de préstec 

A Primària oferim un servei de préstec a l’escola per potenciar el gust per la lectura. Els alumnes 
poden escollir llibres fent servir el seu carnet. D’aquesta manera es potencia l’ús de la biblioteca. 

A Infantil disposen de la maleta viatgera on hi ha un recull de contes, després els infants han de 
portar una evidència. 

Apadrinament lector 

Aquesta activitat és un exemple de verticalitat. És una activitat que consisteix en ajudar als infants a 
progressar en el seu procés lector. 

Els cursos que hi participen són els de C. Superior (5è i 6è), primer de Primària (P-5 i 1r). 

Un dia a la setmana els alumnes s'agrupen per fer l'activitat. L’alumnat de Cicle Superior fan de 
padrins dels infants de 1r i P5. 

El tutors/es són els encarregats de dur-la a terme. 

Prèviament es formen les parelles padrins/fillols. Els components de les parelles signen un 
contracte i al padrí se li lliura un quadernet per anotar les observacions de cada sessió. 

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’aprenentatge de l’escriptura s’ha de plantejar a partir de textos significatius o propers als i les  
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alumnes. També és important plantejar situacions d’escriptura col·laborativa, tenint en compte 
quel’ensenyant pot modelar les habilitats, les estratègies i els coneixements que es necessiten 
perquè els i les alumnes esdevinguin competents com a escriptors i escriptores. 

Aquesta capacitat es troba estretament vinculada a la lectura, ja que ambdues habilitats es 
potencien mútuament. 

Caldrà tenir en compte la competència de l'escriptura per augmentar el rendiment acadèmic de tot 
l’alumnat i així afavorir l’èxit educatiu. Valorar l’escriptura com a eina de construcció de 
coneixement i d’aprenentatge; reconèixer l’escriptura com una estratègia transversal per a la 
millora del rendiment escolar a totes les àrees curriculars; fomentar l’hàbit de l’escriptura personal i 
del plaer d’escriure per gaudir i créixer; identificar el valor de la competència escrita per iniciar el 
recorregut cap a la participació en els diversos àmbits de l’activitat humana i incorporar la literatura 
com a referent d’expressió escrita . 

L’Escola participa en el programa araESCRIC, amb l’objectiu de millorar la competència escrita dels 
alumnes per augmentar la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit 
educatiu. Des del curs 2017-2018 no es fan servir llibres de text de llengua catalana i s’han elaborat 
les Unitats de Programació. 

Una part de l’equip de mestres ha fet la formació pertinent assistint a les conferències d’escriptura i 
participant en els diferents cursos i seminaris d’innovació. 

Aquestes estratègies no es fan servir només a l’àrea de llengua. S’incorporen en totes les àrees 
curriculars. 

L’araESCRIC es fonamenta en tres eixos: 

 Aprendre a escriure, preveu l’aprenentatge inicial de l’escriptura, el procés de la composició 
escrita, les seves fases i la reflexió sobre la llengua, i el coneixement dels gèneres textuals i la 
seva funcionalitat. 

 Escriure per aprendre, amb l’escriptura com a eina d’aprenentatge i de construcció de 
coneixement, i també com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a 
totes les àrees i matèries. 

 Escriure per crear i transmetre el pensament, que vol potenciar l’hàbit de l’escriptura 
personal i el plaer d’escriure, i l’escriptura creativa, amb la literatura com a model. 

 
Es treballa de la mateixa manera que la comprensió escrita: 
 
MODELATGE: La mestra, per mitjà l’escriptura guiada, escriu un text on tots els alumnes participen. 
Mentre ho fa, va mostrant diferents estratègies. 

TREBALL EN GRUP: Mitjançant grups cooperatius i heterogenis, apliquem les estratègies utilitzades 
per obtenir un objectiu comú. Es planifiquen activitats d'escriptura que tinguin un propòsit  
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comunicatiu i adequades al context. 

INDIVIDUAL: De manera individual, els alumnes composen textos, seguint els referents i les pautes 
que hem triat. Tot i que es donen pautes, es fan servir referents i bases d’orientació per fomentar 
l’escriptura creativa. 

ENTREVISTA 

Sempre seguint aquests passos:  PENSO – FAIG PLUJA D’IDEES – ESCRIC – REVISO CONSTANTMENT 
– EDITO – PUBLICO. 

 Treball de l’escriptura a educació infantil 

DICTAT A L’ADULT: Els nens i nenes produeixin textos abans de ser capaços d'escriure'ls per si 

mateixos. La mestra posa la forma escrita al discurs que produeix l’alumne. Els infants han de 

canviar de registre per produir un discurs que esdevindrà fix. 

ESCRIPTURA CREATIVA:   Activitats que fomenten la imaginació i  la creativitat i engresquen als 

infants a escriure. 

ESCRIPTURA COL·LECTIVA GUIADA:  Decidim escriure un text. Els nens i nenes dicten  a la mestra i 

aquesta els fa raonar per millorar la frase, ensenyant estratègies d’escriptura i fent reflexions 

metalingüístiques.  

ESCRIPTURA FUNCIONAL: Els nens i nenes tenen missions per les que senten la necessitat 
d’escriure. S’introdueix de forma lúdica als diferents racons de joc simbòlic de la ludoteca: llista de 
la compra, receptes del metge... 

 Relació llengua oral i llengua escrita 

La llengua oral i la llengua escrita es treballen a totes les àrees de manera sistemàtica. Les 
estratègies emprades per a la comprensió oral s’apliquen també a la comprensió escrita. 

La llengua en les diferents àrees 

La responsabilitat de l’aprenentatge de la llengua és assumida per tots els docents. 

La llengua es treballa de manera transversal a totes les àrees. Les estratègies apreses tant a l’àrea 
de català com de castellà s’apliquen a la resta d’assignatures. Per a la comprensió de problemes 
matemàtics establim estratègies de comprensió lectora: 

 Llegir atentament l’enunciat. 
 Entendre que em demanen. 
 Subratllar les dades importants. 

A l’àrea de Medi es fa de la mateixa manera: 

 Subratllar les dades importants. 
 Aplicar estratègies per deduir. 
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 Buscar informació en el text. 
 

Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Les programacions 
i els criteris d'avaluació, són creades i revisades per l’equip de mestres. 

El curs 2017-2018 es van deixar de fer servir llibres de text per poder treballar la llengua d’una 
manera coordinada creant línia d’escola. Es van crear grups de treball per coordinar-se i consensuar 
els principis metodològics, i acordar els usos lingüístics emprats i les tipologies textuals que es 
treballen. 

S’han elaborat les programacions per cicles i els aspectes organitzatius i metodològics on hi queden 
recollits. 

La coordinadora LIC del centre assegura la continuïtat del treball i la coordinació entre cicles.  

Els dimecres es fan grups de treball per poder continuar treballant tots aquests aspectes. 

Existeix coordinació amb el centre de secundària Manuel Vázquez Moltalbán.  Aquesta coordinació 
té com a objectiu final el traspàs d'informació de l'alumnat, però també el de reflexionar sobre 
l’aprenentatge de la llengua i coordinar una continuïtat. Els professors de l’institut Vázquez 
Montalbán venen a l’escola a fer l’observació de com treballem la llengua catalana i després 
comparteixen propostes amb els mestres de cicle superior i equip directiu. 

Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

-Jocs Florals. 

-Apadrinament lector. 

-Exposicions orals. 

-Teatre. 

-Projectes que es fan al centre: English Day, Emprenedoria, Jocs Olímpics, First Lego League.... 

Materials didàctics 

Com ja hem esmentat, a l’escola s’han elaborat les programacions per tal d’adaptar els materials a 
les necessitats i característiques dels nostres alumnes i les nostres alumnes. En les programacions 
queda reflectida la metodologia utilitzada per a l’aprenentatge de la llengua. 

S’apliquen criteris explícits per a la selecció de materials, entesos com tots aquells recursos que es 
poden fer servir per a crear situacions d’aprenentatge de la llengua. 
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2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

Introducció de la llengua castellana 

L’aprenentatge de la llengua castellana es comença a 1r de primària ja que a Educació Infantil fem 

immersió lingüística. Es dediquen dues hores setmanals a l’aprenentatge de la llengua castellana. 

Tenint en compte la nostra realitat sociolingüística, el castellà és la L1 de la majoria de l’alumnat. 

L’objectiu és que els alumnes tinguin el mateix nivell competencial en llengua castellana que en 

llengua catalana. Per això s’elaboren programacions que ens permeten  assegurar una distribució 

coherent i progressiva del currículum de llengua castellana i establir criteris que permetin reforçar i 

no repetir els continguts comuns que s’han programat en el currículum de llengua catalana. Fem 

servir llibres de text, però està previst deixar-los d’utilitzar. 

Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral mitjançant diverses tipologies textuals (entrevista, 

conversa, dramatització, argumentació...). Tot i ser la llengua materna de la majoria dels alumnes, 

molts cometen errors d’expressió. Treballem les exposicions orals a través de l’elaboració d’un guió 

seguint unes pautes, que els permetin expressar-se i estar preparats per afrontar les diferents 

situacions comunicatives. 

Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita es fa amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents. 

Per aconseguir aquest objectiu s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats 

de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques de 

l’alumnat en els diversos nivells. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura. Les activitats de lectura i escriptura que es proposen tenen uns objectius clars que es 

comparteixen amb l’alumnat, establint així mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les 

dues habilitats.  

Activitat d’ús 

L’escola assegura la presència de recursos suficients en llengua castellana per atendre els diferents 

ritmes i estils d’aprenentatge de l’alumnat. 

A la biblioteca d’aula i en el servei de bibliopréstec s’inclouen llibres en llengua castellana. 

Castellà en les àrees no lingüístiques. 

La notable presència del castellà a l’entorn de l’escola fa que aquesta llengua no s’empri de manera 

habitual en els processos d’ensenyament de les àrees no lingüístiques. Seran excepció els textos 

escrits originàriament en castellà i aquells materials pels quals no hi hagi una versió en llengua  
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catalana. 

2.3 ALTRES LLENGÜES 

Llengües estrangeres: llengua anglesa 

L'escola tenim com a objectiu formar nens i nenes capaços de desenvolupar-se i relacionar-se amb 
persones d'altres cultures d'arreu del món i preparar-los per a l'èxit en la seva vida social i laboral. 
El món laboral està cada vegada més internacionalitzat i cada cop més s'exigeix un ple domini de 
l'anglès en moltes feines ja que la majoria de les relacions comercials utilitzen aquesta llengua com 
a llengua vehicular. 

Estratègies generals per a l'assoliment dels objectius de l'etapa 

L'alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer com a mínim, una llengua estrangera per tal 
d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural. 

La introducció de la llengua anglesa es fa des del primer curs de cicle infantil: P3. La durada de les 
sessions és de 30 minuts i es realitza un cop per setmana. Considerem bàsic que comencin a 
familiaritzar-se amb aquesta llengua, encara que en aquesta primera etapa només sigui de forma 
oral. L'objectiu principal és aconseguir una bona comprensió oral i al final del cicle Infantil començar 
a fer produccions orals. 

Durant l'etapa de Primària ja es comencen a treballar també la comprensió i l'expressió escrita. Les 
mestres especialistes d'anglès s'encarreguen de buscar activitats que siguin atractives per l’alumnat 
i que s'ajustin a la realitat actual. És per això que també es considera important l'ús de mitjans 
audiovisuals i informàtics durant les sessions d'anglès. 

Desplegament del currículum 

L'escola garanteix una distribució coherent del currículum, dissenyant situacions d'aprenentatge 
reals i vivencials que afavoreixin l'assoliment d'unes competències bàsiques comunicatives que 
donin resposta als requeriments que demana l'alumnat. 

Metodologia 

L'escola vetlla perquè l'enfocament de l'anglès es faci d'una forma natural i vivencial, amb propòsits 
comunicatius adaptats a situacions reals. És per això que s'ha donat especial importància al fet de 
començar a escoltar aquesta llengua estrangera des de l'estadi més inicial de l'etapa infantil. 
Aquesta comunicació no es dona només a l'aula, sinó també a les estones de pati, ja que la mestra 
d'anglès vigila les estones d'esbarjo a l'espai on es troben els alumnes més petits i es relaciona amb 
ells en aquesta llengua. Es pretén que als nens i nenes els hi resulti natural l'ús de l’anglès amb 
algunes persones del centre.  

Durant l'etapa d'Educació Primària es treballa amb agrupaments de diversa tipologia (individual, 
parelles, grups). A l'inici de les sessions les mestres escriuen en una cantonada de  la pissarra quin 
és el contingut que es treballarà,  i al final de les sessions els alumnes han de dir quin vocabulari o 
expressió nova han adquirit durant aquella hora. 
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Es dona especial importància a les sessions en què es treballa amb mig grup. Des de primer fins a 
sisè de primària tots els cursos tindran una sessió de mig grup cada dues setmanes. Aquesta estona 
normalment s'aprofita per treballar l'expressió oral, ja que el fet de que hi hagi menys alumnes fa 
que l'ambient entre ells sigui més distès i es puguin realitzar més jocs didàctics.  Durant aquests 
espais, la mestra també pot promoure més fàcilment situacions reals i significatives en les que tots 
ells puguin expressar-se.  

En els dos últims cursos de l'Educació Primària aquestes sessions amb mig grup també s'utilitzen 
per treballar la producció de textos en llengua anglesa seguint la metodologia apresa a la formació 
d'araESCRIC,  ja que es persegueix que els alumnes siguin capaços de comunicar-se tant de forma 
parlada com escrita per saber moure's en un entorn plurilingüe i pluricultural.  

Materials didàctics per a l'aprenentatge de la llengua estrangera 

A l'escola s'utilitza "l'activity book" perquè el "class book" es pot projectar a la pissarra digital que hi 
ha a cada aula. També s'utilitzen diccionaris, llibres de consulta d'altres editorials, materials 
elaborats pels docents i la pissarra digital que té accés a pàgines webs amb jocs interactius en 
llengua anglesa. A més, el centre té una varietat de jocs didàctics per fer servir amb l’alumnat de 
Primària i contes o "big books" per explicar als alumnes d'Educació Infantil. 

Totes les aules tenen una biblioteca amb llibres en català, castellà i anglès. Actualment, la major 
part de la dotació econòmica de l'àrea d'anglès s'està utilitzant per implementar les biblioaules amb 
més llibres en aquesta llengua. 

Pel que fa a la creació i/o adaptació de materials per atendre a la diversitat, els criteris de selecció 
varien en funció de les necessitats de l'alumnat.   

Avançament de l'aprenentatge de la llengua estrangera 

A l’escola Catalunya es considera prioritari que els nens i nenes comencin a relacionar-se amb la 
llengua anglesa des de la primera etapa d’Educació Infantil. Aquesta presa de contacte des dels tres 
anys facilita que després, durant la primària, ja tinguin més desenvolupada la comprensió oral i 
estiguin més familiaritzats amb algunes expressions bàsiques.  

Aquest avançament en l’aprenentatge de la llengua estrangera es considera positiu i es pretén que 
quedi establert com a línia d’escola. 

 
Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

L’escola actualment realitza el Projecte dels Jocs Olímpics durant les sessions d’educació física. 
Aquest projecte es treballa de manera transversal incloent diferents matèries. Pel que fa a l’àrea de 
llengua anglesa, el mestre d’educació física vetlla perquè els dos grups de sisè de primària 
representin dos països on almenys una de les llengües oficials sigui l’anglès. La mestra de llengua 
estrangera estableix contacte amb escoles d’aquests països per tal que els alumnes puguin enviar 
fotografies i textos d’ells i elles, elaborant el material de les olimpíades i explicant el que han après 
del seu país.  
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Per altra banda, l’alumnat de cinquè de Primària fa anys que participen a la jornada del “English 
Day”, conjuntament amb els altres centres de Sant Adrià del Besòs. Durant el curs, les mestres 
d’anglès de cinquè de primària de les diferents escoles del municipi, es reuneixen un cop al mes per 
preparar les activitats i vetllar perquè aquesta jornada surti bé.   La valoració d’aquesta activitat en 
acabar el curs és sempre positiva. 

2.4. AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

- Es fa una avaluació formativa que serveix per millorar la pràctica i fent les correccions necessàries i 
per poder ajudar a l’alumne en el que necessiti i reforçar aquests aspectes. 

- Quan es planteja una activitat s’especifiquen els objectius i s’informa als alumnes de què 
avaluarem i com ho avaluarem. A la majoria de tasques disposen de bases d’orientació que els 
serveix per conèixer què es demana a la tasca i què s’avaluarà. 

- Es fa partícip a l’alumne de la seva pròpia avaluació mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació 
amb rúbriques. 

- A cicle Inicial s’està fent una iniciació a les rúbriques i a les bases d’orientació incloent a les feines 
un personatge que dona consells (base d’orientació), i un petit apartat de revisió a cada tasca 
(rúbrica). 

- A la programació estan contemplats els criteris d’avaluació amb la seqüenciació segons el grau 
d’assoliment. Cada mestre disposa de la seva llibreta d’avaluació on anota dia a dia les observacions 
que fa a l’aula i pendent atendre després als alumnes de manera individualitzada. 

Les tutores i mestres d’Educació especial elaboren un PI per als alumnes amb necessitats educatives 
especials que no poden seguir el currículum. 

2.5 ACOLLIDA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA VEHICULAR 

En parlar de les mesures i dels suports adreçats als alumnes d'origen estranger, cal distingir, en 
primer lloc, entre els alumnes nouvinguts i els que fa temps que s’han incorporat al sistema 
educatiu a Catalunya, però que encara necessiten ajuts complementaris. 

L’atenció a l’alumnat d’origen estranger s’articula en un itinerari que comença amb l’acollida inicial 
(veure Pla d’acollida), continua amb l’aula d’acollida i, un cop assolida la competència comunicativa 
conversacional, s’implementa amb suports a l’aula ordinària, de manera que es garanteixi l’èxit 
educatiu de tot l’alumnat. 

L’elaboració i aplicació d’un pla individualitzat (PI) per a l’alumnat nouvingut d’origen estranger 
permet determinar quines mesures i suports necessita l’alumne per accedir al currículum, així com 
els criteris d’avaluació amb què se l’avalua.  Es tindrà en compte el moment d’arribada d’aquest 
alumnat, l’edat, el nivell acadèmic en el moment de la seva incorporació i el seu progrés 
d’aprenentatge. 

Els objectius establerts per a l’aula d’acollida són els següents: 

 Proporcionar una atenció personalitzada de qualitat. 
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 Donar resposta als aspectes emocionals que formen part del processos d’acollida i 

integració en una nova societat. 
 Iniciar l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana, proporcionant una competència 

comunicativa bàsica. 
 Ajudar a passar de la competència conversacional al llenguatge acadèmic per facilitar l’accés 

al currículum ordinari. 

Els alumnes nouvinguts assisteixen durant algunes hores de l’àrea de català a l’aula d’acollida.  Això 
permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua 
catalana. Proporciona a l’alumne nouvingut una atenció adequada a les seves necessitats i 
progressos relacionals i lingüístics. Es fan activitats per a l’aprenentatge de la llengua tant orals com 
escrites. 

2.6 RECURSOS TECNOLÒGICS PER A L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA 

L’escola disposa d’un domini propi, emprat tant en la redirecció de la pàgina web com per utilitzar 
totes les eines de google suite for education.  

 El treball de la prerobòtica a Educació infantil  es fa a partir de la comprensió oral en llengua 
catalana i més endavant a partir de la lectura comprensiva. 

A través del llenguatge computacional es treballa la confecció de contes i trames argumentals. 

La selecció i síntesi de la informació es porta a terme  a través del treball per una cerca efectiva a la 
xarxa i de l’ús de diversos processadors de textos. 

L'escola entén que la utilització de recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l'alumnat. El 
centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisual, com a mitjà d'accés a una àmplia 
varietat de materials i de diversos models lingüístics més enllà dels i les mestres a l'aula. 

2.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Entenem que la llengua és un recurs fonamental perquè l’alumnat pugui desenvolupar amb èxit les 
activitats d’aprenentatge. Per tant, amb aquell alumnat que presenti especials dificultats en 
l’aprenentatge de la llengua, comptarem amb diferents recursos i estratègies:  

 Mestre EE 

 Codocència ( dos mestres a l’aula) 

 Reforç 

 SEP 

 PI quan sigui necessari, amb adaptacions metodològiques i/o curriculars 

L’escola compta amb les mestres d’EE, la psicopedagoga de l’EAP, les logopedes del CREDA per 
donar suport a l’atenció a la diversitat. Totes elles treballen en la planificació, l’assessorament a la 
resta de docents, l’assessorament a través de serveis externs i la realització d’activitats 
d’ensenyament.  
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3  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Organització del usos lingüístics 

Llengua de centre 

El català és la llengua vehicular de l’escola,  vehicle d’expressió habitual en les activitats del centre. 

Així, és la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, i amb la que es 

redacten els documents. La retolació i l’ambientació general del centre és majoritàriament en 

català. També existeix retolació en llengua anglesa. 

Documents de centre. 

Tota la documentació del centre està escrita en llengua catalana (PEC, NOFC, programacions,  

informes, expedients , etc.).  

Excepcions:  

o Els certificats acadèmics de notes finals d’etapa podran ser en llengua castellana quan se 

sol·liciti expressament amb les finalitats d’un trasllat de l’expedient o un certificat per un 

centre ubicat fora de l’àmbit geogràfic on el català no és la llengua oficial. 

o Les comunicacions amb institucions oficials, empreses o particulars ubicats fora de 

Catalunya. 

Ús no sexista del llenguatge 

Els mestres i les mestres del centre fan servir un llenguatge verbal i gràfic que tracta equitativament 
ambdós sexes. (Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu aprovat pel Govern el 20 de 
gener de 2015). A més d’utilitzar un llenguatge no discriminatori de manera oral fent servir sempre 
el masculí i el femení, a l’Escola Catalunya també es vetlla perquè els materials didàctics i 
curriculars tinguin un llenguatge no sexista que promoguin la igualtat i que no continguin llenguatge 
que reprodueixin estereotips sexistes. 

Hi ha membres del claustre que fan formació específica en llenguatge no sexista. 

També es vetlla per l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric en les descripcions de l’ús i de la 
descripció dels espais escolars. Aquesta retolació es fa amb un llenguatge inclusiu en català i anglès. 

DOGC núm. 3660 – 19/06/2002. Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge simplificat i no 
discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada (DOGC 3660, de 19 de juny). 

Llengua en relació amb les famílies 

Els comunicats amb les famílies són en català. La pàgina web on es pot trobar tota la informació que 

necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació, programació de sortides, activitats  
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extraescolars, participació en projectes... és totalment en català, excepte algun apartat destinat a la 

llengua estrangera. 

La llengua utilitzada pel professorat a l’hora de relacionar-se amb les famílies oralment és 

generalment el català. Malgrat això, es podrà optar pel castellà si la família no entén el català .  

Les presentacions públiques, reunions d’inici de curs , jornades de portes obertes...on pot haver-hi 

assistents que no coneguin el català, és en català i s’oferirà a les famílies que demanin els 

aclariments en castellà. 

La llengua de relació del personal d’administració i serveis amb el professorat és majoritàriament el 

català.  

Educació no formal 

En les activitats d’acollida matinal o monitoratge de patis, menjador, acompanyament sortides i 

colònies... la llengua habitual de comunicació serà el català. 

Activitats extraescolars. 

A les activitats extraescolars de l’escola (organitzades per l’AFA) i que formen part de la 

Programació General de Centre, es vetllarà perquè la comunicació sigui en català. 

Llengua i entorn 

Plurilingüisme al centre educatiu 

Actituds lingüístiques 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser reconegut com a 

membre d’una comunitat lingüística si, s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de 

mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre educatiu ha de tenir en compte la 

diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el 

currículum i les activitats ordinàries del centre. 

Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

L’escola procurarà que totes les activitats administratives i les comunicacions amb l’entorn siguin 

en llengua catalana. Tot i això, per aquelles persones que expressament ho demanin es facilitarà la 

traducció oral al castellà de les comunicacions de l’escola. 

Alumnat nouvingut 

A l’aula on assisteixen els alumnes nouvinguts, es fa la immersió lingüística de manera natural. 
Específicament, i durant el temps que s’estimi necessari, s’emprarà una metodologia 
d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) per a l’ensenyament del català des d’un 
enfocament comunicatiu.  
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Organització dels recursos humans 

Pla de formació de centres en temes lingüístics 

L’Equip directiu vetllarà, conjuntament amb les coordinadores de cicle d’Infantil, Primària i LIC, 

perquè tot el professorat tingui una competència lingüística i metodològica suficient per 

desenvolupar les funcions docents que té encomanades. 

En aquest sentit, durant els últims anys, el centre ha fet les següents formacions: 

 Pla d’Impuls de la lectura ( Projecte d’Innovació). 

 Programa araESCRIC. 

 Projecte Tàndem (Projecte d’Innovació). Treball transversal. 

Organització de la Programació curricular 

Coordinació cicles i nivells 

Els docents han de ser conscients de la necessitat que hi hagi una continuïtat i coherència 

metodològica en el procés d’ensenyament de les llengües. Per tant, es coordinaran a nivell de cicle 

per fer les programacions i, mitjançant la comissió de llengua (amb un membre de cada cicle), es 

vetllarà per seguir una línia de centre. 

Des de la Direcció del centre també es promou la coordinació entre el cicle superior de primària i el  

primer curs de secundària amb l’institut de referència MVM.  

Estructures lingüístiques comunes 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius 

d’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengua estrangera. Per tant, sempre dins de la 

metodologia d’ensenyament pròpia de cadascuna de les llengües, els docents ( per mitjà del treball 

en equip) aprofitaran aquestes estructures comunes per evitar repeticions de continguts i enfortir 

els aprenentatges. 

Biblioteques d’aula 

Des de fa uns anys i, per motius de manca de espai, el centre no disposa de biblioteca de centre. 

Per aquest motiu, es va donar molta importància a millora les biblioteques d’aula. Aquest treball 

esta lligat al PLEC  ( Pla de Lectura del Centre). 

El fons de les biblioteques d’aula està format per llibres de català, castellà, anglès i altres idiomes 

que trobem al centre. 

Altres serveis que ofereixen les biblioteques d’aula són: el servei de préstec, maletes del CRP, 

maletes contes CIOD, contacontes coeducació, intercanvi mestres per explicar contes. 
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Dins de la Comissió de Llengua del centre, diferents mestres de tots els cicles es dediquen a la 

supervisió de les biblioteques d’aula assessorades per la coordinadora LIC. Des de fa dos cursos, el 

centre preveu dins del seu pressupost una dotació econòmica per actualitzar les biblioteques.. 

A l’hora de l’esbarjo també s’ha previst l’ús voluntari d’una biblioteca mòbil que anomenem 

bibliopati. 

Projecció del centre 

Pàgina web del centre i entorn virtual 

El centre disposa de pàgina web i diferents xarxes socials (facebook, twitter, instagram) en les que 

es publiquen bones pràctiques i esdeveniments de l’escola.  

La comissió Tac (que està formada per mestres dels diferents cicles) vetlla per l’actualització, 

manteniment i bon funcionament de totes aquestes eines, utilitzant el català com a llengua de 

comunicació amb l’entorn. 

Exposicions 

L’escola pot organitzar exposicions a les seves instal·lacions sobre temàtiques diverses que puguin 

ser d’interès per a l’alumnat o la societat en general. Es podran dur a terme en col·laboració amb 

altres entitats i es procurarà que siguin en llengua catalana. 

Dimensió internacional del centre educatiu 

El centre no ha participat mai en projectes europeus o internacionals, i no incorpora el 

desenvolupament de la dimensió europea en les finalitats del seu projecte educatiu. 
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