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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del document 
 

Aquest PLC, com a document que defineix l’organització i gestió del centre en referència a l’ús de les llengües 

i el seu tractament curricular, s’emmarca en la normativa legal vigent. 

 

Pretenem que el present projecte esdevingui un instrument de referència per a tota la comunitat educativa, 

tant respecte a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, com pel que fa a la comunicació entre tots els 

membres d’aquesta. 

 

A grans trets, els eixos vertebradors del nostre projecte són: 
 

 Generalitzar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament-aprenentatge i de 

la comunicació en el centre.

 Formar parlants plurilingües i pluriculturals que respectin la diversitat lingüística i cultural de la societat en 

què vivim.

 Afavorir la cohesió social a partir del coneixement i el respecte de l’altre.
 

A partir d’aquests eixos centrals, el desenvolupament d’aquest projecte haurà de facilitar que els/les nostres 

alumnes afavoreixin la igualtat d’oportunitats ampliant les seves possibilitats culturals i professionals. 
 

En el procés d’elaboració del projecte partim de la composició sociolingüística de la nostra comunitat, que 

implica la valoració de la incidència al centre del fenomen de la immigració, la qual comporta tenir presents la 

llengua i la cultura de l’alumnat nouvingut. 

 

Finalment volem fer palesa la intenció de situar l’aprenentatge de la llengua en el marc de l’aprenentatge 

global curricular i, per tant, implica totes les àrees del currículum, considerant usos especificats en cada 

matèria. 

En definitiva volem que la llengua i el fet comunicatiu no només quedin restringits al currículum, sinó que es 

plantegin com un aprenentatge viu i funcional que formi part de les relacions interpersonals, afectives…, i que 

sigui un mitjà real de cohesió social i d’integració. 

 
 
 

2. ANÀLISIS DEL CONTEXT 
 

L’elaboració del PLC ha estat una oportunitat per portar a terme una anàlisi exhaustiva del context lingüístic 

de l’escola, tant de l’alumnat i les famílies, com dels docents i del personal laboral. 

Per tal de fer aquesta anàlisi i situar a l’alumnat i a les seves famílies en referència als seus usos lingüístics es 

van elaborar dos qüestionaris enviats mitjançant correu electrònic. Per una banda, el primer d’ells està 

encaminat a descriure el perfil lingüístic dels i les nostres alumnes, i a fer una anàlisi de l’entorn familiar i 

cultural dels nens i les nenes. 

Per aquesta raó, algunes preguntes que hi apareixen van dirigides als infants de l’escola, mentre que unes 

altres es focalitzen en les famílies d’aquests (mares, pares o tutors/es legals). 

 

Per altra banda, s’ha elaborat una segona enquesta per tal de conèixer el perfil lingüístic del professorat del 

centre. 
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2.1. Alumnat 
 

A continuació es mostra la composició lingüística de l’alumnat sobre la seva llengua, les llengües familiars, la 

llengua o les llengües que fan servir usualment, així com el nivell de competències de l’àmbit lingüístic que 

assoleixen a final d’etapa. 

 

L’enquesta es va realitzar als 7 grups que componien la franja d’alumnes de 4t a 6è de primària, un total de 

176 alumnes, els quals representaven un 49,2% dels alumnes del centre. 
 
 

 

 
La majoria d’aquests/es alumnes expressen que es comuniquen en castellà a casa. Un 64% es comuniquen 

normalment en castellà amb el seu pare, molt similar al grup d’alumnes que afirmen comunicar-se en la 

mateixa llengua amb la seva mare (67,8%). En el cas dels germans, tot i que el percentatge disminueix (57,4%), 

la diferència es compensa amb el nombre de nens i nenes que indiquen que no tenen germans/es. El mateix 

succeeix amb la llengua usada per parlar amb altres familiars, un 67,8% asseguren que ho fan en llengua 

castellana. Per tant, podem dir que un 67,8% de l’alumnat que va ser enquestat utilitzen el castellà com llengua 

vehicular a casa. 
 

En el cas de la llengua catalana, veiem que un 13,6% asseguren fer-la servir a casa per parlar amb el pare, un 

9,7% l’utilitzen per comunicar-se amb la mare, un 7,4% l’utilitzen per parlar amb els seus germans/es i, només, 

un 4,5% l’usen per parlar amb altres familiars. Per tant, menys d’un 10% de l’alumnat que va ser enquestat usa 

la llengua catalana com a llengua de comunicació amb la seva família. 
 

Per altra banda, veiem que aproximadament un 17% de l’alumnat assegura dirigir-se en les dues llengües (el 

percentatge és molt similar tan en relació amb els pares, com les mares o germans/es). Aquesta xifra augmenta 

a un 22,2% quan es refereixen a la llengua utilitzada amb altres membres de la família 
 

Podem concloure, doncs, que la llengua de comunicació que més s’utilitza, per part dels alumnes, a l’àmbit 

familiar és la llengua castellana. 
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A part del català i del castellà, un 29,5% varen manifestar que també parlen altres llengües a casa. L’anglès és 

la llengua més parlada després del castellà i el català. Un 57,7% marquen que utilitzen aquesta llengua a casa 

(un 17% del total d’enquestats). També hi ha presència de l’holandès, el berber, l’urdú, l’àrab, el portuguès i 

el francès, tot i que, de manera conjunta, aquestes llengües només són emprades per un 4,5% del total de 

nens i nenes enquestats. 
 

A l’hora de veure la televisió veiem que la tendència es manté. Un 65,9% dels nens i nenes enquestats 

asseguren veure sempre la televisió en castellà i un 24,9% molt sovint. Per tant, gairebé un 90,8% dels nens i 

nenes que van ser enquestats veuen de manera habitual canals de televisió de parla espanyola. En canvi, 

només un 9,2% asseguren veure aquests canals de tant en tant o poc sovint. 
 

Quan ens fixem en l’hàbit de veure la televisió en català, observem que el gràfic s’inverteix. Només un 9,8% de 

l’alumnat enquestat veu la televisió en català sempre o molt sovint i, en canvi, un 63,6% assegura fer-ho mai 

o poc sovint. La diferència està en la part mitjana del gràfic, un 26,6% asseguren veure la televisió en català de 

tant en tant. 
 

 
 

Podem observar que el tipus de programes més populars entre els i les alumnes de l’escola són els dibuixos 

animats (73 alumnes els veuen habitualment, 42 sovint i 55 a vegades), seguit de prop de les sèries (71 alumnes 

les veuen de manera habitual, 50 sovint i 45 a vegades), i les pel·lícules (52 alumnes les veuen de manera 

habitual, 75 asseguren fer-ho sovint i 46 a vegades). Els concursos són menys seguits pels nens i nenes de 

l’escola, tot i que, només 21 nens i nenes asseguren no veure’n mai. 
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Altres dades a destacar són que la majoria d’alumnes enquestats afirmen no seguir cap mena de reallity (86 

alumnes) o veure’ls de tant en tant (54 alumnes); xifres que suposen un 81% de l’alumnat enquestat. 
 

També podem destacar que els documentals és el programa menys seguit pels nens i nenes, seguit de les 

notícies. De totes maneres, un 52,6% dels enquestats (91 alumnes) asseguren veure documentals a vegades o 

habitualment, de la mateixa manera que un 69,6% asseguren el mateix sobre les notícies. La majoria de nens 

i nenes, però, només veuen aquest tipus de programes a vegades. 

 

 

 
En el que respecta a veure la televisió o sèries i pel·lícules en anglès o altres idiomes, veiem que el percentatge 

de nens i nenes que asseguren fer-ho és molt baix. La franja més seleccionada correspon al MAI i el van marcar 

un 68,8% dels alumnes (119 nens i nenes), en el cas de veure la televisió en anglès i un 59,5% (103 alumnes) 

pel que fa a les pel·lícules i sèries en altres idiomes. El percentatge va disminuint en ambdós casos fins a arribar 

al MOLT SOVINT, que només el varen seleccionar un 1,2% (2 alumnes) en el primer cas i un 2,3% (4 alumnes) 

en el segon. 

 
 

 

 
Pel que fa als hàbits de freqüència lectora, la franja més significativa d’alumnes assegura llegir entre 3 i 5 llibres 

l’any (un 63,4% de l’alumnat enquestat). Tot i això, la franja de nens i nenes que asseguren llegir entre 6 i 10 

llibres l’any i els que asseguren llegir-ne més de 10, conjuntament, representen un 51,5% dels infants 

enquestats. Això comporta que un 16,2% d’alumnes que llegeixen 2 llibres o menys l’any. 
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En referència a l’idioma de lectura, veiem que la majoria (un 56,6% dels enquestats) van assegurar llegir en 

català o castellà indistintament. En el cas dels alumnes que llegeixen només en català o només en castellà, el 

percentatge està força empatat, tenint un petit avantatge els alumnes que només llegeixen en castellà (19,7% 

només en castellà, davant d’un 17,3% que ho fan només en llengua catalana). La resta d’alumnes, un 6% 

aproximadament, asseguren llegir en una altra llengua (anglès, francès, àrab i holandès) a part de les 

esmentades anteriorment. 

 

 

 
Si ens centrem en l’idioma d’ús dels dispositius digitals, observem que la gran majoria els usa en castellà 

(65,9%), o en castellà i català indistintament (25,4%). Tot i ser poc significatiu, també hi ha un 3,5% d’alumnes 

(6 nens i nenes) que assegueren fer servir els dispositius digitals en anglès. 
 

En el que respecta al món digital veiem que el català perd força de manera considerable entre els i les nostres 

alumnes. Tot i això, a l’hora de cercar informació, són més nens/es els que asseguren fer-ho indistintament en 

ambdues llengües (42,8%). La resta es divideixen entre cercar informació només en castellà (38,2%) o en català 

(17,9%). L’1,2% restant (2 alumnes) correspon a la recerca d’informació en anglès. 

 
 
 
 

 

 
Si ens fixem en l’idioma que utilitzen els infants de l’escola per a comunicar-se entre ells, veiem que en un 

entorn informal, fora de l’escola, el castellà destaca amb molta diferència. Un 84,4% utilitzen només aquesta 

llengua per a comunicar-se amb els amics i amigues. El segueix, de molt lluny, la franja de nens i nenes que 

utilitzen les dues llengües indistintament (un 12,1%). I, finalment, amb només un 3,5% trobem l’ús del català i 

altres llengües. 
 

El més curiós és que quan preguntem sobre la llengua d’ús a l’hora del pati veiem que el castellà augmenta en 

relació amb la llengua d’ús al carrer. Un 93,6% dels i les alumnes (162) asseguren que sempre parlen en castellà 

amb els seus companys i companyes a l’hora d’esbarjo, vers només un 5,2% que ho fan en català i castellà, i 

tan sols un 1,2% (2) que assegueren fer-ho en català. 
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En el que respecta a la llengua que els i les nostres alumnes utilitzen per a dirigir-se als mestres de l’escola 

veiem que els nens i nenes fan un esforç dins de l’aula per a utilitzar el català, i un 91,9% asseguren comunicar- 

se a l’aula en aquesta llengua. Tot i això, el percentatge disminueix força quan els alumnes surten de l’aula. En 

aquest cas, només un 66,5% assegura que es continua comunicant en català i el nombre de nens i nenes que 

usen el castellà augmenta fins al 32,4%. 

 

 
Finalment, podem dir que un 59,5% de l’alumnat fan activitats extraescolars relacionades amb l’aprenentatge 

de la llengua. Un 77,7% (80 alumnes) estudien llengua anglesa fora de l’escola, però també tenim un 20,4% 

(21 alumnes) que reforcen el català i un 16,5% (17 alumnes) el castellà. 
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Per una altra banda es va fer un recull de l’anàlisi dels resultats de les proves internes de centre del curs 

2019/2020, on s’indica que un 94,80% d’alumnes de 6è superen l’àrea de català, un 96% de l’alumnat el castellà 

i, finalment, un 94,80% dels nens i nenes assoleixen la llengua anglesa. 
 

Proves internes de centre del curs 2019/2020 Català Castellà Anglès 

Cicle Inicial 98.08% 96.15% 100% 

Cicle Mitjà 97.37% 97.37% 98.68% 

Cicle Superior 94% 96% 94% 

 
 

Pel que fa a les proves externes elaborades pel CSA (Consell Superior d’Avaluació), el resultat mostra que un 

80,60% dels i les alumnes de 6è assoleixen un bon domini de la llengua catalana, un 77,80% superen l’àrea de 

llengua castellana, i un 81,90% mostren coneixements de la llengua anglesa. 

Cal destacar que un cop analitzats els resultats elaborats pel CSA, un 25% dels nens i nenes de 6è se situen a 

la franja alta de superació de la llengua catalana, seguit per un 18,10% a l’àrea de castellà, i un 16,70% ubicats 

en aquesta mateixa franja dins la llengua anglesa. 

Les dades del Sistema d’Indicadors de Centre referent a les proves de competències que es van realitzar el curs 

escolar 2018/2019 són les següents: 
 

CURS 2018/2019 Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa 

Proves del CSA 80,60% 77,80% 81,90% 

Franja alta de superació (Proves del CSA) 25% 18,10% 16,70% 

 
 

Després d’observar aquestes dades, podem afirmar que els nens i nenes de 6è del centre finalitzen l’etapa de 

Primària amb un bon domini de les competències comunicatives i lingüístiques. 
 

En els següents gràfics mostrem els resultats obtinguts en el curs 2018/2019 de les diferents llengües a les 

proves de Competències Bàsiques. Tanmateix, podem veure els resultats adquirits en les dimensions de 

comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita de les diferents llengües. 

 
Llengua catalana 
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Llengua castellana 

 

 
 

 

 

 
 
 

Llengua anglesa 
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2.2. Famílies i entorn 
 

Quan preguntem sobre l’idioma que les nostres famílies utilitzen amb els diferents membres del seu entorn 

veiem que el castellà és la llengua predominant. El 91,9% (160 enquestats) utilitzen el castellà per parlar amb 

la seva parella, el 74,1% asseguren utilitzar-lo per parlar amb els membres de la seva família, el 67,2% per 

parlar amb els amics. 

En el cas del català els percentatges són totalment el contrari; només un 4% l’utilitzen com a llengua de 

comunicació amb la família, un 5,2% l’utilitzen amb altres membres de la família i un 2,9% amb els amics. La 

franja que pateix les variacions més significatives és aquella en la qual els enquestats asseguren usar les dues 

llengües de la mateixa manera. El nombre de famílies que ho fan és gairebé inexistent. 
 

 
Tot i que la gran majoria de les famílies de la nostra escola parlen en castellà, principalment, i en català, un 4% 

dels pares i mares que han contestat a l’enquesta asseguren que a casa seva també es parla l’anglès, l’àrab, el 

romanès, l’urdú, l’holandès i el berber. 

 
 

 
 

 
En el que respecta a la llengua en què es veu la televisió, hi ha una clara tendència a mirar-la en castellà. Un 

69,9% de les persones enquestades asseguren veure la televisió en aquesta llengua sovint o molt sovint. El 

29,9% restant veuen la televisió en castellà a vegades o poc. 
 

En relació amb el català, només un 2,9% (5 pares o mares) de les nostres famílies veuen sempre la televisió en 

aquesta llengua i un 19,5% ho fan sovint. Aquesta xifra contrasta amb el 59,2% (93 pares i mares) que 

asseguren veure la televisió en català a vegades o poc, i el 18,4% que assegura no veure mai la televisió en 

català. 
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En conclusió, les famílies de la nostra escola tenen una preferència significativa pels canals de televisió en 

llengua castellana. 

 

Les xifres baixen encara més quan preguntem si veuen algun canal de televisió en anglès. Només el 31% de les 

persones enquestades asseguren veure la televisió alguna vegada. D’aquest 34%, un 27% veuen la televisió en 

aquesta llengua poc o a vegades i, només, un 4% (7 enquestats) ho fan sovint o molt sovint. 
 

En canvi, quan parlem de sèries o pel·lícules en altres idiomes, tot i que els resultats continuen sent negatius, 

el grup de famílies que veuen sèries o pel·lícules en altres llengües augmenta a un 9,8% (entre a vegades i molt 

sovint). Tot i això, hi ha un 79,4% de les persones enquestades que no ho fan mai o ho fan poc. Veiem doncs, 

que l’ús de llengües estrangeres és molt reduït en els entorns familiars dels nostres alumnes. 

 
 

 

 

 
 

Quant als hàbits televisius de les nostres famílies, observem que el tipus de programació que veuen més sovint 

són pel·lícules, sèries, notícies i dibuixos animats. Aquests són el tipus de programacions que asseguren veure 

sovint o habitualment entre un 51,7% i un 63% de les persones enquestades, segons la categoria. Els tipus de 

programes que destaquen per ser els menys vistos, amb diferència, entre les nostres famílies, són els 
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documentals, els realities i els concursos de la televisió. Aquest tipus de programes han sigut marcats amb mai 

o a vegades entre un 75,8% i un 93,7%, segons la categoria. 

 
 

 

 
En relació amb l’hàbit lector de les nostres famílies apreciem que, en general, no hi ha gaire hàbit de lectura. 

Un 36,8% de les persones enquestades responen que llegeixen entre 3 i 5 llibres l’any i, un 43,1% de les 

enquestades, la franja més nombrosa, asseguren llegir menys de 3 llibres l’any. Per tant, només un 20,1% de 

les famílies tenen hàbit de llegir i llegeixen més de 6 llibres l’any. 

 

 
 

A la següent gràfica veiem que les nostres famílies tenen una preferència bastant marcada per la lectura de 

diaris i novel·les. En el cas dels diaris, un 86,8% els llegeixen entre habitualment, sovint o a vegades. Cal 

destacar, de totes maneres, que la freqüència lectora de diaris més escollida entre les famílies enquestades és 

a vegades amb un 42,5%. En el cas de les novel·les, un 77% dels enquestats les prefereixen vers altres gèneres 

literaris i se situen entre habitualment, sovint i a vegades. En aquest cas, la franja que més destaca altre cop 

és la de “a vegades”, amb un 60,3%. Ocupa el tercer lloc la lectura de revistes de divulgació, que tot i tenir molt 

pocs lectors habituals (un 16,7%), l’escullen com a lectura esporàdica un 77% de les persones enquestades. 

Finalment, els dos gèneres menys populars entre les nostres famílies són els còmics, un 70,7% mai no l’escullen 

com a gènere de lectura, i la poesia, que no agrada a un 77% de les persones enquestades. 
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En referència a l’idioma de lectura de les famílies, el castellà té la presència més gran amb un 48,3% (84 

enquestats/des) que només llegeixen en aquesta llengua. En segon lloc hi ha una franja d’un 46% (80 

enquestats/des) que ho fan en català i castellà indiscriminadament. Aquesta franja va seguida, de molt lluny, 

de les persones enquestades que asseguren llegir sempre en català. De totes maneres, aquesta franja només 

arriba al 3,4% (6 enquestats/des). La resta, un 2,3% de les persones enquestades (4), asseguren llegir també 

en francès, anglès i holandès. 

 

 

 
Pel que fa a la cerca d’informació a Internet, un 61,5% (107 enquestats/des) dels pares i mares enquestats ho 

fan habitualment en castellà, seguit d’un 31,6% (55 enquestats/des) que escullen l’idioma segons el tipus de 

cerca. Ja més lluny, un 6,3% (11 enquestats/des) asseguren fer-ho habitualment en català i un 0,6% (1 persona) 

en anglès. 
 

En canvi, quan es tracta de l’idioma en què les nostres famílies s’expressen a les xarxes socials veiem que la 

llengua més usada és el castellà, un 94,8% dels enquestats l’utilitzen, seguit del català, amb un percentatge 

molt inferior, només un 27. I ja, molt més lluny, l’anglès i altres llengües, que són utilitzades per un 6,9% i un 

3,4% de les persones enquestades, respectivament. 

Quant a l’idioma que les nostres famílies fan servir a l’escola, veiem que, tot i que l’ús del català augmenta en 

l’àmbit escolar ja per primera vegada en tota l’enquesta és superior a l’ús del castellà, la presència d’aquesta 

darrera llengua segueix sent molt important. 

 

 

 
Un 56,9% de les famílies enquestades (99 enquestats/des) es dirigeixen als i les mestres en català, envers un 

43,1% (75 enquestats/des) que ho fan en castellà. A l’hora de dirigir-se a la resta del personal de l’escola veiem 

que l’ús del castellà augmenta lleugerament, 48,3% (84 dels enquestats/des), però el català segueix sent la 

llengua més seleccionada, 51,7% (90 enquestats/des). 
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Respecte a la relació amb persones que parlen altres idiomes, que no siguin el català o el castellà, veiem que 

la majoria de les nostres famílies asseguren tenir relació amb persones que es comuniquen en altres llengües, 

un 69,5% (121 enquestats/des). 
 

Tot i això, la majoria de les persones enquestades, 62,5% (109 enquestats/des) no tenen l’hàbit de sortir fora 

del país. Per tant, podem concloure que el contacte més gran que tenen els pares i mares de l’escola amb 

llengües estrangeres és dins de la mateixa ciutat. 

 

 

Quan demanem a les famílies quin domini de la llengua tenen, veiem que hi ha un clar domini del castellà (com 

s’ha pogut veure a tota l’enquesta), Un 69% asseguren tenir molt domini d’aquesta llengua i un 31% bastant. 

El segueix el català, on un 42,5% asseguren tenir un molt bon domini de la llengua, seguits d’un 47,7% que 

asseguren dominar bastant aquest idioma. En referència a aquesta llengua ja hi ha un 9,7% d’enquestats/des 

que asseguren tenir poc o gens de domini d’aquesta. 

Quan ens referim a l’anglès el nivell entre les famílies disminueix notablement. Tan sols un 3,5% asseguren 

tenir un molt bon domini d’aquesta llengua i un 31,6% bastant. La resta d’enquestats asseguren, en una 

majoria (55,2%), tenir poc domini o gens (9,7%). 
 

En relació amb altres llengües, veiem que hi ha algunes famílies, tot i que molt poques, que tenen cert 

coneixement del francès (9,2%) i ,de manera aïllada, hi ha algun coneixement d’alemany, italià, romanès, àrab, 

berber, holandès, portuguès i gallec. Finalment, els preguntem si tenen algun certificat que validi el 

coneixement d’aquestes llengües i, tot i que la majoria ens contesten que no, veiem que tenim algunes famílies 

amb diversos certificats d’idiomes: 

 

 Català: la majoria el nivell C

 Anglès: la majoria el nivell B2, algun C1 i C2

 Francès: la majoria el nivell B1, algun B2 i C1

 Portuguès: un pare/mare amb nivell C1
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2.3. Personal docent 
 

Pel que fa al personal docent i de PAS del centre la llengua materna predominant és el castellà, parlada per un 

56,5% dels enquestats/des. Seguidament trobem el català, amb un 21,7% del personal que la parla. I per últim, 

un altre 21,7% dels enquestats manifesten que totes dues llengües són parlades indistintament. 

 

 

 

 
2.3.1. Acreditació i formació lingüística del professorat 

 

Actualment s’ha passat un qüestionari sobre el nivell i la formació lingüística al claustre que forma part del 

nostre centre en el curs 2020/2021, i s’han obtingut les següents respostes. 
 

De les 35 persones enquestades, 31 manifesta tenir acreditat el nivell C de català, en canvi 4 persones 

manifesten tenir el nivell D. 

 
 

 

 
Pel que fa a la resta de llengües estrangeres, hi ha un predomini de la llengua anglesa sobre altres llengües. El 

40 % del professorat enquestat manifesta que no té cap acreditació en llengua anglesa. En canvi, un 20% del 

claustre obté el nivell A2, un 17% el B2, un 14 % el B1 i un 8% acredita el nivell C1. 
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Quant a la llengua francesa, la majoria del claustre no té formació en aquesta llengua, en canvi un 5% del 

professorat manifesta obtenir el nivell A1 i A2, i un 2,9% el B2. 

 
 

 

 
El 94,3% del claustre no està format en llengua alemanya, en canvi un 2,9% del claustre manifesta obtenir 

acreditat el nivell A2 i B1 en aquesta llengua. 

 
 

 

 
Pel que fa a la formació acreditada relacionada amb l’àmbit lingüístic, tenim a un 57,1% del claustre que no ha 

rebut formació. No obstant això, un 17,1% ha rebut formació en AICLE i en Ara escric. A més a més, un 11,4% 

ha rebut formació per impulsar la lectura i un 8,6% en Erasmus+, e-twinning i en ILEC. En darrer lloc, un 2,9% 

del claustre ha rebut formació en GEP. Destacar que cap docent manifesta haver cursat el curs “Tenim la 

paraula” per treballar la llengua oral. 
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3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

Al nostre centre es fa anglès en horari escolar des d’Infantil a sisè de primària. A més a més, en horari 

extraescolar s’ofereix l’anglès a través del projecte d’acadèmia My School. 

 
3.1. Històric de llengües estrangeres: Generació plurilingüe 

Des de l’any 2002, al nostre centre es van generant una varietat de projectes que a continuació resumim. 
 

 
 

3.1.1. Projecte orator 

Entre els anys 2002 i 2004 l’escola va participar en el Projecte Orator endegat pel Departament d’Ensenyament, 

dins del Programa d’Innovació. Així es va iniciar l’aventura d’impartir una matèria en llengua anglesa, el nostre 

inici en la metodologia AICLE (CLIL en anglès): Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera. 

L’assignatura triada va ser Educació Visual i Plàstica al Cicle Mitjà i després es va afegir Cicle Superior. 

 
3.1.2. COMENIUS 1.1 Project: “CLIL for young learners” 

 

Entre els anys 2004 i 2007, la nostra escola va participar en una Associació Multilateral Comenius 

1.1 conjuntament amb Itàlia (coordinador del projecte), Alemanya, Eslovàquia, Lituània, Letònia, Romania i 

Polònia. 

El treball es va fonamentar en metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), i es van portar a 

terme algunes unitats didàctiques en totes les matèries curriculars de Cicle Mitjà i Superior d’Ed. Primària. 

El dia 3 de desembre de 2007 es van lliurar els premis a Madrid del “Sello Europeo para las iniciativas 

innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas” en el que vam rebre el 5è premi amb la 

presentació del projecte europeu Comenius 1.1 “CLIL for Young Learners”. Aquest guardó de la Comissió 
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Europea, s’atorga anualment a Espanya des del 1998 mitjançant convocatòria pública i promou l’aprenentatge 

de les llengües com a vehicle necessari per a una autèntica integració europea. 

L’escola també va participar en cursos COMENIUS 2 de formació contínua sobre CLIL. Durant l’estiu del 2005 

vam realitzar un COMENIUS 2 (Formació de Professorat) a Exeter amb les mestres de les escoles associades al 

Comenius 1.1 que s’estava desenvolupant. Durant l’estiu del 2006 també vam participar com a docents d’un 

Comenius 2 a Exeter on vam estar formant a professorat europeu en la metodologia CLIL. 

 

 
Entre els anys 2008-2010, la nostra escola va participar en el COMENIUS REGIO PROJECT “Building Citizenship 

through English Culture” sota la coordinació i la gestió de l’Ajuntament del nostre municipi, per promoure el 

desenvolupament d’activitats de cooperació entre algunes autoritats locals, vincular-les a Europa i contribuir 

així a millorar l’oferta educativa del municipi i donar-li més qualitat. D’aquesta manera, la nostra escola va 

participar en el projecte com a soci actiu, tot creant i portant a terme diverses unitats de programació utilitzant 

dos contes originals. 
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3.1.3. Pla experimental de llengües estrangeres: “Science through English” 

 

Entre els anys 2009-2011, la nostra escola va participar en el Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). 

Aquest projecte va centrar-se a desenvolupar unitats de programació de Medi en llengua anglesa al Cicle 

Superior de Primària. 

Es va emprar la metodologia CLIL, que té un enfocament dual, ja que la llengua estrangera s’utilitza com a eina 

per aprendre un contingut, a més a més engloba 4 grans blocs: contingut, cognició, comunicació i cultura. 

Destacar que actualment segueixen desenvolupant-se unitats que formen part del currículum de Medi amb 

aquesta metodologia. 

 

 
3.1.4. PROJECTE eTWINNING 

eTwinning és la comunitat de centres escolars d’Europa, una iniciativa que promou la col·laboració 

escolar entre centres educatius europeus per tal de portar a terme tasques i projectes en comú mitjançant 

les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 

Un dels projectes d’eTwinning que va tenir molt d’èxit va ser el de “Food: an open window to te world” (El 

menjar: una finestra oberta al món) en el qual van participar alumnes de 4t de primària d’escoles de deu països 

europeus (Xipre, Gran Bretanya, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Romania, Polònia i Espanya). La 

llengua de comunicació va ser l’anglesa i es va portar a terme en les sessions d’Anglès i Educació Visual i 

Plàstica. Aquest projecte pretenia que l’alumnat prengués consciència de la importància de conèixer fets sobre 

els aliments i la relació amb l’agricultura local, els productes de temporada, la globalització i les tradicions 

culturals dels països socis per tal de prendre decisions responsables per a una vida sana. 
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3.1.5. Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) 
 

Entre els anys 2016 i 2019 vam participar en el programa GEP, amb els següents objectius d’acord amb els 

diferents col·lectius a qui s’adreça: 

 

 
Alumnat 

 Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera 

 Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals) 

 Fomentar el treball cooperatiu i per projectes 

 Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre) 

 
Professorat 

 Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes ABP 

 Reforçar el treball cooperatiu 

 Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió 

 Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal 

 Augmentar la competència en llengua estrangera 

 
Equips 

directius 

 Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera. 

 Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua 

estrangera. 

 Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres. 

 Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre. 

 

 
4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

 

Els objectius curriculars relacionats amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües que es desenvolupen al segon cicle 

de l’educació infantil i a l’etapa de primària són els següents: 
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Infantil 

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies. 

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb 

actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. 

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el 

joc. 

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, 

gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura,... 

Primària 

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de prendre compromisos 

individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica. 

d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una 

perspectiva intercultural. 

e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la igualtat de drets i 

oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans 

en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

f) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua castellana i, si escau, en 

aranès, per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit. 

g) Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i participar en els temps de lectura 

que proposi el centre dins l’horari lectiu. 

h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre 

missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes. 

j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament 

al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món en general... 
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4.1. Organització i gestió dels usos lingüístics 

 
4.1.1. Llengua i documents del centre amb ús no sexista del llenguatge 

La llengua catalana és la llengua d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació en totes les actuacions 

docents i administratives del nostre centre. És per això que els rètols, els cartells, els murals, l’ambientació i la 

comunicació en general estan en català. 
 

Els documents de centre: PEC,PLC, RRI, i PAC, amb els continguts i referents de la llengua catalana, impregnen 

la vida del centre, per tant es revisen i s’actualitzen periòdicament. Aquests documents que han de ser 

coneguts per tot el claustre i estar a disposició de la comunitat educativa per tenir en compte els continguts i 

les actuacions que d’ells se’n deriven, també estan escrits en català i es tenen en compte els criteris d’utilització 

d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 
 

Assenyalar també que a la nostra escola es treballa conjuntament per evitar actituds que generin estereotips 

i prejudicis que puguin causar denigració, segregació o desigualtat. 

 
 
 

5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 
 

A continuació es mostren actuacions que es duen a terme per assolir els objectius fixats. 
 

 El Pla de lectura del centre amb l’establiment de la lectura diària i el suport de la Biblioteca escolar i de 

l’aula

 La utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües

 El treball escrit i oral (tipologies textuals, exposicions orals...) en les diverses àrees

 Les reunions pedagògiques per consensuar el treball de les competències lingüístiques

 La participació en projectes i programes afavoridors del treball lingüístic (Converses literàries, Lecxit, 

Auxiliar de conversa...)

 Les activitats culturals del centre

 
5.1. Pla de lectura de centre 

El Pla de Lectura de Centre (PLEC) és el conjunt d’objectius i metodologies que promou: 
 

 L’aprenentatge de la lectura progressant cap a la comprensió lectora

 L’aprenentatge a través de la lectura

 L’adquisició de l’hàbit del gust per llegir

 I la formació d’usuaris
 

En aquest cas, el centre col·labora amb el programa Interseccions on participen famílies, la Biblioteca pública 

d’Antonio Martín, altres centres i entitats, i l’Ajuntament. 

 
5.1.1. Biblioteca escolar i biblioteca d’aula 

La biblioteca escolar, està en procés per facilitar un espai de recursos, d’aprenentatge i de suport al 

desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística. Pretén ser un espai acollidor amb servei de 

préstec i de consulta. El fons bibliogràfic de l’escola està catalogat d’acord amb la Classificació Decimal 

Universal (CDU). La llengua dels llibres i documents que conté la biblioteca és preferentment en català, però 

també disposa de recursos en castellà i en anglès. 
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Per una altra banda, cada classe disposa d’una biblioteca d’aula que gestiona el mateix docent de l’aula per 

facilitar la lectura al seu alumnat. Aquests llibres es llegeixen en estones d’acabament de les feines o a l’inici 

de la jornada. 

En el nostre centre es fomenta la lectura gràcies a la disposició de maletes viatgeres amb llibres i contes, i a 

l’apadrinament de fillols de cicle inicial per part de l’alumnat de cicle superior, motivant-los així a la lectura. 

 
5.1.2. Gestió de la lectura 

El centre gestiona la lectura de la següent manera: 
 

Gestió de la lectura 

Infantil  Lectura de contes amb modelatge i converses literàries 

Inicial  Lectura dels llibres de la biblioteca d’aula en estones d’acabament de feines i a inici de la jornada. 

 Lectura d’un llibre per trimestre (grupal i individual) amb la seva comprensió lectora i reflexió. 

 Lectura d’un llistat de paraules en un temps establert. 

 Lectura lliure 

Mitjà  Lectura lliure i comprensions lectores complementàries 

Superior  Lectura individual dos dies a la setmana, en la qual l’alumnat porta un llibre del seu interès de casa 

 Comprensió oral i lectora un dia a la setmana on l’alumnat ha de llegir o escoltar un text per respondre a unes 

preguntes competencials 

 Activitat “en llegeixes” un dia a la setmana on cada alumne/a tria un text o un fragment del llibre que els agradi i el 

llegeix als companys/es en veu alta. L’alumne/a ha d’explicar, prèviament o a posteriori, el perquè de la tria del text, 

treballat així la lectura en veu alta i l’escolta activa 

 Activitat “us llegeixo” un dia a la setmana on la mestra llegeix als alumnes un fragment d’un llibre adient a la seva 

edat per treballar el modelatge lector 

 
 

5.2. Activitats culturals del centre 

El centre programa la realització d'una sèrie de celebracions culturals i tradicionals del nostre país en què la 

llengua té un paper rellevant: 
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 La Castanyada: cançons, lectura de contes, danses... 

 Celebració de Nadal: poemes, nadales, cartes als reis, guió teatral de cicle superior... 

 Carnaval: consignes del Rei carnestoltes... 

 Sant Jordi: conte col·lectiu, dites populars, dramatitzacions, postals... 

 Setmana cultural: exposicions sobre l’element treballat a la classe en referència al projecte interdisciplinari de centre... 

 Altres manifestacions culturals pròpies de la cultura anglesa: Halloween (especialment en cicle superior), Christmas, 

Easter... 

 

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

El català és la llengua habitual de comunicació i d’aprenentatge del centre en tots els seus àmbits, tant 

oralment com per escrit. 
 

És la llengua utilitzada en les diferents activitats pedagògiques, excepte a les corresponents a les llengües 

castellana i estrangera. Tanmateix, esdevé l’eina de cohesió i integració de tots els membres de la comunitat 

educativa. 
 

Els/les mestres fem palesa la importància del nostre paper com a referents i principals models lingüístics a 

què té accés l’alumne. L’ús de la llengua catalana ha d’estar present en totes les situacions de relació: formal 
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 Sons 

 Rimes 

 Frases 

 Síl·labes 

 Fonemes 

 Lletres 

 Sons inicials i finals 

i informal. El/la docent té el paper de transmissor del model correcte d’ús de la llengua per a l’alumnat, de 

manera que els nens i nenes tinguin referents claus i sòlids. 
 

Al centre hi ha professorat de la comunitat valenciana. És per això que, malgrat regir-nos pel català central a 

l’hora de dur a terme les classes, hi ha un grup reduït de mestres que aporten el model lingüístic valencià, 

sobretot pel que fa a la competència oral. 
 

Ja hem dit que el català és l’eina de cohesió i d’integració de totes les persones del centre, per tant es procura 

que l’ús de la llengua catalana en els diferents àmbits potenciï la igualtat d’oportunitats per a tothom i la no 

discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. Es promou i potencia la participació de tota la 

comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana. 

I es fa un especial èmfasi en els espais d’aprenentatge no reglats (l’hora de menjador i durant les activitats 

extraescolars) per fomentar i afavorir l’ús del català en horari no lectiu. Igualment, s’intenta afavorir l’ús del 

català en les converses informals entre iguals a les estones de classe, esbarjo, etc. 

 
5.3.1. La llengua oral a infantil i primària 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres en totes les seves àrees. Es pretén que 

els i les alumnes aprenguin a parlar, escoltar, exposar i dialogar perquè contribueix en el progrés dels 

aprenentatges. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes capaces d’expressar de 

forma raonada i coherent les mateixes opinions. A continuació es mostra el treball de la llengua oral en els 

diferents cicles i etapes d’infantil i primària. 

 

El treball de la llengua oral, pel que fa a l’expressió, la comunicació i la comprensió oral que es té en compte 

a Infantil és el següent: 
 

Llengua oral a infantil 

I3 I4 I5 

 Exposició oral del o de la 

protagonista de la setmana: fotos i 

dibuixos de quan eren petits, sobre 

la seva família, casa, joguina 

preferida, amic/ga especial… 

 Explicació de les vivències amb la 

mascota de la classe. 

 Maleta viatgera: lectura de llibres. 

 Rutines i càrrecs. 

 Converses literàries 

 Programació de contes 

 Preguntes del Projecte de Centre. 

 Explicació de les vivències amb la 

mascota de la classe. 

 Maleta viatgera: lectura i opinió de 

llibres. 

 Rutines i càrrecs. 

 Capsa sorpresa: observació i 

descripció d’un objecte misteriós. 

Preguntes i respostes. 

 Converses literàries 

 Programació de contes 

 Preguntes del Projecte de Centre. 

 Explicació de les vivències amb la 

mascota de la classe. 

 Maleta viatgera: lectura i opinió de 

llibres. 

 Rutines i càrrecs. 

 L’expert: exposició/presentació 

d’una habilitat. 

 Converses literàries 

 Programació de contes 

 Preguntes del Projecte de Centre. 

A més a més, a Infantil com a eix vertebrador es treballen tots els nivells de la consciència fonològica que es 

continua en el cicle inicial, especialment en el primer curs. 
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 L’escriptura presil·làbica indiferenciada

 L’escriptura presil.làbica diferenciada

 L’escriptura sil·làbica

 L’escriptura sil·làbica alfabètica

 L’escriptura alfabètica

 L’escriptura ortogràfica

El treball de la consciència fonològica és molt important perquè és una bona base per iniciar un bon procés de 

lectura i escriptura, és per això que es planteja un treball rutinari diari on es pronuncien els sons de forma clara 

i progressiva per després demanar als infants que els articulen en veu alta. 
 

El treball de la llengua oral, pel que fa a l’expressió, la comunicació i la comprensió oral que es té en compte 

als diferents cicles de l’etapa de primària és el següent: 
 

Llengua oral a primària 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

 Converses literàries 

 Exposicions a l’aula d’un tema escollit 

 Intervencions orals en grup 

cooperatiu 

 Interacció en el Projecte de Centre 

 Racons 

 Rodolins 

 Converses literàries 

 Exposicions dels projectes de Medi 

 Preguntes i exposicions orals del 

Projecte de Centre 

 Elaboració del guió de teatre del 

conte col.laboratiu de Sant Jordi 

 Teatre 

 Activitats de comprensió oral del 

llibre de català 

 Proves d’Avaluació interna de curs. 

 Activitats de l´àrea de valors (debats, 

converses…) 

 Fòrum de pel·lícules 

 Resolució de conflictes a tutoria a 

través de debats 

 Dinàmiques de tutoria 

 Lectura en veu alta 

 Converses literàries 

 Preguntes del Projecte de Centre 

 Debat 

 Teatre del projecte 

 Exposicions orals individuals i grupals 

en diferents àrees 

 Representació i presentació del 

festival de Nadal 

 Participació en la presentació de 

diversos actes de l’escola 

 Proves de comprensió oral (escoltar 

un àudio i contestar preguntes) 

 Lectura en veu alta per part del 

mestre (modelatge) 

 

 
5.3.2. La llengua escrita a infantil i primària 

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar 

lectors i escriptors competents, per tant s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats 

de lectura i escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en 

els diversos nivells. 
 

En l’aprenentatge de l’escriptura, especialment en Infantil es remarca el treball sobre la consciència fonològica, 

cicle inicial ho continua i a més a més treballa el sentit i funcionalitat de la llengua adequant-se al destinatari 

i amb un propòsit, tenint-se en compte el procés d’aprenentatge del codi escrit, és a dir: 
 

 
 

En aquest cas, es fa un treball de la consciència fonològica, rutines, activitats de discriminació (visual i auditiva), 

activitats de segmentació (anàlisi) i de síntesi (combinació), aplicació de la via fonològica i lèxica, i la producció 

de lletres. 



27  

S’utilitzen diferents suports i formats per treballar el traç i la tipologia de lletra. A més a més, es fa servir 

material d’ajuda (connectors, camps semàntics, abecedari, paraules clau…) per facilitar l’aprenentatge. 
 

Pel que fa al procés de la composició textual es té en compte la contextualització, la planificació, la 

textualització, la revisió, l’edició i la difusió. En aquesta composició es treballen les propietats textuals 

d’adequació, coherència i cohesió on és important considerar el temps de processament de l’escriptura i el bon 

modelatge. 

En el funcionament de la llengua es treballa la gramàtica explícita i implícita, l’ortografia natural i arbitrària, 

la consciència fonològica i els continguts de l'àmbit lingüístic. 
 

Quant a la revisió, correcció i millora de l’escriptura s’utilitzen els següents instruments i formes: bases 

d’orientació, rúbriques, l’autoavaluació i la coavaluació. Es fa ús de la revisió col·lectiva (en parella) i de la 

revisió autònoma amb pauta. 
 

Una vegada exposat el treball de l’escriptura, es mostra el treball de les diverses tipologies textuals que es 

treballen al centre per poder millorar l’expressió escrita, on es tenen presents diferents modalitats guiades per 

organitzar l’escriptura: individual (personal i autònoma) i compartida (per parelles o col·lectiva). 

Veiem a continuació el treball de la llengua escrita en les diferents etapes i cicles. 
 

INFANTIL I3 I4 I5 

Text instructiu  Recepta: panellets, 

galetes, mona de 

Pasqua... 

 Llista de paraules amb un 

mateix camp semàntic 

 Recepta: diferents 

culinàries, panellets, 

galetes... 

 Llista de joguines als Reis 

 Llista de paraules amb un 

mateix camp semàntic 

 La nota 

 Recepta: panellets, 

galetes, mona de Pasqua, 

Macedònia... 

 Llista de la compra 

 Instruccions de jocs 

Text descriptiu  Cartells: Fira del Gall 

 Carta als Reis 

 Festa Major del Prat 

(Cartells o programes) 

 Carta als reis 

 Descripció d’una escena 

quotidiana 

 Descripció 

 Cartell i programa de 

festes tradicionals: Fira 

Gall 

 Cartell de sortida al 

mercat. 

 Menú 

Text narratiu  Conte setmanal, conte 

col·lectiu Sant Jordi i 

converses literàries 

 Contes  Conte, Llegenda, Faula i 

Notícia 

Text 

expositiu/conversacional 

 La mascota i el 

protagonista. 

 El llibre de la seva vida 

 La mascota de la classe  L’expert/a 

 La mascota d’aula 

 Carta als Reis Mags 

Text retòric  Poemes de Nadal, 

cançons, rimes i 

endevinalles 

 Poemes, cançons, rimes i 

endevinalles 

 Joc de paraules: la rima 

 El Poema 

 El Refrany 

 L’embarbussament 

 L’endevinalla 

Altres:  Dictat a l’adult 

 Treball del nom I3 

 Escriptura autònoma i 

col·lectiva 

 Dictat a l’adult 

 Rodolins I4 

 Escriptura autònoma i 

col·lectiva 

 Dictat a l’adult 

 Conte col·lectiu I5 

 Escriptura autònoma i 

col·lectiva 
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El treball de l’expressió escrita que es realitza en l’etapa de primària i que està distribuïda per cicles i 

trimestres és el següent. 
 

Cicle inicial 
 

A cicle inicial, com s’ha esmentat anteriorment es treballa el sentit i funcionalitat de la llengua tenint-se en 

compte el procés d’aprenentatge del codi escrit i la continuació del treball sobre la consciència fonològica, 

vista aquesta com una bona base per iniciar un bon procés de lectura i escriptura. 
 

La proposta sobre la consciència fonològica que es planteja a cicle inicial com a continuació del treball efectuat 

a infantil, és la d’aplicar de manera sistemàtica una rutina d’entrada de 10 minuts diaris perquè els infants 

aprenguin de manera lúdica els sons de les paraules, i una proposta setmanal, a dur a terme a casa, 

anomenada “maleta de fonojocs”. 

 

Consciència fonològica iniciada a infantil i continuada a cicle inicial 

10 minuts diaris  Dir rodolins amb cadascuna de les lletres de l’abecedari i escollir una de les següents activitats: 

 Instruccions seqüenciades 

 Seqüències de sorolls 

 Cançons rimades 

 Invenció de frases 

 Frases curtes i llargues 

 Diferenciació fonològica de paraules (paraula curta) 

 Construcció d’una dita humana 

 Picar síl·labes 

 Sons inicials 

 Treure i posar sons a les paraules 

 Paraules bessones 

 Endevinació de paraules 

Proposta setmanal a casa  Maleta de fonojocs 

 

 
Per una altra banda, a cicle inicial es fa el següent treball de tipologies textuals que millora l’expressió escrita: 

 
CICLE INICIAL 1r i 2n 

Text instructiu:  Recepta: 

 Panellets-parelles lectores (1r trimestre) 

 Mona de Pasqua (2n trimestre) 

Text descriptiu  Cartell i programa sobre la festa major (1r trimestre) 

 Descripció persones (1r trimestre). Segon ho farà fent servir la tècnica del full giratori del 

treball cooperatiu. 

 La Carta en parelles lectores (3r trimestre) 

Text narratiu  Conte de Sant Jordi: preparació/introducció en el 2n trimestre i producció/elaboració en el 

3r trimestre. 

Text 

expositiu/conversacional 

 Exposicions relacionades sobre els continguts de medi i del projecte. 

 Converses literàries 

Text retòric  Rodolins, binomi fantàstic en el 2n trimestre (de manera col·lectiva per a primer nivell i 

individual per al segon) 

Altres:  Treball de Racons, lectura, consciència fonològica, traç i cal·ligrafia. 

 

 
A més a més, a cicle inicial es du a terme una programació de racons que millora les habilitats de l’àmbit 

lingüístic: 
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RACONS Consciència fonològica Lèxic-vocabulari Gramàtica i sintaxi Comprensió lectora Ortografia 
1

r 
tr

im
es

tr
e

 

1r Rimes (identificar de tres paraules 

donades, les que acaben igual) 

Comptar síl·labes (classificar paraules 

d’una, dues i tres síl·labes en 

diferents capses) 

Famílies de paraules (classificar 

paraules segons la seva família)  

Camps semàntics (identificar de tres 

paraules donades, la que no correspon 

al mateix camp semàntic que les altres 

dos) 

Femení / Masculí Lectura de paraules (joc 

veig veig) 

Majúscules als noms propis 

2n Rimes (identificar de tres paraules 

donades, les que acaben igual) 

Antònims (escriure parelles 

d’antònims) 

Jeroglífics (endevinar una paraula a 

partir de dues imatges) 

Composició de 

frases/identificació del verb: a 

partir de paraules, han 

d’escriure frases i identificar el 

verb. Joc de posar el verb en el 

buit d’una frase. 

Lectura de petits textos amb 

preguntes posteriors de 

comprensió. 

Concurs visual (running dictation) b/v 

A partir de llistes de 4 paraules penjades fora de 

la classe, han de sortir de l’aula, en 5 minuts 

memoritzar-les i entrar a l’aula per escriure-les de 

memòria. 

Fer una frase amb aquestes 4 paraules. 

2
n

 t
ri

m
es

tr
e

 

1r Paraules bessones (material 

manipulable per tal de jugar amb les 

paraules i la lletra que canvia). 

Roda de sons inicials (identificar 

d’unes paraules donades, les que 

comencen per una lletra donada) 

Derivació (diminutius i augmentatius. 

Identificar quin és el diminutiu i 

l’augmentatiu d’una paraula donada) 

Ordenar frases (article + subj + 

verb + det + com) 

Lectura de frases -ordres- 

(pintar un dibuix a partir 

d’instruccions) 

Singular i plural (classificar paraules segons siguin 

singular i plural, escriure paraules singulars i 

plurals) 

2r Descobreix la paraula oculta (a partir 

de la primera lletra d’uns dibuixos 

donats, han d’endevinar una paraula) 

Paraules compostes (triar dues 

paraules per fer una paraula composta 

i fer un dibuix) 

Ordre alfabètic (ordenar paraules). 

Verbs (Canviar el verb de 

diferents frases per aconseguir 

el significat contrari). 

Lectura i preguntes de 

comprensió 

Concurs visual (running dictation) r/rr 

A partir de llistes de 4 paraules penjades fora de 

la classe, han de sortir de l’aula, en 5 minuts 

memoritzar-les i entrar a l’aula per escriure-les de 

memòria. 

Fer una frase amb aquestes quatre paraules. 

3
r 

tr
im

es
tr

e
 

1r Compondre i descompondre 

paraules en síl·labes i lletres 

Antònims Construcció de frases amb 

l’story cubs 

Completar vuits en frases 

de petits textos 

Escriptura de paraules per memòria visual. 

Jocs de memòria visual Lince amb paraules. 

2n Encadenats de paraules amb una 

lletra i amb grups consonàntics. 

Famílies de paraules (classificar 

paraules segons la seva família) 

Memori d’animals 

Connectors (però, i...) Lectura i preguntes de 

comprensió (sentit 

literial/figurat) 

Concurs visual (running dictation) 

ca/co/cu/que/qui 

A partir de llistes de 4 paraules penjades fora de 

la classe, han de sortir de l’aula, en 5 minuts 

memoritzar-les i entrar a l’aula per escriure-les de 

memòria. Fer una frase amb aquestes quatre 

paraules. 
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Cicle mitjà 
 

Les tipologies textuals que es treballen a cicle mitjà són les següents: 
 

CICLE MITJÀ 3r 4t 

Text instructiu:  Recepta: panellets (1r trimestre) 

Text descriptiu  Descripció d’animals (1r trimestre) 

 Invenció d’un objecte (2n trimestre) 

 Anunci/informació concreta sobre una 

activitat al poble, a partir d’un pòster on cal 

incloure què es fa, quan es fa, a quina hora, 

on, un eslògan per donar visibilitat a 

l´activitat...(2n trimestre) 

 Descripció d’un lloc (3r trimestre) 

 Fitxa bibliogràfica d’un llibre 

(1r trimestre) 

 Descripció de personatges (2n 

trimestre) 

 Signes gràfics: senyals, 

pictogrames, símbols... (3r 

trimestre) 

Text narratiu  Biografia: a partir de l’entrevista realitzada 

(1r trimestre) 

 Parts de la notícia (1r 

trimestre) 

 Carta i correu electrònic (2n 

trimestre) 

 Narracions (2n trimestre) 

 Personatges: 

principal/protagonista, 

secundaris... (3r trimestre) 

Text 

expositiu/conversacional 

 Diàleg: oral i escrit (1r trimestre) 

 Entrevista a algun familiar proper (1r 

trimestre) 

 Còmic (3r trimestre) 

 Debat en arguments a favor i en contra (3r 

trimestre) 

 Crítica d’un llibre, peli o 

curtmetratge (2n trimestre) 

 Còmic (3r trimestre) 

Text retòric  Contes clàssics donant-li la volta als 

personatges, com per exemple: la Caputxeta 

és la dolenta, els porquets volen menjar-se 

el porc... (3r trimestre) 

 Conte col·lectiu de Sant Jordi (2n trimestre) 

 Poema (1r trimestre) 

 Conte col·lectiu de Sant Jordi 

(2n trimestre) 

 Contes (2n trimestre) 

 Cal·ligrama (3r trimestre) 

Text predictiu   Predicció (1r trimestre) 

Altres:  Preguntes sobre el Projecte del Centre. 

 Dictats (cooperatiu, individual). 

 Activitats d’escriptura individual. 

 Proves d´Avaluació interna de curs. 

 Converses Literàries 

 Articles bloc de classe 

 

 
Cicle superior 

 

Cicle superior treballa la mateixa tipologia a català i a castellà emprant la següent metodologia: 

1. Introducció de la tipologia mitjançant estratègies de treball cooperatiu 

2. Presentació i anàlisi de les característiques de la tipologia (estructura, connectors i vocabulari 

específic…) 

3. Treball d’estructuració del text mitjançant plantilles de planificació 

4. Realització d’una producció individual final. 

5. En algunes ocasions, coevaluació o autoavaluació mitjançant rúbrica 
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Les tipologies textuals que es treballen a cicle superior són les següents: 
 

CICLE SUPERIOR 5è 6è 

Text instructiu:  Recepta (1r trimestre)  Invents (2n trimestre) 

Text descriptiu  Descripció de persones (2n 

trimestre) 

 Descripció de paisatges (1r trimestre) 

Text narratiu/informatiu  Notícia (2n trimestre) 

 Conte (1r trimestre) 

 Carta i email (1r trimestre) 

 Biografia i autobiografia 

 Reportatge (1r trimestre) 

Text 

expositiu/conversacional 

 Opinió de pel·lícula (3r 

trimestre) 

 Debat (3r trimestre) 

Text retòric/poètic  Acròstic (3r trimestre)  Cal·ligrama (3r trimestre) 

 Creació del text teatral de l’obra de final de 

curs (3r trimestre) 

Altres:  Preguntes del Projecte de Centre. 

 Articles pel bloc de la classe 

 Correcció col·lectiva de textos 

 Elaboració per part dels alumnes d’una rúbrica d’autoavaluació de l’expressió 

escrita. 

 

 
D’aquestes tipologies textuals s’extreu el següent treball lingüístic: 

 
 Intenció Presentació i 

estructura 

Llenguatge 

Text instructiu: Incitar a la realització 

d'alguna activitat. És un 

text objectiu. 

Ordre lògic de les 

accions: materials o 

ingredients, ordre 

1,2,3,4,... amb o sense 

il·lustracions.... 

Verbs en imperatiu. Perífrasis 

d'obligació (haver de+ inf. caldre +inf. 

deure +inf.). Lèxic molt precís. 

Numerals ordinals o lletres ordenades. 

Segona persona verbals (tu, vosaltres, 

vostè, vós), disposició espacial 

específica, amb punts o representable 

amb esquemes. 

Text descriptiu Destacar les 

característiques, 

qualitats o detalls d'allò 

descrit. És un text 

subjectiu 

Ordre espacial de les 

expansions 

qualificatives sobre allò 

descrit: d'esquerra a 

dreta, de dalt a baix, de 

dins a fora (i a 

l'inrevés),etc..... 

Adjectius i comparacions. Llenguatge 

retòric en les descripcions literàries. 

Precisió lèxica en els noms. Verbs en 

present o imperfet. Connectors 

espacials ( des de, fins a.   ) Adverbis de 

lloc (fora, dins, baix...), oracions de 

predicat nominal o atributives (amb 

verbs copulatius i atributs). Oracions 

amb CN, oracions de relatiu. Frases 

curtes amb comes, punts, punts i coma 

i punts suspensius 

Text narratiu Relatar fets i processos, 

reals o fantàstics, 

protagonitzats per 

personatges en un 

temps i espai 

determinats. És un text 

subjectiu. 

Ordre cronològic dels 

fets en plantejament- 

nus i desenllaç (tot i 

que també hi pot haver 

alteracions, com el 

flashback 

Verbs d'acció (entrar, ballar, 

viatjar...)en pretèrit perfet simple o 

perifràstic o en imperfet. Temps verbals 

correlacionats (presents amb pret. 

indefinits, etc.) Connectors temporals 

(quan...) Adverbis de temps i manera 

(llavors, l'endemà, suaument...), punts 

de vista narratius (omniscient, objectiu, 

protagonista, testimoni...) 
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Text 

expositiu/conversacional 

Establir un diàleg entre 

dos interlocutors. És un 

text subjectiu. 

Estructura  de 

pregunta-resposta  o 

comentari-resposta, 

amb intervenció 

1,2,1,2, etc..... 

Frases breus i simples (coordinades o 

juxtaposades), sovint inacabades. 

Pronoms personals, febles i 

interrogatius. Codis no verbals 

(entonació, gesticulació, etc.). 

Interjeccions i onomatopeies. Lèxic 

col·loquial. Rutines i estereotips 

lingüístics. Formes de cortesia. 

Inversions, omissions, repeticions. 

Signes de Puntuació per regular la 

intenció dels missatges. Adverbis 

d'afirmació, negació, dubte... 

Text retòric Captar l'atenció cap a la 

bellesa o raresa del 

llenguatge. És un text 

subjectiu. 

Forma lliure: per 

versos, per estrofes, 

per elements visuals, 

etc..... 

Figures retòriques de tota mena 

(metàfores, anacoluts, al·literacions, 

hipèrbatons, etc.), jocs de paraules, 

dobles sentits i ironia.... 

Text predictiu Anunciar l'esdevenidor. 

És un text objectiu o 

subjectiu, depenent del 

tema (horòscop, 

subjectiu;  temps 

atmosfèric, objectiu). 

Ordre per temes Verbs en futur o condicional, perífrasis 

de probabilitat (podrà ser que, deu ser 

que...) lèxic especialitzat del tema. 

Adverbis de temps, dubte o 

probabilitat. Subordinades 

condicionals. 

 

 

5.3.3. Relació de la llengua oral i l’escrita 

Hi ha un plantejament integrat de les cinc dimensions de la competència lingüística. Les habilitats de 

comprensió- escoltar i llegir- i les d'expressió- parlar i escriure- estan estretament lligades. Posem a 

disposició de l’alumnat models de textos escrits d'ús social i de tipologia diversa, com s’ha pogut veure 

abans, donant-los la possibilitat d'interpretar-los i construir-los. Aquest plantejament és compartit per 

tot el professorat per poder planificar activitats d’interrelació de les habilitats de l’àmbit lingüístic des 

de totes les àrees. 

La llengua oral i escrita es donen suport per millorar-se entre elles. L'aprenentatge de la lectura i 

l'escriptura constitueix una eina primordial i bàsica constituint un objectiu preferent durant tota 

l'educació infantil i primària. S’inicia de manera sistemàtica a l’Educació Infantil i els alumnes 

consoliden els aspectes de la consciència fonològica durant el cicle inicial de l'educació Primària per 

poder establir una bona base per als aprenentatges posteriors. 

 
5.3.4. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. S'utilitza la 

llengua catalana com a llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de 

la nostra comunitat educativa perquè l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa, tant 

oralment com per escrit. El català és la llengua vertebradora del projecte plurilingüe. 
 

L’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el nostre centre també contribueixen 

al treball lingüístic com a vehicle de comunicació i de convivència. En aquest cas, el nostre professorat 

i alumnat utilitzen el Blog de la classe per compartir articles i difondre activitats que es duen a terme 

en el grup. 
 

Igualment, al centre, s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar l’ús de la llengua, tant 

de manera explícita com implícita perquè el català tingui un ús habitual. A la següent taula es poden 

veure les activitats lingüístiques que es duen a terme: 
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Activitats lingüístiques en l’ensenyament del català 

Infantil  Treball de rutines i d’estructures concretes diàries: “Tinc pipí, puc anar al lavabo?”... 

 Treball de la llengua mitjançant racons d’aprenentatge i materials de manipulació 

 Formes socials de comunicació a través dels racons de joc simbòlic 

 Activitats col·laboratives amb les famílies on es treballa la llengua oral: protagonista, capsa sorpresa, 

l’expert... 

 Maleta viatgera I3, I4 

 Préstec de llibres els caps de setmana I5 

 Exposicions orals a través del projecte 

 Programació de contes tradicionals catalans 

Inicial  Consciència de l’ús correcte de la llengua parlada dintre i fora de l’aula treballant-la en diferents 

contextos (entrades, sortides, patis...) 

 Exercitació de la llengua oral en diferents tipus d’expressió (narració, descripció...) 

 Escolta de lectura en veu alta (poesies, rodolins...) 

 Jocs orals de participació espontània 

 Material manipulable (targetes d’expressió...) 

 Lectura i escriptura amb mecanisme de revisió 

 Ús de la Biblioteca d’aula 

 Espais d’intercanvi 

 Educació individualitzada 

 Racons, reforç, desdoblaments 

Mitjà  Activitats orals de manera transversal a totes les àrees 

 Activitats del llibre de català més comprensions lectores complementàries 

 Treball de la tipologia textual en l’hora d’expressió escrita setmanal 

Superior  Debats 

 Assemblees 

 Exposicions orals 

 Dramatitzacions 

 Activitat “ens llegeixes” 

 

Es té la intenció de formar parlants plurilingües i interculturals amb l’assoliment del català, com a 

llengua pròpia de Catalunya i el castellà, així com l’aprenentatge d’una segona llengua, l’anglès. 
 

A la nostra escola, es potencia el desig d’aprendre i conèixer altres llengües i cultures, donant-les a 

conèixer per poder garantir la igualtat d’oportunitats i respectar la diversitat lingüística. 
 

Els docents del centre intenten reconèixer i valorar la llengua d’origen del nen o la nena no 

catalanoparlant. S’informen sobre aquesta llengua i intenten fer ús a l’aula per acollir a l’alumne/a en 

qüestió. 

 
5.4. El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana 

El centre distribueix el currículum de la llengua castellana al llarg de l’etapa intentant reforçar els 

continguts del seu àmbit en sincronia amb els continguts de la llengua catalana per poder contribuir a 

l’assoliment de les competències. És important aquesta coordinació entre les dues llengües per 

aprofitar les transferències. 

Als primers cursos de primària el treball de les habilitats lingüístiques està més centrat en la llengua 

oral amb la consciència fonològica. A cicle inicial en la lectoescriptura, i en canvi en nivells superiors 

l’enfocament se centra més en habilitats cognitivament superiors de comprensió lectora i escriptura, 

per poder formar lectors/es i escriptors/es competents. No obstant això, l’expressió i comunicació oral 

està present en tots els cicles i va progressant al llarg d’aquests. 
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Les activitats i materials que s’utilitzen al nostre centre per a l’ensenyament de la llengua castellana 

son: 
 

Estratègies, activitats d’ús i materials didàctics en l’ensenyament de la llengua castellana 

 Llengua oral Llengua escrita 

Inicial  Interacció dintre i fora de l’aula d’aprenentatge 

 Suport comunicatiu: referents visuals... 

 Diversitat de textos orals: rodolins, 

argumentació, descripció... 

 Tipologies textuals 

 Ús de les TIC 

Mitjà  Castellà estàndard més valoració d’altres 

variants 

 Activitats orals de manera transversal a totes les 

àrees 

 Activitats del llibre de text més comprensions 

lectores complementàries 

 Tipologies textuals 

 Llibre de text 

 Diccionaris 

Superior  Assemblees, debats, exposicions orals...  Tipologies textuals 

 Llibre de text La Galera Tram 2.0 més 

quadernets d’activitats per reforçar 

 Diccionaris: sinònims i antònims, frases fetes... 

 
 

5.5. Llengües estrangeres 

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. En aquest cas, el centre comença l’ensenyament/aprenentatge de l’anglès a Infantil (I4), 

assegurant-se una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa i comptant amb 

l’acompanyament de l’Auxiliar de conversa. 

 

Existeix un tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madurativa 

i les necessitats de l’alumnat. És per això que les especialistes d’anglès dissenyen situacions 

lingüístiques significatives, dintre i fora de l’aula, que es duen a terme mitjançant una metodologia 

atractiva i d’interacció amb ús divers de materials didàctics. Cal mencionar que s’estableixen criteris 

de coherència i continuïtat metodològica per a la tria i revisió d’aquests materials i que s’ofereixen 

recursos addicionals variats per afavorir l’atenció a la diversitat. Vegem el tractament de l’anglès a la 

següent taula: 
 

Tractament de l’anglès 

Infantil Inicial Mitjà Superior 

 Activitats d’expressió 

oral 

 School Bag 

 Storytelling 

 Etwinning 

 Activitats d’expressió 

oral: conversa amb 

l’Auxiliar 

 Agrupaments variats 

 Material digital i 

audiovisual 

 Sortida al teatre 

 Mig grup Maths 

 Science lab 1.30h 

 Rotació Arts and Craft 

 Science 1.30h 

 Rotació Arts and Craft 

 Etwinning 

 

 
L’ús de la llengua estrangera a l’aula esdevé un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge oferint 

oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua anglesa. Per tant, el professorat utilitza aquesta 
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llengua de manera habitual en el centre tant a l’àmbit formal com l’informal, facilitant un clima 

favorable i estimulant al seu ús. 

 
5.6. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat dels docents de totes les àrees, el conjunt del claustre 

n’és conscient i actua en conseqüència per estimular l’expressió oral i l’escrita. És per això que utilitzem 

diferents estratègies didàctiques i metodologies enriquidores de la llengua, com: 

 L’estímul de la lectura perquè és una via important d’accés al coneixement, de comunicació, de 

millora de la capacitat crítica, i de comprensió de l’entorn i de la societat on vivim. 

 La utilització de diversos recursos variats i estimuladors de la llengua: llibres, projectes basats en 

centre d’interès, tipologies textuals contextualitzades, vincle d’aprenentatges adquirits... 

 La creació d’un clima òptim per a l’expressió (oral i escrita), així com el bon modelatge (amb parla 

clara i estructurada). 

 La planificació, l’organització del discurs i l’orientació a l’alumnat 

 L’estructuració del temps per assegurar la comprensió i el processament de la informació 

 El tancament de les activitats amb conclusions 

 L’ús de bases d’orientació i de pautes d’observació 

 I el disseny de diverses activitats i estratègies que desenvolupen de manera transversal les 

dimensions de l’àmbit lingüístic, com: 
 

Comprensió 

oral 

 Escoltar contes i respondre preguntes de diferents nivells de comprensió 

 Fer-se preguntes entre els companys/es 

 Representar la informació del text oral en diferents llenguatges: escrit, visual, plàstic... 

 Identificar encerts i errors 

 Inferir informació implícita 

 Seguir instruccions verbals 

 Realitzar jocs d’escolta activa i de memòria 

 Conduir a l’alumnat per controlar el temps i respectar les normes de l’escolta activa 

 Elaborar un guió o esquema 

 Facilitar una estona d’assaig 

 Completar frases iniciades pel docent perquè l’alumne/a les ampliï 

 Proposar activitats d’expressió oral graduades quant a nivell de complexitat 

 Utilitzar diferents eines i formes d’avaluació: registre, pautes d’observació amb indicadors clars i 

mesurables, gravacions, coavaluació... 

 Realitzar jocs de rol o petites dramatitzacions de situacions comunicatives quotidianes (fer 

representacions, prohibir, expressar dubtes, demanar ajuda...). En els grans treballar els registres 

(com adreçar-nos al receptor). 

 Proposar diàlegs (exemple: interpretar una pel·lícula sense so...) 

 Enregistrar les expressions i interaccions de l’alumnat facilitant l’autoavaluació i coavaluació amb uns 

indicadors clars: no allunyar-se del tema, arguments i contra arguments, valoració de la coherència i 

de la correcció lingüística, l’ús de fórmules per iniciar i tancar una conversa, el respecte del torn de 

paraula... 

Comprensió 

lectora 

 Treballar la fluïdesa, la velocitat lectora i els processos que intervenen en la comprensió del text amb 

activitats variades i textos de tipologia diversa: reconeixement de grafies, memòria visual... 

 Treballar la lectura individual, per parelles, col·lectiva, compartida, guiada i amb suport informàtic o 

no. Silenciosa i en veu alta. 

 Deixar espai i temps per exercitar i practicar la lectura 

 Oferir un bon model lector 

 Proposar l’enregistrament per després valorar encerts i mancances 

 Treballar la lectura expressiva mitjançant diàlegs, guions teatrals, poesies, entrevistes, còmics... 

 Dedicar diàriament un temps per llegir i comprovar què ha entès l’alumne/a del que ha llegit 
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  Aplicar estratègies abans, durant i després de la lectura. Per exemple fer hipòtesis, predir el contingut 

d’un text abans de llegir-lo, fer inferències, fer resums... 

 Plantejar preguntes (obertes, tancades i semiobertes) orals i escrites després de llegir per valorar la 

comprensió 

 Aplicar bases d’orientació per guiar la lectura 

 Subratllar les paraules claus per facilitar la comprensió lectora 

 Reflexionar sobre el que s’ha llegit 

 Treballar les prediccions amb activitats diverses. Per exemple, donar un text inacabat i demanar a 

l’alumnat que el continuï, donar un text amb paraules marcades per deduir el significat pel context... 

 Observar i identificar les parts d’un text: ordenar-los... 

 Treballar la lectura per reforçar el lèxic: camps semàntics, sufixos i prefixos, frases fetes, connectors... 

 Proposar activitats de cerca 

Expressió 

escrita 

 Planificar el text 

 Practicar l’escriptura d’acord amb el tema, el destinatari, el context i la intenció comunicativa amb 

l’ajuda d’esborranys, esquemes i mapes semàntics 

 Oferir pautes per organitzar i seqüenciar les idees (esquemes, suports visuals, llista de paraules...) 

 Plantejar activitats de cohesió i de selecció del vocabulari adequat 

 Tenir a l’abast un llistat de connectors 

 Acostumar a l’alumnat fer ús d’esborranys abans de redactar el text definitiu i a utilitzar pautes 

d’estructures textuals 

 Elaborar bases d’orientació que ajudin a la revisió i a la bona presentació 

 Ajudar en l’organització del text (coherència i cohesió), l’adequació (registre) i la correcció lingüística 

(lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques). 

 Escriure amb models, revisant-los i tornant-los a millorar 

 Proposar correccions individuals i col·lectives. 

 Facilitar l’ús de correctors digitals 

 Fer activitats de repassar, rellegir i corregir com a hàbit. 

 Reflexionar després d’una revisió/modificació 

 Explicar les marques i codis de correcció que es fan servir per a la revisió 

Literària  Fer una conversa guiada després d’una lectura per assegurar la comprensió del text, valorar-ne els 

recursos literaris, establir lligams i connexions amb experiències viscudes i amb altres obres 

 Oferir un bon model de lectura expressiva 

 Crear un espai tranquil de lectura 

 Tenir una biblioteca de centre i d’aula ben dotada amb llibres variats que puguin abastar els interessos 

de l’alumnat (contes, còmics, diaris, revistes, llibres científics, llibres d’aventures, poesies...). Comptar 

amb la col·laboració d’interseccions i de la Biblioteca Martín 

 Fer exposicions, recomanacions i intercanvis de llibres i tenir un expositor de llibres recomanats 

 Memoritzar diferents textos literaris: dites, rodolins, endevinalles, embarbussaments, poemes... 

 Fer un recull dels llibres de lectura de l’alumnat 

 Plantejar activitats amb fórmules d’inici i acabament de contes, fotografies d’espais per situar l’acció, 

imatges amb personatges principals, antagonistes i secundaris, llista de situacions problema... 

 Utilitzar recursos digitals: Contes Bojos, Petites històries... 

 Proposar la revisió col·lectiva 

Plurilingüe i 

intercultural 

 Garantir la competència lingüística i comunicativa plena de l’alumnat afavorint a l’aula i en els 

diversos espais escolars no curriculars l’ús adequat de la llengua catalana a tots els nivells 

 Treballar la llengua tant a l’àrea de llengua com a les àrees no lingüístiques 

 Tenir cura de l’ús no discriminatori del llenguatge i de no menysprear les llengües. 

 Proposar un company/a facilitador per l’alumne/a que necessita aprendre la llengua 

 Plantejar activitats on es valori la diversitat i riquesa lingüística: Mapes vius, contes bilingües... 

 

5.6.1. Materials 

Els materials didàctics per treballar la llengua són diversos depenent del cicle en el qual es desenvolupi. 

Cal assenyalar que en la selecció d’aquest material sempre es té en compte les conclusions que recull 

la memòria del curs anterior. Vegem-lo: 
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Infantil Llibres de lectura en llengua catalana de la col·lecció Cavall clàssic. Editorial Combel. 

 Per a I4: 

- Els tres porquets (lletra de pal) 

- Rínxols d’or (lletra de pal) 

- La rateta que escombrava l’escaleta (lletra de pal) 

 Per a I5: 

- Els músics de Bremen (lletra de pal) 

- Les 7 cabretes i el llop (lletra de pal) 

- La princesa i el pèsol (lletra de pal) 

Material didàctic per a tots els nivells: 

 motxilla School Back, cubs Storytelling, bits de vocabulari amb diferents tipus de lletra( pal, lligada...) i 

imatges, lletres magnètiques amb pissarres, dominós de paraules, fotografies i cartonets amb petites 

descripcions de la fotografia, frases per organitzar, panell de veritat o mentida, jocs de rimes, llibres sonors, 

lletres de plàstic per construir, jocs de bingo fonològics, material per treballar praxis i el buf, lletres de fusta 

i qualsevol tipus de material plàstic per treballar la grafia de les lletres de forma creativa, entre d’altres. 

 

 
CI Català Castellà Anglès 

1r  Quadern d’ortografia catalana 1. Editorial Baula. 

 Quaderns de cal·ligrafia 1 i 2. Editorial Barcanova. 

 Llibres de lectura de la col·lecció Cavall clàssic de l’editorial 

Combel: 

o Els follets sabaters (lletra de pal) 

o La lletera (lletra de pal) 

o La vella del bosc (lletra lligada) 

 Material didàctic d 

Sense 

llibre 

Llibre Amazing Rooftops 1r Class 

Book. Editorial Oxford. 

2n  1 sessió de racons a la setmana 

 2 d’expressió oral i escriptura (tipologies textuals, targetes 

d’expressió oral, llibre d’ortografia) 

 1 sessió quinzenal amb mig grup de converses literàries 

 30 minuts de lectura setmanal (3 llibres de lectura de 

l’editorial COMBEL, un per trimestre) 

o El Petit avet (lletra lligada) 

o Sorra a les sabates 

o Cèlia, l’estrella marina 

 10 minuts de treball diari sobre la consciència fonològica 

 30 minuts de traç/cal·ligrafia a la setmana 3 quaderns de 

cal·ligrafia (3,4 i 5 de l’editorial Barcanova) 

 2 sessions d’ortografia (llibre de text “Ortografia catalana 2” 

de l’editorial Baula. 

Sense 

llibre 

Llibre Amazing Rooftops 2 Class 

Book. Editorial Oxford. 

Material didàctic divers: flashcards, imatges, fotos, cromos, cartes, jocs, làmines, fitxes interactives, cançons, daus... 

 

 
CM Català Castellà Anglès 

3r  Projecte TRAM 2.0 Llengua 

Catalana 3 (Text La Galera) 

 Diccionaris 

Proyecto TRAM 2.0 Lengua 

Castellana 3 (Text La Galera) 

Llibre Amazing Rooftops 3 Class Book 

and Activity Book. Editorial Oxford. 

4t  Projecte TRAM 2.0 Llengua 

Catalana 4 (text La Galera) 

 Diccionaris 

Leer y escribir. Connecta 2.0 

(Editorial Cruïlla 

Llibre Amazing Rooftops 4 Class Book 
and Activity Book. Editorial Oxford. 

Material didàctic divers: flashcards, imatges, fotos, cromos, cartes, jocs, làmines, fitxes interactives, cançons, daus... 
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CS Català Castellà Anglès 

5é  Text La Galera Tram 2.0 + 

quadernets d'activitats en cas 

que calgui reforçar

 Diccionari escolar de la llengua 

catalana Santillana socialitzat

 Altres diccionaris: sinònims i 

antònims, frases fetes...

 Text La Galera Tram 2.0 + 

quadernets d'activitats en cas 

que calgui reforçar 

 Diccionari escolar de la llengua 

castellana Santillana socialitzat 

Llibre Amazing Rooftops 5 Class 

Book and Activity Book. 

Editorial Oxford. 

6é  Projecte TRAM 2.0 Llengua 

Catalana 6 (Text La Galera) 

 Proyecto TRAM 2.0. Ciclo 

Superior 6 

Llibre Amazing Rooftops 6 Class 
Book and Activity Book. 

Editorial Oxford. 

Material didàctic divers: flashcards, imatges, fotos, cromos, cartes, jocs, làmines, fitxes interactives, cançons, daus... 

 
 
 

5.7. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

La Comissió pedagògica del nostre centre impulsa a la resta de l’equip docent per coordinar-se i 

consensuar els principis metodològics que orienten l’ensenyament de les dimensions que marca el 

currículum i l’ús lingüístic a emprar. 

 

S’organitza globalment la programació curricular de les àrees de llengües per atendre a les necessitats 

de l’alumnat. Per la importància del treball ben coordinat i executat de les estructures lingüístiques 

comunes s’estableix una coordinació entre cicles, entre el professorat d’un mateix cicle i d’un mateix 

nivell, i així ajudar a assolir els objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i 

estrangera. 

En aquest cas, es concreten aspectes metodològics i organitzatius, es revisen les programacions, i es 

concreten i es revisen els criteris, indicadors i instruments d’avaluació. També es defineixen 

mecanismes per tenir en compte la continuïtat i la coherència entre cicles i nivells. D’aquesta manera, 

el nostre centre intenta reforçar la llengua oral a infantil amb el treball de la consciència fonològica, la 

lectoescriptura a cicle inicial, i la comprensió oral i l’expressió escrita i oral en la resta de cicles. 

 
 
 

5.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 

Es recull informació per prendre decisions i adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a les 

necessitats observades en l’alumnat. 
 

L’avaluació es realitza en diferents moments: inicial, continuada i sumativa/final, a partir d’una 

observació sistemàtica on s’apliquen diversos instruments i formes d’avaluació d’acord amb la finalitat 

que es pretén. Per a aquesta avaluació es tenen en compte els criteris d’avaluació que s’expressen al 

currículum de primària i que estan a l’abast de les famílies. A més a més, el professorat dissenya i 

consensua indicadors que ajudin a observar el grau d’assoliment de les competències. A continuació 

es presenta un quadre que sintetitza aquesta avaluació: 
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Moment Inicial Continuada Final 

Finalitat Diagnòstica: es té en compte el 

traspàs d’informació i el punt 

de partida de l’alumnat. 

Reguladora, Formativa i Formadora: 

observació sistemàtica sobre els 

aprenentatges, la interacció i el 

comportament 

Sumativa/certificadora: es 

determina el grau d’assoliment 

de les competències 

Instruments  KPSI inicial 

 Preguntes (orals i escrites, 

obertes o no) 

 Observacions a l’aula 

(registre anecdotari) 

 Conversa/debat 

 Base d’orientació 

 Graelles d’auto i de 

coavaluació 

 Carpeta d’aprenentatge 

 Rúbriques 

 Proves escrites i orals 

 Observacions a l’aula (registre 

anecdotari) 

 Conversa/debat 

 KPSI final 

 Carpeta d’aprenentatge 

 Observacions a l’aula 

(registre anecdotari) 

 Proves escrites i orals 

 Exposicions (orals i 

escrites) 

 
 

 L’avaluació a Infantil 
 

A partir dels criteris d'avaluació de final d'etapa que apareixen al currículum d'educació infantil a 

l'escola s’estableix el segon nivell de concreció d’aquests criteris. 

 

A continuació es mostren els criteris d’avaluació i els indicadors que s’estableixen a educació infantil 

de la nostra escola. 
 

Criteris i indicadors d’avaluació de llengua 

Criteris Indicadors per a la rúbrica 

Escoltar i participar de manera activa en situacions ha- 

bituals de conversa i d’aprenentatge 

 Control postural i actitudinal 

 Participació a la rotllana 

 Coneixements dels elements conversacionals 

 Coherencia en el discurs 

Utilitzar la llengua oral, el gest i les imatges per ex- 

pressar i comprendre idees, desitjos, sentiments i 

emocions; 

 Escolta activa 

 Comprensió de vocabulari 

 Pronunciació dels sons 

 Coherencia en el discurs 

 Ús de la llengua vehicular de l’escola. 

Mostrar interès per la descoberta progresiva de les re- 

lacions entre llenguatges i grafies per iniciar-se en l'ús 

funcional de la lectura i l’escriptura. 

 Estadis i nivells d’aprenentatge de l’escriptura 

 Control dels traços treballats 

 Estadis de la lectura 

Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i 

dibuixos. 

 Participació en activitats compartides de producció de 

textos i/o dibuixos. 

 Iniciativa i curiositat per la producció de textos 

 Interès en activitats plàstiques com dibuixar o pintar. 
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Les rúbriques que s’utilitzen a Infantil relacionades amb la llengua són les següents: 
 

Conversa 

Indicadors Amb dificultat Acceptable Bé Molt bé 

Control postural i ac- Li costa mantenir la Té control de la Té control postural i Manté l’esquena 

titudinal postura correcta a la postura. Encara es actitudinal. No dis- recta i procura ajudar 

 rotllana. Es distreu ell distreu o distreu als treu als companys. En a la resta de com- 

 i a la resta de l'alum- companys del costat. poques ocasions es panys. Es mostra 

 nat.  mostra dispers. atent. 

Participació a la rot- Li costa mantenir l’ac- Li costa mantenir l’ac- Manté actitud d’es- Manté una actitud 

llana titud d’escolta. No fa titud d’escolta. colta. Participa acti- d’escolta. Fa aporta- 

 intervencions de Fa poques intervenci- vament a la rotllana. cions i enriqueix la 

 forma voluntària. ons de forma volun-  conversa amb els 

  tària.  seus coneixements i 

    propostes. 

Coneixements dels Intervé espontània- Demana la paraula Demana la paraula Demana la paraula i 

elements conversaci- ment sense demanar per intervenir. Encara per intervenir i es- espera el seu torn. 

onals la paraula. Hi intervé li costa mantenir l’es- pera pacient el seu Sap intervenir quan 

 quan un altre infant pera per parlar. torn. no hi ha paraula de- 

 està parlant. Encara   manada i reproduir el 

 no escolta les altres   diàleg. 

 intervencions.    

Coherència en el dis- El seu discurs és in- El seu discurs és força El discurs és cohe- El seu discurs és co- 

curs connex. No fa refe- coherent. Respecta la rent. Respecta la te- herent. Fa referència 

 rència a allò que temàtica de la con- màtica de la con- al tema tractat. Ex- 

 s’està tractant a la versa. versa. Començar a fer posa coneixements 

 rotllana.  intervencions i a pre- previs o experiències 

   guntar sobre el que viscudes. Fa pregun- 

   s’està parlant. tes a altres alumnes 

    vers allò que estan 

    explicant. 

 

Llengua oral 

Indicadors Amb dificultat Acceptable Bé Molt bé 

Escolta activa No escolta les expli- Davant d’una activitat A vegades davant Escolta amb interès 

 cacions ni dels com- oral és capaç d’escol- d’una activitat oral les explicacions dels 

 panys/es ni de la tar només els minuts extensa cal reconduir companys/es i els 

 mestre i es despista inicials i cal reconduir la seva atenció però adults. 

 amb facilitat davant constantment la seva ràpid es torna a con-  

 d’una activitat oral. atenció. nectar a l’activitat.  

Vocabulari No coneix les parau- Coneix només les pa- Coneix moltes parau- Coneix quasi o totes 

 les treballades i no raules d’ús més fre- les treballades a les paraules treballa- 

 les utilitza. qüent i les fa servir l’aula i en fa ús habi- des i fins i tot inclou 

  habitualment. tual. paraules noves relaci- 

    onades amb el tema. 

    El seu lèxic és molt 

    ric. 
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Pronunciació dels 

sons 

No se l’entén quan 

parla ja que li costen 

articular la majoria de 

sons. 

Costa d'entendre'l 

quan parla tot i que 

s’esforça per comuni- 

car-se. Encara li costa 

articular molts sons. 

Té una petita dificul- 

tat a l’hora de pro- 

nunciar un determi- 

nat so, tot i que els 

altres els fa correcta- 

ment. 

Pronuncia correcta- 

ment tots els sons 

que li corresponen 

per edat.. 

Coherència en el dis- 

curs 

El seu discurs és in- 

connex. No fa refe- 

rència a allò que 

s’està tractant. 

El seu discurs és força 

coherent. Respecta la 

temàtica de la con- 

versa. 

El discurs és cohe- 

rent. Respecta la te- 

màtica de la con- 

versa. Començar a fer 

intervencions i a pre- 

guntar sobre el que 

s’està parlant. 

El seu discurs és co- 

herent. Fa referència 

al tema tractat. Ex- 

posa coneixements 

previs o experiències 

viscudes. Fa pregun- 

tes a altres alumnes 

vers allò que estan 

explicant. 

Comprensió de narra- 

cions, poemes, can- 

çons... 

No és capaç de com- 

prendre missatges 

senzills. 

Comprèn missatges 

molt concrets i les 

idees bàsiques de re- 

lats senzills. 

Comprèn correcta- 

ment missatges i re- 

lats senzills.. 

Comprèn missatges, 

argumentacions, ins- 

truccions i relats de 

diferent complexitat. 

Ús de la llengua vehi- 

cular de l’escola. 

Es comunica en altres 

llengües que no és la 

vehicular. 

Diu alguna paraula 

per referir-se a al- 

guna rutina en la llen- 

gua vehicular. 

És capaç d’estructu- 

rar frases amb sentit, 

en la llengua vehicu- 

lar. 

Mostra un domini de 

la llengua vehicular. 

És la que més fa ser- 

vir en el seu discurs. 

 

Iniciació en la lectoescriptura 

Indicadors Amb dificultat Acceptable Bé Molt bé 

Nivell de lectoescrip- 

tura (I4-I5) 

Comença a escriure 

lletres conegudes 

però sense corres- 

pondència. 

Mostra una escrip- 

tura sil·làbica inicial. 

Escriu paraules però 

es descuida algunes 

lletres. 

Escriu paraules sense 

ometre lletres. 

Nivell de lectoescrip- 

tura I3 

No distingeix entre 

lletres i altres formes 

gràfiques. 

És capaç d’escriure el 

seu nom amb model. 

És capaç d’escriure el 

seu nom sense model 

però es deixa alguna 

lletra. 

Escriu correctament 

el seu nom sense mo- 

del. 

Control dels traços 

treballats 

Mostra dificultat en 

la coordinació òcul- 

manual. 

Reprodueix alguns 

traços treballats i en- 

cara li costa manipu- 

lar correctament els 

estris manuals. 

És capaç de reproduir 

molts dels traços tre- 

ballats. Utilitza bé els 

estris manuals. 

Reprodueix de ma- 

nera correcta tots els 

traços treballats. 

Mostra una bona 

pressió i agafa bé els 

estris a utilitzar. 

Estadis de la lectura 

I5 

Reconeix alguna lle- 

tra d’alguna paraula 

però no es capaç de 

llegir. 

Llegeix lletrejant, 

amb molt poca com- 

prensió del text. 

Llegeix de manera 

sil·làbica i compren el 

significat de la pa- 

raula. 

Es capaç de llegir pa- 

raules amb certa flui- 

des i compren el seu 

significat. 
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Creació de textos i dibuixos 

Indicadors Amb dificultat Acceptable Bé Molt bé 

Participació en activi- 

tats compartides 

Li costa cooperar i ar- 

ribar a acords en cre- 

acions conjuntes. 

Coopera i accepta 

pautes de participa- 

ció 

Gaudeix de participar 

en creacions conjun- 

tes 

Mostra iniciativa i 

participa activament 

Iniciativa i curiositat 

per la producció de 

textos 

No mostra interès 

per la producció l’es- 

criptura 

Participa en les activi- 

tats proposades 

Posa atenció al que 

vol escriure i explicar 

S'interessa per la cor- 

recció del text acord 

al seu nivell. 

Interès en activitats 

plàstiques com dibui- 

xar o pintar 

No mostra interès pel 

dibuix i li costa man- 

tenir l’atenció en la 

tasca. 

Gaudeix de les activi- 

tats relacionades 

amb el dibuix i la pin- 

tura 

Realitza produccions 

posant atenció al que 

vol plasmar i expres- 

sar. 

Formula explicacions 

i reflexions sobre les 

seves produccions 

 
 

 L’avaluació a primària 
 

A continuació es mostren els criteris d’avaluació marcats per normativa que ens serveixen per avaluar 

cadascun dels àmbits i que els quals pengen dels objectius d’aprenentatge de cadascuna de les 

dimensions de les competències de cada àmbit. 

 

Àmbit lingüístic: Criteris d’avaluació cicle inicial (1r i 2n) 

Dimensions Llengua catalana i castellana Llengua anglesa 

Comunicació 

oral 

 Realitzar exposicions amb ordre, coherència i 

claredat (coneixements, vivències, fets, idees, 

opinions). 

 Comprendre tota mena de missatges orals 

que es produeixen en activitats d'aula i 

situacions d'aprenentatge. 

 Captar el missatge global i informació 

específica de produccions i interaccions 

orals. 

 Fer petites exposicions orals individuals o 

en grup. 

 Participar activament en les interaccions 

orals treballades. 

Comprensió 

lectora 

 Aplicar estratègies per comprendre el sentit 

global de paraules, frases i petits textos. 

 Llegir de manera entenedora i amb un ritme 

adequat. 

 Mostrar interès per la lectura en general. 

 Comprendre el sentit global i la informació 

específica de textos escrits. 

Expressió 

escrita 

 Escriure frases i textos senzills. 

 Utilitzar correctament els enllaços i 

separacions de paraules dins d’un text. 

 Mostrar coneixement de les normes 

ortogràfiques treballades en algunes o en la 

majoria de les produccions. 

 Mostrar interès per aplicar els coneixements 

apresos a l'escriptura i per la bona 

presentació dels treballs. 

 Copiar i escriure paraules, expressions 

conegudes i frases a partir de models. 

Literària  Mostrar interès per la lectura en general i 

pels textos adequats a l’edat. 

 Conèixer el funcionament bàsic de la 

biblioteca de centre. 

 Captar el missatge global de textos literaris 

orals senzills d’estructura repetitiva amb 

suport visual. 

Plurilingüe i 

intercultural 

 Tenir una actitud crítica cap a tota mena 

d’estereotips que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 Comprendre que la llengua és un instrument 

de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

 Mostrar interès i valorar la utilització d’una 

llengua estrangera per la comunicació dins 

de l’aula. 

 Comprendre que la llengua és un 

instrument de comunicació, per aprendre i 



43 
 

 altres cultures, que hi ha diversitat de 

llengües i mostrar respecte per totes 

apropar-se a altres cultures, que hi ha 

diversitat de llengües i mostrar respecte 

per totes. 

 

 
Àmbit lingüístic: Criteris d’avaluació cicle mitjà (3r i 4t) 

Dimensions Llengua catalana i castellana Llengua anglesa 

Comunicació 

oral 

 Exposar temes de manera ordenada i 

comprensible. 

 Comprendre tota classe de missatges orals 

que es produeixen en activitats d'aula i 

situacions d'aprenentatge. 

 Captar el missatge global i informació 

específica de produccions i interaccions orals. 

 Fer petites exposicions orals individuals o en 

grup. 

 Comprendre i reproduir textos literaris orals 

tot considerant la pronunciació, el ritme i 

l’entonació. 

Comprensió 

lectora 

 Comprendre i extreure informació rellevant 

de produccions presentades de forma escrita. 

 Llegir de manera autònoma i comprensiva. 

 Participar activament en lectures conjuntes i 

individuals afavorint el gust per la lectura i les 

seves estratègies lectores i literàries. 

 Comprendre el sentit global i la informació 

específica de textos escrits. 

Expressió 

escrita 

 Escriure textos de diferents tipologies amb 

coherència i cohesió aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics, gramaticals i 

textuals treballats. 

 Revisar el text que s'ha escrit i millorar-ne la 

coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació 

 Escriure frases i textos curts sobre situacions 

quotidianes a partir de models. 

Literària  Participar activament en lectures conjuntes i 

individuals afavorint el gust per la lectura i les 

seves estratègies lectores i literàries. 

 Conèixer el funcionament de la biblioteca 

escolar, per localitzar llibres de coneixements 

i lectures literàries. 

 Comprendre i reproduir textos literaris orals 

tot considerant la pronunciació, el ritme i 

l’entonació. 

Plurilingüe i 

intercultural 

 Conèixer la diversitat lingüística i cultural. 

 Tenir una actitud crítica cap als estereotips 

lingüístics i audiovisuals que reflecteixin 

prejudicis racistes, classistes, religiosos o 

sexistes. 

 Mostrar interès i valorar la utilització d’una 

llengua estrangera per la comunicació dins de 

l’aula. 

 Comprendre que la llengua és un instrument 

de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

altres cultures, que hi ha diversitat de 

llengües i mostrar respecte per totes. 

 

 
Àmbit lingüístic: Criteris d’avaluació cicle superior (5è i 6è) 

Dimensions Llengua catalana i castellana Llengua anglesa 

Comunicació 

oral 

 Realitzar exposicions amb ordre, coherència, i 

claredat (coneixements, vivències, fets, idees, 

opinions), utilitzant adequadament recursos no 

lingüístics. 

 Comprendre tota classe de missatges orals que es 

produeixen en activitats d'aula i situacions 

d'aprenentatge. 

 Participar activament en les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge comprensible per a les 

funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, 

expressar experiències viscudes, imaginar. Saber 

escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

 Captar el missatge global i informació 

específica de produccions i 

interaccions orals. 

 Fer petites exposicions orals 

individuals o en grup. 

 Comprendre i reproduir textos 

literaris orals tot considerant la 

pronunciació, el ritme i l’entonació. 
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Comprensió 

lectora 

 Aplicar estratègies per comprendre el sentit global 

de textos de tipologia diversa. 

 Llegir de manera autònoma i comprensiva. 

 Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: 

reflexió sobre el procés, organització i planificació 

del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i 

autoavaluació de tot el procés. 

 Comprendre el sentit global i la 

informació específica de textos 

escrits. 

Expressió 

escrita 

 Escriure textos de diferents tipologies amb 

coherència i cohesió aplicant-hi els coneixements 

ortogràfics, gramaticals i textuals treballats. 

 Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: 

reflexió sobre el procés, organització i planificació 

del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i 

autoavaluació de tot el procés. 

 Mostrar seguretat en l'ortografia treballada i bon 

coneixement de les normes ortogràfiques 

 Elaborar textos escrits senzills, a partir 

d’un model mostrant interès per la 

planificació, correcció i revisió 

d’aquests. 

Literària  Identificar i elaborar textos literaris: narracions i 

poemes. 

 Conèixer el funcionament de la biblioteca escolar. 

 Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant 

interès per tot tipus de textos. 

 Comprendre i reproduir textos 

literaris orals tot considerant la 

pronunciació, el ritme i l’entonació. 

Plurilingüe i 

intercultural 

 Reflexionar sobre el procés de comunicació que es 

produeix en contextos multilingües sabent adaptar 

el missatge. 

 Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós 

amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes. 

 Mostrar interès i valorar la utilització 

d’una llengua estrangera per la 

comunicació dins de l’aula. 

 Comprendre que la llengua és un 

instrument de comunicació, per 

aprendre i apropar-se a altres 

cultures, que hi ha diversitat de 

llengües i mostrar respecte per totes. 

 
A més a més, es fan servir indicadors d’avaluació amb tres nivells d’assoliment per veure en quina 

mesura s’acompleix el criteri. Els tres nivells que s’estipulen mitjançant una rúbrica són: 

 

Nivell 1: Assoliment Satisfactori Nivell 2: Assoliment Notable Nivell 3: Assoliment Excel·lent 

 
A continuació es mostren els indicadors de les competències de l’àmbit lingüístic: 

 

COMUNICACIÓ ORAL 

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

1. Comprendre textos orals 

de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i 

escolars. 

1.1. Copsar el tema i les 

idees principals dels textos 

orals en situacions 

comunicatives conegudes i 

escolars amb un registre 

col·loquial, formal i 

estàndard, on la intenció és 

explícita i on l’interlocutor, 

si escau, utilitza elements no 

verbals. 

1.2. Comprendre el sentit 

global dels textos orals, 

vinculat les idees principals i 

les secundàries, en 

situacions comunicatives 

conegudes i escolars, amb 

un registre estàndard i 

formal, amb suports visuals 

o sense. 

1.3. Comprendre i valorar 

textos orals en situacions 

comunicatives conegudes i 

específiques d’interès 

personal, amb diferents 

tipus de registres. 

2. Produir textos orals de 

tipologia diversa adequats 

a la situació comunicativa. 

2.1. Produir textos orals de 

manera ordenada i 

comprensibles, amb un lèxic 

2.2. Produir textos orals ben 

estructurats, amb un lèxic 

específic, referits a 

2.3. Produir textos orals 

molt ben estructurats, amb 

un lèxic precís i repertori 
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bàsic, referit a fets i 

coneixements propers, 

utilitzant elements no 

verbals bàsics, els prosòdics 

adequats i amb algun tipus 

de suport. 

experiències viscudes i 

contextualment propers, 

utilitzant els elements no 

verbals i els prosòdics 

adequats, acompanyats de 

suports diversos. 

variat, referits a fets i 

coneixements diversos, 

utilitzant elements no 

verbals i prosòdics acurats i 

acompanyats de suports 

seleccionats segons el 

contingut. 

3. Interactuar en situacions 

on intervé més d’un 

interlocutor, utilitzant 

estratègies que afavoreixin 

la comunicació oral. 

3.1. Interactuar en les 

situacions quotidianes més 

habituals i en les més 

bàsiques lligades a les àrees 

curriculars. Utilitzar 

estratègies que facilitin la 

participació: saber escoltar i 

mantenir el tema, demanar i 

respectar el torn de 

paraula..., i les convencions 

establertes d’acord amb la 

situació comunicativa. 

3.2. Interactuar en 

situacions d’aprenentatge 

lligades a les àrees 

curriculars, aportant idees i 

respectant les dels altres, 

utilitzant estratègies 

d’escolta, no repetint idees i 

cooperant  amb 

l’interlocutor. 

3.3. Interactuar en diferents 

situacions comunicatives de 

tot tipus utilitzant 

estratègies per integrar en 

el propi discurs, si cal, les 

opinions dels altres. Utilitzar 

el registre adequat al tipus 

d’interacció (interlocutors i 

situació comunicativa). 

 
 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

4. Llegir amb fluïdesa per 

comprendre textos de la 

vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i 

escolars en diferents 

formats i suports. 

4.1. Llegir amb suficient 

fluïdesa per entendre i 

comunicar textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars 

adequats a l’edat en 

diferents formats i suports. 

4.2. Llegir amb bona fluïdesa 

textos de la vida quotidiana, 

dels mitjans de comunicació 

i escolars, de fets i 

esdeveniments d’interès 

general en diferents formats 

i suports. 

4.3. Llegir amb bona fluïdesa 

textos escolars i de l’entorn, 

dels mitjans de 

comunicació, i textos 

complexos relacionats amb 

interessos personals, en 

diferents formats i suports. 

5. Aplicar estratègies de 

comprensió per obtenir 

informació, interpretar i 

valorar el contingut d’acord 

amb la tipologia i la 

complexitat del text i el 

propòsit de la lectura. 

5.1. Aplicar amb pautes 

concretes per a cada text, 

diferents estratègies per a 

comprendre el sentit global 

i la informació específica. 

Inferir significats no explícits 

en escrits de tipologia 

diversa i en diferents 

formats de textos senzills o 

propers. Identificar el 

contingut rellevant del text. 

5.2. Aplicar amb pautes 

generals   diferents 

estratègies per comprendre 

el sentit global i la 

informació  específica. 

Inferir significats no explícits 

en escrits de tipologia 

diversa i en diferents 

formats de textos senzills o 

propers. Distingir les idees 

principals de  les 

secundàries. Fer valoracions 

personals. 

5.3. Aplicar de manera 

autònoma tot tipus 

d’estratègies per 

comprendre el sentit global 

i la informació específica de 

textos adequats a l’edat. 

Inferir significats no explícits 

en escrits de tipologia 

diversa i en diferents 

formats. Fer valoracions 

personals argumentades. 

6. Utilitzar, per comprendre 

un text, l’estructura i el 

format de cada gènere 

textual i el component 

semàntic de les paraules i 

de les estructures 

morfosintàctiques més 

habituals. 

6.1.Identificareltipusde text 

per poder planificar el tipus 

de lectura. Analitzar 

l’estructura de paraules o 

expressions del vocabulari 

usual per deduir-ne el 

significat i interpretar el 

significat dels connectors 

més freqüents i les 

6.2. Utilitzar l’estructura 

interna dels textos per 

interpretar-los 

analíticament i també de 

manera global. Deduir el 

significat de paraules o 

expressions i interpretar el 

significat de les estructures 

morfosintàctiques bàsiques. 

6.3. Utilitzar les 

característiques 

lingüístiques específiques 

de cada tipus de text per 

interpretar-los de manera 

analítica i global. Interpretar 

el significat del lèxic i de les 

estructures 

morfosintàctiques. 
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estructures 

morfosintàctiques bàsiques. 

  

7. Aplicar estratègies de 

cerca i gestió de la 

informació per adquirir 

coneixement propi. 

7.1. Aplicar estratègies per a 

la cerca, selecció i 

tractament de la informació, 

a partir de pautes donades, 

en diferents textos, a 

Internet i a les biblioteques. 

7.2. Aplicar estratègies per a 

la cerca, selecció i 

tractament de la informació, 

de forma autònoma, en 

diferents textos, a Internet i 

a les biblioteques. 

7.3.Aplicar estratègies per a 

la cerca, selecció i 

tractament de 

la informació, en diferents 

textos i valorar-ne el 

resultat. 

 
 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

8. Planificar l’escrit d’acord 

amb la situació 

comunicativa i el 

destinatari. 

8.1. Planificar un text d’un 

tema proper o viscut 

adreçat a persones de l’ 

entorn, decidint quin tipus 

de text cal escriure, la seva 

estructura i generant idees 

amb l’ajuda de pautes 

concretes. 

8.2. Planificar textos de 

temes coneguts, decidint 

quin tipus de text cal 

escriure, la seva estructura, 

a qui va dirigit i generant 

idees amb l’ajuda de pautes 

generals. 

8.3. Planificar 

autònomament textos de 

temes diversos, dirigits a 

qualsevol receptor, decidint 

quin tipus de text cal 

escriure, la seva estructura, 

generant idees i cercant 

informació si és necessari. 

9. Produir textos de 

tipologies diverses amb un 

lèxic i estructura que 

s’adeqüin al tipus de text, a 

les intencions i al 

destinatari. 

9.1. Produir textos propers o 

viscuts dirigits a iguals o a 

persones de l’entorn 

proper, emprant 

l’estructura  interna 

adequada amb frases 

simples, ben estructurades i 

mantenint la concordança; 

usant connectors freqüents, 

puntuació que marqui el 

final de frase, lèxic usual i 

normes ortogràfiques 

constants. 

9.2. Produir textos propers, 

viscuts i escolars dirigits a 

iguals o a persones de 

l’entorn proper, emprant 

una estructura correcta de 

frase, usant connectors i 

mantenint la concordança; 

una puntuació que 

l’organitzi en paràgrafs, amb 

un lèxic específic i les 

normes ortogràfiques que 

responguin a normes 

constants i excepcions de 

paraules més usuals. 

9.3. Produir textos de 

tipologia diversa molt ben 

estructurats dirigits a 

diferents destinataris amb 

una intenció concreta, 

emprant una estructura del 

text amb varietat de 

connectors i mantenint la 

concordança, una puntuació 

que organitzi els elements 

de la frase, un lèxic precís i 

les normes ortogràfiques i 

les excepcions del lèxic 

específic. 

10. Revisar el text per 

millorar-lo i tenir cura de la 

seva presentació formal en 

funció de la situació 

comunicativa. 

10.1. Revisar amb suport de 

pautes i elements de 

consulta alguns aspectes 

lingüístics del text: 

ortografia, lèxic i gramàtica, 

i algun aspecte que faci 

referència al contingut. 

Presentar el text amb una 

forma clara i entenedora. 

10.2. Revisar amb suport de 

pautes i elements de 

consulta aspectes lingüístics 

del text: ortografia, lèxic, 

gramàtica i aspectes 

discursius (coherència i 

adequació) amb suport de 

pautes. Presentar l’escrit 

amb una forma adequada al 

tipus de text, a la 

funcionalitat i al format. 

10.3. Revisar de forma 

completa el text (aspectes 

lingüístics i discursius) amb 

autonomia. Presentar el text 

tenint en compte elements 

estètics i creatius. 
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LITERÀRIA 

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

11. Llegir fragments i obres 

i conèixer alguns autors i 

autores significatius de la 

literatura catalana, 

castellana i universal. 

11.1. Llegir fragments i 

obres literàries de la 

literatura infantil i juvenil 

reconeixent  els 

seus elements fonamentals: 

dades bibliogràfiques, 

gènere, protagonistes 

principals, trama i escenaris. 

Interpretar de forma guiada 

el sentit general del text: 

establint relacions amb 

experiències personals i 

podent establir relacions 

entre obres a nivell 

superficial. Valorar els 

recursos retòrics i estètics 

més essencials. 

11.2. Llegir fragments i 

obres literàries de la 

literatura infantil i juvenil 

reconeixent els seus 

elements: gènere i 

subgènere, protagonistes 

principals i secundaris, 

subapartats de la trama... 

Interpretar el sentit general 

del text establint relacions 

amb experiències personals 

i podent establir relacions 

entre obres. Valorar 

diversos recursos retòrics i 

estètics. 

11.3. Llegir fragments i 

obres literàries reconeixent 

els  seus elements, 

interpretant i valorant el 

llenguatge literari, donant 

opinió  raonada  sobre 

l’obra llegida,  podent 

establir relacions entre 

obres de manera 

argumentada. Comprendre i 

valorar els recursos retòrics 

i estètics complexos. 

12. Crear textos amb 

recursos literaris per 

expressar sentiments, 

realitats i ficcions. 

12.1. Crear textos narratius 

senzills, amb una trama 

simple, amb poques 

escenes, i textos poètics, 

emprant recursos literaris 

simples com frases fetes i 

comparacions amb un lèxic 

bàsic. 

12.2. Crear textos narratius i 

poètics més complexos 

emprant alguns recursos 

literaris i utilitzant un lèxic 

precís. 

12.3. Crear textos narratius i 

poètics emprant diversitat 

de recursos literaris de 

manera original i amb 

riquesa lèxica. 

 
 

PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

13. Ser conscient de la 

pertinença a la comunitat 

lingüística i cultural 

catalana, i mostrar interès 

per l’ús de la llengua 

catalana. 

13.1. Identificar les 

principals característiques 

sociolingüístiques i culturals 

de la comunitat lingüística 

catalana. Usar 

adequadament la llengua 

catalana en tots els àmbits 

que implica la vida escolar. 

Identificar les variants del 

català i valorar la 

importància d’un model 

estàndard de llengua. 

13.2. Conèixer les principals 

característiques 

sociolingüístiques i culturals 

de la comunitat lingüística 

catalana, tot comparant-les. 

Usar la llengua catalana 

adequadament en tots els 

àmbits que implica la vida 

escolar i saber per què és 

necessari fer-ho. Conèixer 

les variants del català i 

valorar i saber explicar amb 

arguments la importància 

d’un model estàndard de la 

llengua. 

13.3. Conèixer les principals 

característiques 

sociolingüístiques i culturals 

de la comunitat lingüística 

catalana, tot comparant-les 

críticament. Usar la llengua 

catalana adequadament en 

tots els àmbits que implica 

la vida escolar, saber per 

què és necessari fer-ho i 

col•laborar en la facilitació 

del coneixement de la 

llengua als companys que 

poden tenir-hi dificultat. 



48 
 

14. Conèixer i valorar la 

diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, 

l’Estat espanyol, d’Europa i 

del món. 

14.1. Conèixer la diversitat 

lingüística de la nostra 

societat i també del món 

especialment les grans 

famílies lingüístiques i en 

concret les llengües 

romàniques i l’anglès. Ser 

capaç d’entendre paraules 

del vocabulari bàsic en 

llengües romàniques 

diverses, especialment les 

més properes al català i al 

castellà. No fer ús dels 

prejudicis lingüístics. 

14.2. Conèixer la diversitat 

lingüística de la nostra 

societat i també del món, 

especialment les grans 

famílies lingüístiques i en 

concret les llengües 

romàniques i l’anglès. Ser 

capaç d’entendre paraules 

del vocabulari bàsic i 

expressions també bàsiques 

(salutacions, comiats...) en 

llengües romàniques 

diverses, especialment les 

més properes al català i al 

castellà. No fer ús dels 

prejudicis lingüístics i tenir- 

hi una actitud crítica. 

14.3. Conèixer la diversitat 

lingüística de la nostra 

societat i també del món, 

especialment les grans 

famílies lingüístiques i en 

concret les llengües 

romàniques i l’anglès. Ser 

capaç d’entendre paraules 

del vocabulari bàsic, 

expressions també bàsiques 

(salutacions, comiats...) i 

frases molt simples en 

llengües romàniques 

diverses, especialment les 

més properes al català i al 

castellà. Tenir una actitud 

crítica davant dels prejudicis 

lingüístics i saber tenir-ne 

arguments en contra. 

 

 

5.8.1. Continguts clau de les competències de l’àmbit lingüístic 

Els continguts clau que ajuden a desenvolupar les diverses dimensions de l’àmbit lingüístic són els 

següents: 
 

Continguts clau de l’àrea de llengua 

catalana i llengua castellana 

Comunicació 

oral 

Comprensió 

lectora 

Expressió 

escrita 

Literària Plurilingüe i 

intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Tipologia textual               

2. Estratègies per a la comprensió               

3. Tema, idees principals i rellevants               

4. Adequació del registre               

5. Lèxic, vocabulari usual i específic               

6. Components semàntics i 

morfològics de la llengua: 

comparació, derivació,.composició, 

sentit figurat... 

              

7. Connectors               

8. Gestió i tractament de la 

informació 

              

9. Organització del text: coherència i 

cohesió 

              

10. Estratègies per estructurar 

l’expressió oral 

              

11. Elements expressius               

12. Estratègies de participació activa i 

col.laborativa 

              

13. Normes que regeixen la interacció 

oral: torns de paraula... 

              

14. Característiques dels textos segons 

el format i el suport 

              

15. Lectura en veu alta               

16. Lectura silenciosa               
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17. Textos digitals               

18. Hàbit lector               

19. Signes de puntuació               

20. Estratègies de cerca               

21. Fonts d’informació: paper i suport 

digital 

              

22. Estratègies i recursos per a la 

producció de textos 

              

23. Elements per a la planificació d’un 

text 

              

24. Correcció lingüística               

25. Revisió ortogràfica: diccionaris i 

correctors de textos 

              

26. Presentació formal               

27. Hàbit d’escriure               

28. Dades bàsiques d’un llibre               

29. Obres significatives d’autors 

vinculats a l’entorn 

              

30. Recursos retòrics               

31. Ritme i rima               

32. Dades bàsiques sobre la comunitat 

lingüística catalana i sobre les 

variants de la llengua 

              

33. Recursos per analitzar la situació 

de les llengües en la nostra societat 

              

34. Usos no discriminatoris del 

llenguatge 

              

35. Dades bàsiques sobre la diversitat 

sociolingüística 

              

36. Prejudicis lingüístics               

37. Llengües romàniques diverses               

38. Dades bàsiques sobre les llengües 

familiars 

              

 

 
Continguts clau de l’àrea de llengües estrangeres Competències 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Tipus de comprensió global, literal i interpretativa             

2. Estratègies de comprensió oral             

3. Estratègies de producció oral             

4. Estratègies d’interacció oral             

5. Elements no verbals de la comunicació             

6. Elements de la situació comunicativa: finalitat, 

destinatari, context 

            

7. Lectura silenciosa             

8. Lectura en veu alta             

9. Elements fonètics i prosòdics             

10. Tipologia textual             

11. Tema, idea principal i idea secundària en un text             

12. Lèxic i semàntica             

13. Elements morfosintàctics bàsics             

14. Estratègies de comprensió escrita             

15. Característiques dels textos segons el format i el 

suport 
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16. Estratègies per a l’expressió escrita: planificació, 

producció i revisió 

            

17. Ortografia de paraules conegudes i d’ús freqüent             

18. Cerca i gestió de a consulta lingüística             

19. Organització del text: adequació, coherència i 

cohesió 

            

20. Funcions del llenguatge             

21. Planificació, cerca i gestió d’informació             

22. Elements literaris             

23. Valoració dels textos literaris escoltats o llegits             

24. Estratègies plurilingües             

25. Ús de les TAC             

26. Aspectes sociolingüístics i culturals bàsics             

27. Famílies de llengües             

 
 

 

6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 
6.1. Programa d’immersió lingüística 

Es vetlla perquè, en el moment d’ingrés al centre d’un alumne amb llengua familiar diferent de la 

catalana, s’hi senti acollit, establint estratègies que facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana 

per tal d’afavorir la seva participació activa a la dinàmica del centre i facilitar, al mateix temps, 

l’arrelament a la cultura catalana. 

 

La composició de famílies de parla estrangera en el centre és molt reduïda, no obstant això es pot 

comptar amb l’assessorament LIC per acompanyar-les buscant eines de traducció i d’informació, 

perquè és important assegurar una bona immersió lingüística i afavorir l’aprenentatge lingüístic. En 

aquest cas direcció canalitza i facilita aquest objectiu. 
 

Quan a l’escola arriba alumnat de parla no catalana, es posa en marxa el programa d’immersió 

lingüística que consta d’un protocol d’acollida familiar per introduir-les dintre de la comunitat 

educativa. S’informa a tot el claustre sobre la matriculació d’aquesta incorporació i es recullen dades 

per conèixer més sobre l’escolaritat prèvia, la situació socioeconòmica i els membres que conviuen en 

el nucli familiar d’aquest nen o nena. 

 

Des de la tutoria i mitjançant l’entrevista inicial amb les famílies i l’observació de les necessitats del 

nen o nena, es valora si és necessari o no realitzar un PI lingüístic, i es dissenyen sessions de 

comunicació oral relacionades amb situacions quotidianes amb el desig que es garanteixi una 

continuïtat per part de les famílies. A més a més, es compta amb la col·laboració de la figura del 

delegat/da de la classe que contribueix a ajudar a introduir a la família en el grup de pares, mares i 

tutor/es dels nens i de les nenes, millorant així la relació social del grup. Tanmateix des del menjador 

s’ofereixen alternatives de menú i l’AFA informa de les activitats extraescolars que es realitzen al 

centre. 

El centre també informa les famílies que l’absència prolongada de l’alumnat pot perjudicar 

l’aprenentatge lingüístic i social dels seus fills/es. Aquesta absència si supera els quaranta dies lectius, 

s’ha de notificar al registre del pla d’absentisme local. 
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6.2. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

Quan es rep alumnat nouvingut es posa en marxa el Pla d’acollida, iniciant processos de reflexió i 

adequació de les metodologies d’aprenentatge del català com a segona llengua amb aquest alumnat. 

S’apliquen estratègies didàctiques i mesures organitzatives per oferir una atenció lingüística 

personalitzada que els permeti accedir a la llengua vehicular d’aprenentatge i al currículum ordinari en 

les millors condicions possibles, i així que en acabar l’ensenyament, pugui conèixer ambdues llengües 

de la mateixa manera. En aquest cas es compta amb l’assessor LIC del CRP del Baix Llobregat. 

En l’alumnat nouvingut s’utilitza el català per fer-ne possible la seva integració, també durant un temps 

necessari se li atén individualment amb un enfocament comunicatiu, avaluant els resultats i fent un 

seguiment. 

 
6.3. Projectes i programes afavoridors del treball lingüístic 

Tenint en compte tot el que s’ha esmentat, en aquest centre es treballa en xarxa per dur a terme 

projectes amb objectius compartits, obtenint major abast social i més coherència, gràcies a la suma de 

capacitats, esforços i recursos. És per això que es fan activitats funcionals com les Converses Literàries, 

el treball del projecte de centre, el programa LECXIT i el projecte Auxiliars de conversa per impulsar 

l’anglès, entre d’altres. 

 
6.3.1. Projecte Converses Literàries 

Sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 on diferents agents educatius 

i culturals vinculats a l’àmbit de la lectura (Ajuntament, centres educatius, AFA, Biblioteca Antonio 

Martin, CRP…) cocreen un projecte en xarxa on s’interacciona i s’obre l’activitat al conjunt de la ciutat. 

 

En aquest projecte es potencia la conversa literària en horari lectiu i extraescolar amb voluntat de 

facilitar experiències de lectura crítica que alhora enforteixin els vincles i intercanvis entre centres 

educatius, famílies i la Biblioteca Antonio Martín. En aquest marc de coordinació es dissenyen, es 

coordinen i es comuniquen les activitats en xarxa del projecte, i alhora s’intercanvien coneixements i 

reflexions sobre la implementació de la metodologia de les Converses Literàries. 

Els centres que hi participen en aquest projecte reben un lot de llibres il·lustrats seleccionats 

acuradament per la Biblioteca Antonio Martín amb un criteri de qualitat i idoneïtat per poder 

desenvolupar el treball pedagògic que planteja la metodologia de Converses Literàries. A més a més, 

des de la biblioteca es fa un acompanyament a tots els centres educatius al llarg del curs. 
 

Els docents de l’escola Charles Darwin reben formació per poder realitzar un bon modelatge de les 

converses i generar un espai lector motivador que faciliti la prescripció i la lectura crítica. Aquesta acció 

s’adreça a tots els cursos en l’àmbit de la llengua, un cop a la setmana durant 30 minuts de lectura. 

 
6.3.2. Projecte de centre 

Com cada any tot el centre treballa sota el fil conductor que ens assenyala el projecte de centre, la 

qual cosa ens ajuda a treballar de manera interdisciplinària diverses àrees. Per donar forma al projecte 

cerquem informació, investiguem, experimentem, debatem, proposem solucions, construïm, 

transformem, i inclús comuniquem i fem difusió d’allò que hem après. 

La nostra participació és activa, ens fem preguntes, acordem, treballem en equip, escrivim articles al 

Blog de l’aula, exposem oralment i per escrit els coneixements que generem, i un llarg etcètera, 

contribuint així a la millora de les dimensions de l’àmbit lingüístic. 



52 
 

6.3.3. Programa LECXIT 

El projecte LECXIT forma part del Programa Interseccions des del curs 2017-2018. Aquest projecte neix 

per tal d’incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball lúdic per millorar la comprensió 

lectora. Va ser impulsat el curs 2011-2012 per la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Educació de 

la Generalitat. L’Ajuntament del Prat mitjançant el Departament municipal d’Educació lidera el 

desplegament d’aquest projecte amb la col·laboració del Punt de Voluntarietat. 

 
Els voluntaris i voluntàries, i els joves dels instituts públics que són alumnes del servei comunitari, 

acompanyen de forma lúdica i amena a l’alumnat de cicle mitjà per participar en la lectura. 

 
Les accions del LECXIT es desenvolupen setmanalment en horari no lectiu, en finalitzar l’horari escolar 

i de manera coordinada entre les persones dinamitzadores, les direccions i els mestres dels centres 

educatius participants, que es troben a l’inici i final de cada curs per fer un reconeixement i seguiment 

dels progressos de l’alumnat. 

 
Aquest projecte utilitza la metodologia APS (Aprenentatge i Servei), fa servir llibres d’interès pels 

nens/es, i es desenvolupa en sessions grupals amb la persona dinamitzadora i mitjançant el treball de 

parelles lectores, però la implicació de les famílies també és un element clau. 

 

 
6.3.4. Impuls de l’anglès amb el projecte Auxiliars de Conversa 

La competència en llengua anglesa esdevé un element clau tant per l’accés a la feina com per la 

convivència i obertura a altres cultures i realitats socials, ens projecta al món, i de retruc, es fa present 

en el nostre dia a dia. Per tant, aquest projecte neix amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg 

termini per transformar la realitat lingüística del Prat. Potencia l’ús de l’anglès en diversos àmbits 

culturals i la seva visibilitat a la ciutat, millora les competències en llengua anglesa de l’alumnat i 

impulsa la innovació metodològica i la capacitació del professorat. 
 

El projecte aposta per l’entrada d’auxiliars de conversa als centres de forma continuada. La pràctica 

recurrent de l'alumnat amb la llengua anglesa s’acompanya del seu ús en diferents contextos culturals 

i d’aprenentatge. Potenciant l’intercanvi cultural, la relació entre espais lectius i no lectius i el treball 

en xarxa, es reforça el caràcter comunitari de l’aprenentatge i el vincle amb la ciutat. Els espais de 

coordinació i formació amb les persones referents del projecte als centres faciliten també millores 

metodològiques. 

En aquest cas, la nostra escola fa anys que participa en aquest projecte, és per això que el nostre centre 

disposa d’una Auxiliar de conversa que entra a l’aula de forma continuada per acompanyar a l’alumnat 

en diferents contextos potenciant l’intercanvi cultural, el foment de l’oralitat i la comprensió de 

l’anglès. Aquesta auxiliar acompanya a l’equip del centre dintre i fora de l’aula en petits grups. 
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6.4. Accions complementàries 

 
6.4.1. Pla educatiu de l’entorn 

La missió dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) gira al voltant de tres eixos fonamentals dels quals es 

deriven els objectius i les actuacions: 

1. L’èxit educatiu dels nois i noies en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. 

2. La convivència i la cohesió social amb especial atenció a: l’equitat i la igualtat d’oportunitats; 

el dret a la diferència i la interculturalitat; el foment de la llengua catalana amb respecte i 

valoració de la diversitat lingüística; i la convivència, el sentit de pertinença i el compromís 

cívic. 

3.  I la xarxa educativa com a resposta global, integral i més eficaç per aconseguir continuïtat i 

coherència educativa en la formació i educació de nois i noies. 
 

L’organització d’aquest pla és la següent: 

1) Comissió representativa 

2) Comissió operativa (comissió tècnica) 

3) Comissió de participació 

a) Èxit escolar: xarxa d’orientació, xarxa d’alfabetització i Pla local d’absentisme 

b) Cohesió social: sostenibilitat, equitat, i extraescolars i lleure 
 

Des d’aquest marc, el centre participa en els tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar que 

l’Ajuntament promou, com és el cas del reforç de la comprensió lectora i d’altres competències que es 

vulguin prioritzar. 

Aquests tallers són espais d’ensenyament i aprenentatge planificats amb una intencionalitat ben 

definida. Es desenvolupen en el mateix centre educatiu, generalment en horari extraescolar, encara 

que en casos excepcionals es contempla la possibilitat de dur-los a terme en horari lectiu. 
 

Els tallers són de ràtio reduïda, menys de 12 alumnes o d’entre 5-7 alumnes per grup si hi ha molta 

diversitat o major dèficit d’aprenentatge i/o conducta. Estan destinats per l’alumnat que per motius 

socioculturals, educatius i/o de dèficits d'aprenentatge, precisa un reforç en la competència lectora o 

en altres competències, sent el centre qui decideix quin alumnat ha de ser proposat per participar-hi. 

 
6.4.2. Entorns d’aprenentatge 

A IntersECCions, l’Escola Charles Darwin ha desplegat i participat en diferents entorns d’aprenentatge, 

alguns d’ells relacionats amb el desenvolupament de l'àmbit lingüístic. 

Els ENTORNS D’APRENENTATGE són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació 

i l’avaluació. Aquests espais permeten també el coneixement d’experiències d’altres programes i 

contextos, i l’intercanvi d’idees i d’eines educatives. En aquests entorns participa l’AFA, el professorat, 

altres professionals de diversos centres educatius, entitats i equipaments culturals per treballar en 

xarxa i afavorir la intersecció entre educació i cultura. 
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La nostra escola, en aquest curs escolar (2020-2021) forma part de les següents accions i entorns 

d’aprenentatge: 
 

Accions i entorns d’aprenentatge de l’Escola Charles Darwin per al curs 2020-2021 

 Projecte LECXIT (desenvolupat anteriorment) 

 Projecte en xarxa Converses Literàries (desenvolupat anteriorment) 

o Entorn d’aprenentatge de coordinació projecte Converses Literàries 

o Entorn d’aprenentatge de dinamització lectora 0-6 

o Entorn d’aprenentatge seminari d’aprofundiment 7-12 

 Projecte Auxiliars de Conversa (desenvolupat anteriorment) 

o Entorn d’aprenentatge Auxiliars de Conversa 

 Entorn d’aprenentatge Investiguem, Inventem La Ciència del Vol 

 Entorn d’aprenentatge Xarxa d’Especialistes de Música del Prat 

 Entorn d’aprenentatge de Camins Vius de cicle inicial: JUNGLA amb Big Bouncers 

 Entorn d’aprenentatge de Camins Vius de cicle mitjà: COLLAGE i ACCIÓ amb Macarena Recuerda 

 Entorn d’aprenentatge de Camins Vius de cicle superior i 1r d’ESO: LA MALETA D’OZ amb La Brutal 

 
 

Del projecte en xarxa sobre converses literàries, desenvolupat anteriorment, es duen a terme dos 

seminaris amb acompanyament virtual i presencial pels docents dels centres que hi participen. Aquests 

seminaris són: 

 EA Seminari d’aprofundiment en la dinamització lectora 0-6 anys: dirigit a docents d’escoles 

bressol i cicle infantil i tècnics de la biblioteca, amb els objectius d’aprofundir en la dinàmica de 

com dinamitzar la lectura a l’aula de l’escola bressol i del cicle infantil, i de treballar com 

documentar l’aprenentatge per fer-lo extensiu a la resta del claustre. 

En aquest entorn s’aborden els contes clàssics, les instal·lacions artístic-literàries i la dinamització 

lectora amb les famílies. Hi participen docents de la nostra Escola Charles Darwin, de l’Escola 

Galileo Galilei, de l’Escola Bressol El Cabusset i de l’Escola Bressol Sol Solet. El personal tècnic de 

la Biblioteca Antonio Martín participa i gestiona aquest espai coordinant-se amb els experts en 

literatura infantil que imparteixen la formació (Anna Juan Cantavella i Marc Alabart Barba). 
 

 EA Seminari d’aprofundiment de converses literàries, nivell primària i secundària: dirigit a 

docents de primària i secundària i tècniques de la biblioteca, amb els objectius d’aprofundir en la 

dinàmica de conversa literària a l’aula pel que fa a eines i metodologies, aconseguir l’assoliment 

de les competències i els valors que permetin a tots els nens i nenes desenvolupar-se en l’àmbit 

escolar i personal en totes les seves dimensions, potenciar l’aprenentatge significatiu i funcional, i 

treballar com documentar l’aprenentatge per fer-lo extensiu a la resta del claustre. 

Es treballa a partir de sessions concretes de conversa literària a cicle inicial, a cicle mitjà, a cicle 

superior i a secundària; alhora que es constitueix com un espai d’intercanvi entre iguals de com 

estan desenvolupant el treball a l’aula, on l’experta en literatura infantil i juvenil els guia i els 

acompanya. 

En el seminari hi participen docents de primària i secundària de la nostra Escola Charles Darwin, 

de l’Escola Galileo Galilei i de l’Institut Estany de la  Ricarda. El personal tècnic de la Biblioteca 
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Antonio Martín participa i gestiona aquest espai coordinant-se amb els experts en literatura 

infantil que imparteixen la formació (Anna Juan Cantavella). 
 

Quant al projecte Auxiliars de Conversa, desenvolupat anteriorment, té associat un entorn 

d’aprenentatge per analitzar des de diferents perspectives la incorporació de la figura de l’auxiliar de 

conversa als centres educatius i culturals participants del projecte amb la finalitat de proposar millores 

i compartir bones pràctiques. 

L’entorn d’aprenentatge de coordinació del projecte en xarxa Investiguem, Inventem: La Ciència del 

Vol és l'espai de codisseny, seguiment i d’avaluació del desplegament del nostre projecte de centre, 

en el qual tot el grup de treball vetlla per la coordinació de les accions en xarxa i la comunicació del 

projecte. Alhora s’articula com a espai d’intercanvi de coneixements, de reflexió i de millora continua 

del projecte. 

En aquest entorn hi participen docents i professionals de la nostra Escola Charles Darwin, de l’Escola 

Bernat Metge, de l’Escola del Parc, de l’Escola Galileo Galilei i de l’Institut Baldiri Guilera. També hi 

participen el Centre de Recursos Pedagògics del Prat (CRP El Prat) així com personal tècnic de cultura, 

d’educació i d’IntersECCions. 

Aquest curs, el Centre Cívic Palmira Domènech s'estructura com a centre cultural de referència del 

projecte, donat que està desenvolupant una proposta de programació entorn el pensament científic; 

també per primer cop la Biblioteca Antonio Martín s’incorpora en aquest espai de coordinació. A més, 

aquest curs es compta amb l'acompanyament expert de la Cooperativa NUSOS, la qual promou la 

cultura científica i la sostenibilitat i que ajudarà als centres participants a definir els seus projectes 

científics. 

Cal destacar que membres del nostre centre varen fer una formació del CESIRE (Centre de Recursos 

Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) en la qual es va treballar la ciència 

del vol des d’una mirada integradora; i ara es reprèn aquest entorn d’aprenentatge on es concreta una 

proposta de desplegament de projecte per al curs escolar. 

Els objectius d’aquest entorn són: 

 Donar continuïtat i reforçar el treball en xarxa entre tots els agents participants en el projecte. 

 Fomentar la cultura científica vinculada al territori des d’una perspectiva comunitària que connecti 

centres educatius, centres culturals i ciutadania. 

 Facilitar la implementació dels projectes que es desenvolupin en el marc d’aquest àmbit de treball 

i la seva articulació en xarxa. 

 Garantir mecanismes de comunicació, seguiment i avaluació dels projectes. 

 Dissenyar conjuntament les accions en xarxa entre els agents participants. 
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6.4.3. Pla de formació i projectes d’innovació amb dimensió internacional 

El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals, en les quals intervé el professorat per 

intercanviar experiències, recursos i formació. Promou activitats de formació per donar cohesió i 

professionalitat al treball docent i també proposa l’intercanvi facilitant així la millora de la competència 

lingüística, gràcies a la vivència de necessitats de comunicació i d’interacció real, la qual cosa genera 

bones pràctiques d’interrelació sociocultural. 

 

La dimensió europea i internacional del centre educatiu és garantia de participació en un món global. 

Permet concretar accions i planificar projectes des del projecte lingüístic plurilingüe. Aquest 

desenvolupament ens dóna oportunitats per conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres 

centres d’arreu del món per a la millora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la 

ciutadania activa. A més a més, afavoreix la projecció externa del centre i ajuda a la reflexió i a la 

cohesió interna dels equips docents pel que fa a la innovació i a la renovació metodològica. 

En aquest cas, el centre participa en l’Erasmus +KA101 com a projecte d’innovació pel que fa a 

l’ensenyament/aprenentatge de les llengües. El Projecte “Escenaris d’Aprenentatge Actius: connectem 

les metodologies de l’aula amb la vida real”, parteix d’una anàlisi de necessitats de centre escolar en 

relació amb la qualitat i l’excel·lència educativa i els mètodes de treball que contribueixen a aconseguir 

l’èxit educatiu de la diversitat de l’alumnat. El vincle entre les noves metodologies d’aprenentatge i la 

connexió amb la vida real, fan que aprendre de forma significativa, es converteixi en una font molt 

potent de construcció del coneixement per a tot tipus d’alumnes. 

 

Per donar continuïtat a aquesta línia de centre, es dóna resposta a les necessitats de formació de 

professorat perquè reverteixi en l’alumnat i perquè ampliïn la xarxa de contactes internacionals. 

 
Els tres objectius del projecte estan encaminats a desenvolupar i consolidar la metodologia 

constructivista en els tres agents principals: alumnat, professorat i institució. 
 

1. En l’aprenentatge significatiu per projectes, els docents creen un entorn d’instrucció en què 

els ALUMNES entenen la informació que se’ls està mostrant i així seran conduïts a la 

transferència en la seva màxima expressió. La institució escolar es veurà beneficiada de nodrir- 

se de potents fonts de coneixement i podrà projectar-se en una dimensió europea de prestigi 

i qualitat. 

2. El perfil dels DOCENTS participants parteix d’un procés transparent i objectiu de selecció. 

Aquests compleixen amb una sèrie de requisits que s’han baremat i puntuat. 

3. Les activitats previstes pretenen oferir-nos una sèrie d’experiències professionals i vitals de 

gran valor. Aprendre de diferents sistemes d’educació europeus podrà fer que s’incorpori a la 

INSTITUCIÓ les fórmules de més èxit per assolir l’excel·lència educativa. 

 

La formació proporcionarà la base sòlida de coneixement i ajudarà a reforçar i ampliar els 

aprenentatges. Aquests seran transferits a l’alumnat en el terreny pràctic de les unitats de programació 

que es desenvolupin. 
 

Els períodes d’observació interpel·laran amb una varietat de bons models a implementar. Els docents, 

a través del debat, analitzaran aquells aspectes pedagògics, metodològics i didàctics que puguin ser 

considerats com a bones pràctiques per tal d’implementar els que resultin viables i compatibles 

d’acord amb la legislació vigent en matèria d’educació al nostre país. 

 

El resultat esperat serà la creació d’un model d’unitat de programació propi de centre. S’avaluarà en 

relació amb el grau d’impacte que generi en els mateixos participants, en l’organització, al municipi i 
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comarca, i en relació amb la qualitat i abast de les activitats de difusió que es plantegen. El projecte 

ajudarà a mantenir la internacionalització de centre i aportarà un distintiu d’institució referent i model 

amb la transformació que s’experimenti. 

Es prioritzarà la comunicació mitjançant la creació d’un Grup E-Twinning de docents europeus i es 

difondrà mitjançant els canals digitals web i xarxes socials. 
 

Els beneficis de les accions empreses pels participants, multiplicaran la xarxa d’impacte. Així, els 

beneficis que s’esperen a llarg termini passen per la consolidació d’un projecte sòlid i sostenible en el 

temps, arrelat i alineat amb el Projecte Educatiu de Centre i estretament lligat a la consecució de la 

Programació General Anual. S’incorporaran en els documents institucionals les bones pràctiques que 

s’hagin valorat com a positives i portadores de l’èxit educatiu. 

 
 
 

7. COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 

El català és la llengua de treball i de projecció externa de l’escola. El desconeixement del català per 

part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc 

no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les 

famílies i per a la normalització i extensió del seu ús. 

Aleshores, el centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes, quan es comunica 

(actes, comunicats, informes, rètols, documentació del centre, pàgina web, xarxes, correus, 

Dinantia...), quan exposa i quan s’adreça a corporacions i institucions públiques de Catalunya, a 

empreses que contracta i a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sense 

perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen, la qual cosa es 

faria en format bilingüe català/castellà. 
 

Cal destacar que la pàgina web del centre que conté informació variada (documents del centre, 

projectes, activitats destacades, sortides, blogs de cada classe...) està en català, tot i que pot haver-hi 

escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. 

 
7.1. Serveis d’educació no formal i activitats extraescolars 

La nostra escola es coordina per fer possible que tant el servei d’acollida matinal, el menjador i els 

adults responsables de les activitats extraescolars (estudi assistit, activitats esportives, colònies...) 

s’adrecin a l’alumnat en català, tant en les situacions formals com en les informals, vetllant que la 

comunicació dels i de les aprenents també sigui en aquesta llengua. 

 
7.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

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

d’una comunitat lingüística i, 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 té en compte la diversitat lingüística 

de l’alumnat i l’aprofita, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats 

ordinàries del centre. 

En aquest cas, s’estableixen unes pautes d’ús lingüístic favorables de la llengua catalana, garantint que 

totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en català, sense 

perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat 
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nouvingut o que es faciliti documentació bilingüe català/castellà/llengua d’origen (sempre que sigui 

possible) o s’atengui oralment en castellà aquelles persones que expressament ho demanin. 

 
 

8. MATERIALS I RECURSOS PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT 
 

En els següents enllaços es poden trobar nombrosos recursos per acollir l’alumnat nouvingut i d’origen 

estranger: 
 

 Alumnat nouvingut

  Alumnat d’origen estranger
 
 
 
 
  
  

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Charles Darwin 
 
Av. Pare Andreu de Palma, 30 
08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 93 370 91 05 
a8042810@xtec.cat 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA DE LA DIRECTORA DEL CENTRE EDUCATIU ESCOLA CHARLES DARWIN, DE EL PRAT 

DE LLOBREGAT, PER LA QUAL S’APROVA EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC). 

 

 

 

 

Vanessa Rubio Carrasco, com a directora de l’Escola Charles Darwin de El Prat de Llobregat i en 

aplicació de les competències pròpies que la llei vigent m’atorga,  

 

 

RESOLC 

 

Aprovar el Projecte Lingüístic de Centre. 

 

Faig constar que en data 5 de maig de 2021 han estat informats i escoltats el Claustre i el 

Consell Escolar.  

 

Així mateix, aquest Projecte Lingüístic de Centre estarà a disposició de l’Administració 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

Vanessa Rubio Carrasco 

Directora  

 

El Prat de Llobregat, 6 de maig de 2021    
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