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0. INTRODUCCIÓ 
 
Pel que fa al marc legal, el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Escola Isidre Martí   es 
contextualitza en la llei 7/1983 de normalització lingüística a Catalunya i en la promulgació de 
la llei 1/1998 de política lingüística, on es contempla que: 
 
− El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els 

nivells i les modalitats educatius. (art. 20.1) 
− Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(art. 20.2) 

− El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament no universitari. (art. 21.1) 

− L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en 
els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual 
en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues 
llengües oficials al final de l’educació obligatòria. (art. 21.3) 

− El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no 
universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder 
fer-ne ús en la tasca docent. (art. 24.1) 

 
Simultàniament al procés de normalització lingüística s’ha desenvolupat a nivell estatal un 
procés d’ajustament del sistema educatiu amb la promulgació de la Llei Orgànica del Dret a 
l’Educació (LODE. Llei 8/1985) i la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu 
(LOGSE). 
La confluència d’aquests dos processos fa que el PLC sigui l’instrument que possibilita que els 
centres educatius organitzin i gestionin d’acord amb la normativa vigent, però de manera 
autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre 
(llengua vehicular i llengua d’aprenentatge) i al tractament curricular de les diferents llengües 
que són presents. 
 
Pel que fa a les normes que regeixen el PLC es reparteixen en diferents àmbits: 
 
Àmbit pedagògic 
 

1.1. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 
1.1.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament. 

Al centre, s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament no universitari. (Articles 20.1. i 21.1. de la Llei 1/1998 de política 
lingüística; article 6.1. del Decret 94/1992, que fa referència a l'educació 
infantil; article 5;1. del Decret 95/1992, que fa referència a l'educació primària; 
article 5.1. del Decret 96/1992, que fa referència a la secundaria obligatori; 
article 6.1. del Decret 332/1994, que fa referència als ensenyaments de formació 
professional,. article 5.1. del Decret 82/1996, .que fa referència al batxillerat.) 

1.1.2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 
d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 
com les externes. (Article 20.2. de la Llei 1/1998.) 
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1.1.3. El centre vetllarà per l'ús habitual de la llengua catalana, com a llengua 
vehicular i d' aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre 
(llibres, jocs, audiovisuals, programari, etc.). A més, a les àrees o assignatures que 
s'imparteixen en llengua catalana s’emprarà aquesta en totes les activitats orals i 
escrites: l'exposició del professor, el material didàctic o llibres de text, els 
exercicis de l’alumne i els d'avaluació. (Article 6.2. del Decret 362/1983.) 

1.1.4. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de 
l'ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d'estar 
en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. (Article 24.1. de la Llei 
1/1998. ) 

1.1.5. El centre fomentarà la participació del personal docent en cursos 
d'actualització lingüística i cultura catalana. 

1.1.6. El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat 
en serà el transmissor del model d'ús per a l'alumnat perquè aquest en tingui un 
referent clar i sòlid. (Apartat 2. Tractament de les llengües a l'educació primària 
i a l'educació secundaria obligatòria.) 

1.1.7. Les àrees s' impartiran normalment en llengua catalana excepte la de llengua 
castellana i la de llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, l' exposició 
del mestre/a i del professor/a, el material didàctic, els llibres de text i les 
activitats d'avaluació seran en llengua catalana. (Resolució de 12 de juny de 1998. 
) 

1.1.8. La distribució de les hores de l’àrea de llengua a l'educació primària podrà 
adaptar-se a programes lingüístics específics, sempre que es respectin globalment 
en el conjunt de l'etapa les assignacions horàries establertes. (Resolució de 12 de 

juny de 1998. ) 
1.1.9. Es considerarà prioritari l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en 

llengua catalana, atès que és aquesta la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge. (Resolució de 12 de juny de 1998. ) 

1.1.10. El centre vetllarà perquè l'escola sigui l'espai on l'alumne adquireixi els 
senyals d'identitat nacionals propis de la nostra personalitat col·lectiva: la 
historia, la cultura, el patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia han de 
ser-hi presents de manera fonamental per tal de desenvolupar la comunicació i 
l’expressió, el sentiment de pertinença i estimació al país, la relació amb l’entorn, 
l’obertura al món i la iniciació a participar en la societat que els envolta. (Decret 

95/1992). 
1.1.11. El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat conegui i 

utilitzi correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per 
escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge. (Decret 

95/199.2) 
 
 

1.2. El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 
1.2.1. Els infants de parvulari i cicle inicial de l'educació primària, els pares, mares 

o tutors dels quals sol·licitin que els seus fills o filles rebin l'ensenyament en 
llengua castellana, seran escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció 
individualitzada. Els mestres del cicle s'organitzaran per a donar aquesta atenció 
de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb l'especificitat 
dels seus aprenentatges. (Resolució de 12 de juny de 1998. ) 
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1.2.2. El centre vetllarà perquè a l’ensenyament primari, l'alumnat conegui la 
llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 
apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió. (Article 2.6. del 

Decret 95/1992.) 
 
 

1.3. El procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües estrangeres. 
1.3.1. En l’àrea de llengües estrangeres, l’alumnat iniciarà l'aprenentatge d'una 

primera llengua en el cicle mitja i podrà optar a la introducció d'una segona 
llengua estrangera en el cicle superior. (Decret 223/1992, de 25 de setembre, 

que modifica l'art. 6 del Decret 95/1992, de 28 d'abril). El centre garantirà la 
continuïtat d' aquesta segona llengua durant tot l’ensenyament. (Tractament de 

les llengües a l'educació primària.) 
1.3.2. Per tal que es pugui complir l'horari total prescrit per a cada cicle, 

l'ensenyament de la primera llengua estrangera no s’iniciarà més tard del segon 
trimestre del cicle mitjà. 

1.3.3. Per tal de poder oferir una segona llengua estrangera en el cicle superior, el 
centre haurà de disposar del professorat amb l'especialitat, la titulació o els 
coneixements adients i amb les degudes garanties de continuïtat en la seva 
plantilla. (Resolució de 12 de juny de 1998) 

1.3.4. Els centres que plantegin la introducció d’una llengua estrangera abans del 
cicle mitjà sense modificació dels elements prescriptius del currículum hauran de 
notificar-ho a la delegació corresponent, fent-hi constar: la titulació del 
professorat que hi participarà, el desenvolupament curricular de l’àrea en el marc 
del projecte curricular, el tractament conjunt de les llengües segons el projecte 
lingüístic i les garanties de continuïtat del projecte presentat. (Resolució de 12 de 

juny de 1998) 
 

1.4. Adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 
sociolingüística del centre. 

1.4.1. El centre vetllarà perquè en el moment d'ingrés d'alumnat amb llengua 
familiar diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies que 
li facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d'afavorir la seva 
participació activa en la dinàmica de l'escola. (Tractament de les llengües a 
l'Educació Primària.) 

1.4.2. El centre tindrà present la seva realitat sociolingüística per dissenyar el 
model organitzatiu de l’àrea de Llengua en funció de les seves necessitats d'acord 
amb la flexibilitat horària que li permeten els decrets 95/1992 i 223/1992. 
(Tractament de les llengües a l'Educació Primària.) 

1.4.3. L 'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha 
de rebre un suport especial i addicional d'ensenyament del català (Article 21.8. 
Llei 1/1998). El centre garantirà l'aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà 
perquè aquests alumnes n'adquireixin, al més aviat possible, el nivell llindar. 
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Àmbit de govern institucional 
 

1.5. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge  
1.5.1. El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en 

tots els nivells i les modalitats educatius. (Article 20.1. de la Llei 1/1998.) Al 
centre, s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de 
l'educació infantil, de l'educació primària, de l’educació secundaria obligatòria, de 
la formació professional i del batxillerat. (Article 6 del Decret 94/1992; article 5 
del Decret 95/1992,. article 5.1. del Decret 96/1992,. article 6:1. del Decret 

332/1994,. article 5.1. del Decret 82/1996. ) 
1.5.2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 

d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 
com les externes. (Article 20.2. de la Llei 1/1998.) 

1.5.3. La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en els centres 
d'ensenyament, tant en les activitats internes com en les de projecció externa. 
Així mateix, els directors dels centres vetllaran perquè la llengua catalana sigui el 
vehicle d'expressió normal en les reunions del claustre i del consell 
escolar.(Resolució de 12 de juny de 1998. ) 

1.5.4. La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en totes les reunions i 
actes de la comunitat educativa. (Decret 362/1983.) 

1.5.5. El centre vetllarà perquè totes aquelles activitats pedagògiques que es 
realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua catalana. 

1.5.6. El centre assegurarà i incrementarà la seva participació en totes les 
activitats organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar 
l'ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

 
1.6. Adequacions del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre. 
1.6.1. El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes 

institucionals que fomentin l'ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i 
la situació del català en relació amb les altres llengües presents en el centre i en 
el context on esta ubicat. 

1.6.2. El centre fomentarà la participació del col·lectiu escolar en les activitats 
organitzades per les institucions que tinguin com a objectiu fomentar l'ús de la 
llengua i el coneixement de la cultura catalana i la integració, si és el cas. 

1.6.3. El centre demanarà a l' AMPA l'ús de la llengua catalana en les activitats 
internes i externes d'acord amb el PLC. També es demanarà la seva participació 
en la difusió de cursos de llengua i cultura catalanes per a les famílies de l'escola, 
perquè aquestes s'impliquin en el procés d'aprenentatge de la llengua catalana de 
llurs fills/es. 
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Àmbit humà i de serveis 
 

1.7. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
1.7.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de I' ensenyament 

en tots els nivells i les modalitats educatius. (Article 20.1. de la Llei 1/1998.) Al 
centre, s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de 
l'educació infantil, de l'educació primària, de l'educació secundaria obligatòria, de 
la formació professional i del batxillerat. (Article 6 del Decret 94/1992; article 5 
del Decret 95/1992; article 5.1. del Decret 96/1992; article 6.1. del Decret 

332/1994; article 5.1. del Decret82/1996.) 
1.7.2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 

d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 
com les externes. (Article 20.2. de la Llei 1/1998.) 

1.7.3. D'acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels 
centres docents públics d'ensenyament no universitari dependents del 
Departament d'Ensenyament han de tenir el coneixement adequat de les dues 
llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i la utilització correcta 
d' ambdues llengües en la practica docent habitual, tant en l'expressió oral com 
en l'escrita (article I del Decret 244/1991). El professorat dels centres docents 
de Catalunya de qualsevol nivell de l'ensenyament no universitari ha de conèixer 
les dues llengües oficials i ha d'estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca 
docent. (Article 24.1. de la Llei 1/1998.) 

1.7.4. El professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua que correspongui 
segons el projecte lingüístic del centre, elaborat d'acord amb la normativa 
aplicable. (Article 1.2 del Decret 244/1991) 

1.7.5. El centre utilitzarà, normalment, la llengua catalana com a llengua de 
comunicació oral i escrita entre tot el professorat, el personal no docent i 
l'alumnat dins i fora de l’àmbit curricular. 

1.7.6. El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins 
com fora d'espais curriculars) per tal de ser-ne model d'ús per a la resta de la 
comunitat educativa. 

1.7.7. El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i 
personal contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 
desenvolupa. Es demanarà a l' AMPA que tingui en compte aquest criteri a 1 'hora 
de contractar personal de suport. 

1.7.8. El centre fomentarà la participació del personal docent i no docent en 
cursos d'actualització lingüística i de cultura catalana. 
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Àmbit administratiu 
 

1.8. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
1.8.1. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 

d'expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 
com les externes. (Article 20.2. de la Llei 1/1998.) 

1.8.2. La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques 
de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris 
de llurs serveis han d' emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació 
entre ells. També l'han d'emprar normalment en les comunicacions i en les 
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit 
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans o ciutadanes a rebre-les 
en castellà si ho demanen. (Article 9.1. de la Llei 1/1998.) 

1.8.3. En els procediments administratius tramitats per I' Administració de la 
Generalitat, per les administracions locals i per les altres corporacions de 
Catalunya s'ha d'emprar el català, sens perjudici del dret dels ciutadans i 
ciutadanes a presentar documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre 
notificacions en castellà. (Article 10.1. de la Llei 1/1998.) 

1.8.4. Les actuacions administratives del règim interior dels centres com són 
actes, comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es 
redactaran normalment en llengua catalana (Decret 362/1983). El català serà 
emprat en totes les actuacions administratives de tots els centres: arxius, 
qualificacions, informes interns i comunicacions. (Resolució 12 de juny de 1998. ) 

1.8.5. Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en català, 
exceptuant-ne els casos en els quals els usuaris les demanin castellà. (Decret 

362/1983.) 
1.8.6. Els avisos al públic que s'hagin d'inserir al tauler d'anuncis del centre es 

faran normalment en llengua catalana. (Decret 362/1983) 
1.8.7. Es vetllarà per la utilització habitual d'un llenguatge no sexista en les 

comunicacions internes i externes del centre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLC Isidre Martí 

 

 9

Relació entre els àmbits i els diferents aspectes del projecte lingüístic de centre. 

 Àmbit pedagògic 
Àmbit de govern 

institucional 
Àmbit humà i de 

serveis 
Àmbit 

administratiu 

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

    

El procés d’ensenyament 
aprenentatge de la llengua 
castellana 

    

Les diferents opcions en 
referència a les llengües 
estrangeres 

    

Els criteris generals per a les 
adequacions del procés 
d’ensenyament aprenentatge 
a la realitat sociolingüística 
del centre globalment 
individual 

    

 
Un cop feta la referència al marc legal corresponent hem dissenyat el PLC de l’escola                                       
partint de la realitat on està immers el centre escolar. 
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1. DIAGNOSI  
  
A. De l’entorn  
 

L’escola  Isidre Martí està situada al carrer de les Piles s/n a Esplugues de Llobregat, 
Barcelona. La zona d’influència de la nostra escola és el barri del Centre d’Esplugues de 
Llobregat, amb un entorn social i cultural mitjà. 
 
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatges de l’escola. L’escola adequarà els seus medis 
i recursos perquè, en cap cas, es produeixi discriminacions en l’ús i aprenentatge de les dues 
llengües oficials.  
Al centre es garanteix la integració escolar i social de tot l’alumnat, independentment de la 
seva llengua, cultura, condició social i origen.  
 
Els alumnes de l’escola són, en gran majoria, bilingües (català i castellà). En un percentatge 
menor estan els alumnes que només parlen català o castellà a casa seva. Tenim molt pocs 
alumnes nouvinguts degut a què molts d’ells han retornat als seus països d’origen. Per tant, les 
famílies de l’escola, entenen, de manera general, tan el castellà com el català.  Tot i això, el 
Projecte Lingüístic de l’escola parteix del concepte de Normalització Lingüística progressiva, 
és a dir, vol garantir l’aprenentatge i coherència adequades en l’ensenyament dels continguts 
de la llengua catalana i de les seves tradicions i costums populars al llarg de l’escolaritat. 
 
 
L’ensenyament del català l’entenem com l’aprofundiment de la llengua de manera vivencial i 
gradual a càrrec del professor/a tutor/a i els diferents especialistes a excepció de la llengua 
castellana i l’anglès. El coneixement de la realitat de Catalunya també el treballem mitjançant 
l’estudi gradual de la geografia, història i amb la celebració de les festes més populars. També 
amb la participació a les activitats complementàries que les diverses entitats culturals 
programen a nivell de poble: teatre, música, festes del poble, etc. 
 
 
                                                  
B. Del centre i del professorat 
 
La plantilla està formada per 29 mestres, 9 dels quals són tutors. Tot el professorat de 
l’escola té l’acreditació corresponent per poder impartir les classes en llengua catalana i així 
es fa. Per tant podem dir que la llengua vehicular de l’escola és el català tant a nivell oral com 
a nivell escrit. No obstant això, potser caldria modificar alguns hàbits davant l’alumnat. La 
majoria de l’alumnat de l’escola utilitza poquíssim el català en el seu entorn familiar, això fa 
que de vegades és relaxi l’ús del català a favor del castellà. 
També hi ha un relaxament a favor del castellà en horari del menjador. S’hauria d’incidir en 
l’ús del català dins d’aquesta franja.  
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LLENGUA MATERNA DELS ALUMNES CURS 2017-18 
 
CURS NOUVINGUTS CATALÀ CASTELLÀ CATALÀ+CASTELLÀ ALTRES 

IDIOMES 
EI-3 - 5 11 5 1 

EI-4 2 12 24 12 5 

EI-5 - 10 6 6 1 

1r 2 11 28 8 3 

2n 1 9 16 23 1 

3r - 9 11 22 3 

4t 1 7 8 23 4 

5è 2 9 11 23 2 

6è - 7 19 9 7 

TOTAL 8 (2.1%) 79 (20.8%) 134 (35.3%) 131 (34.5%) 27 (7.1%) 

Titulacions Nombre de 
mestres 

Mestre de català 23 
Modul ll  3 
Certificat de capacitació  3 

TITULACIONS DE CATALÀ

mestre de cat

modul ll

capacitació
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Quines llengües parlem a casa?

Català

Castellà

Català i castellà

Altres idiomes
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2. OBJECTIUS 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
 
− Garantir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus àmbits, 

tant a nivell oral com escrit. 
− Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua i la 

cultura catalana. 
− Mantenir la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització de la 

llengua al centre. 
− Planificar activitats que garanteixin el coneixement de la llengua i cultura catalana per 

part de tota la comunitat educativa. 
 
 
OBJECTIUS PER ÀMBITS: 
 
Àmbit pedagògic 
 
− Assegurar la utilització del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. 
− Aconseguir que l’actitud dels alumnes vers la llengua catalana sigui positiva. 
− Aconseguir que els alumnes usin el català en qualsevol situació comunicativa. 
− Promoure el gust per la lectura mitjançant de la biblioteca d'aula. 
− Donar la possibilitat a tots els nens de l'escola, començant per infantil, de conèixer i 

poder expressar-se amb una tercera llengua: l'anglès. 
− Garantir el coneixement de la llengua catalana, castellana i anglesa segons els graus 

establerts al currículum. 
− Acollir l'alumnat nouvingut i fixar criteris per iniciar o continuar de manera personalitzada 

l'aprenentatge de la llengua. 
− Implementar metodologies d'immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de 

potenciar-ne l'aprenentatge. 
− Assegurar que la metodologia de l’àrea de llengua tingui en compte el contacte entre totes 

les llengües presents al centre. 
 
Àmbit de govern institucional 
 
− Assegurar a tots els cicles i nivells educatius el suport oral de llengua en petits grups per 

consolidar la competència lingüística. 
− Promoure la participació d’alumnes en centres d’esplai de la localitat o del barri amb la 

finalitat de fomentar l’ús de la llengua i la integració a la cultura del país. 
− Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que 

el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 
− Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologia, materials didàctics, 

TIC...) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de 
l’ensenyament de la llengua i els aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida 
lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

− Promoure que el català sigui la llengua de comunicació oral i escrita en totes les reunions i 
actes de la comunitat educativa. 
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Àmbit humà i de serveis 
 
− Vetllar perquè el professorat i el personal de serveis transmeti un model normalitzat de 

l’ús de la llengua. 
 

 
3. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

L’escola ha participat en la formació ILEC per reflexionar i reorganitzar de nou el 

tractament de les llengües al llarg de tots els cursos d’Infantil i Primària. Concretem que 

les llengües que s’imparteixen a l’escola són el català, castellà i l’anglès.  

S’estableix com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat,  

potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de 

tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el 

desenvolupament de l'hàbit lector dels alumnes, sense oblidar que la competència lectora 

és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels 

àmbits de la vida adulta. 

 

També es desenvolupen altres projectes relacionats amb l’àmbit lingüístic:  

• Projecte interdisciplinar: es programen activitats de tipus interdisciplinar per a 

tots els cicles educatius a l’entorn d’un tema. En aquest projecte la llengua és el 

canal que ens permet desenvolupar els coneixements de cada àrea. Arrel de l’impuls 

a la lectura es posa èmfasi en la reflexió cognitivo-lingüística.  

• Teatre (2n i 6è): es treballen diferent aspectes de la llengua: vocabulari, frases 

fetes, dicció i prosòdia. Les obres de teatre es representen a la resta d’alumnes i a 

les famílies.  

• Projecte oral a tots els cicles: exposicions orals a tots els cursos, a partir dels 

propis interessos dels alumnes. 

• Consell d’Infants: a proposta de l’Ajuntament d’Esplugues els alumnes de cicle 

superior participen en el Consell d’Infants. Dites activitats es duen a terme a l’aula i 

al Ple de l’Ajuntament. Cada classe té dos representants que seran els encarregats 
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de transmetre, de manera oral, tot allò que hagi succeït  al Ple. Es fomenta 

l’expressió oral de manera espontània i ordenada. 

• Intercanvi escolar amb l’Escola Japonesa de Barcelona: dos dies l’any hi ha un 

intercanvi entre l’Escola Japonesa i la nostra escola. Es programen activitats 

especials per aquell dia que fomenten la integració dels alumnes. Els alumnes fan us 

de la llengua oral per coneixes i jugar amb els nous companys, però també fan ús de 

nous recursos per a que la comunicació es dugui a terme.  

• Projecte intergeneracional amb la residència de 3a edat La Mallola: és un projecte 

del tipus aprenentatge-servei. Els alumnes de 4t i els avis de la Mallola 

comparteixen una activitat prèviament programada. L’ús de la llengua oral és 

converteix en un element imprescindible per comunicar-se amb els avis.  

• L’ús de llengua anglesa a Educació Infantil: s’introdueix la llengua anglesa a EI-3 i 

EI-4 treballant amb mig grup en sessions de 45 minuts. A EI-5 es treballen dues 

sessions de 45 minuts amb mig grup. Es treballa de manera oral.  

• L’ús de la llengua anglesa a Cicle Inicial: es dediquen tres sessions setmanals. Es 

treballa de manera oral i es comencen a introduir petits imputs escrits. 

• L’ús de la llengua anglesa a Cicle Mitjà: es dediquen dues hores i mitja setmanals. Es 

participa en el projecte Sharing to learn mitjançant el qual el grup d’alumnes de 

l’American School de Barcelona venen a l’escola, a fer LANGUAGE ASSISTENTS a 

les classes d’anglès de 4t. Es treballa l’expressió oral mitjançant el model donat. 

També es treballa 1 sessió a la setmana la lectura col·lectiva. 

• L’ús de la llengua anglesa a Cicle Superior: es dediquen 3 sessions setmanals 

dedicant especial atenció a l’expressió escrita mitjançant varis projectes del curs: 

Halloween, Christmas entre d’altres. Es fa ús de les noves tecnologies dins l’aula.  
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COM TREBALLEM LA LLENGUA A L’ESCOLA ISIDRE MARÍ 

 
 A l’escola treballem les llengües de la següent manera:  
 
PRIMÀRIA 
 
1)Organització de les aules:  
-Es realitza un GRUP FLEXIBLE de comprensió escrita en les tres llengües amb dos cursos i 
tres mestres. Es realitzen des de 3r a 6è. A CI es realitzen dos desdoblaments  de llengua 
amb dues  mestres i un grup.  
-Un desdoblament d’expressió escrita amb un grup i dues mestres des de 1r a 6è.  
- Hi ha la comissió d’expressió escrita en català i anglès per facilitar la coordinació de 
l’expressió escrita a  l’escola. També hi ha la comissió de biblioteca.  
 
2)Comprensió lectora.  
Proves ACL: 
Creació del document amb instruccions per passar les ACL i el seu posterior seguiment amb 
reflexions a nivell de cicles i claustre per a dissenyar possibles activitats de millora.  
 
Instruccions per passar les ACL: 
 

-Passarem les ACL dos cops a l’any, al novembre i al maig. 
-Sempre es passaran a 1a hora del matí (a les 9h). 
-Es passarà la prova en dos dies en sessions de 45’.  
-Explicarem els nens, amb el text d’exemple, en que consisteix aquesta prova. 
-Guiem i acompanyem als alumnes en tota la prova: 

. Els indiquem que la lectura i les respostes s’hauran de resoldre aproximadament en 10 
min. (Segons el nivell) 

. Comencem tots alhora la prova i ens esperem fins que el darrer alumne acabi. Llavors 
passem al següent text. 

. Els aclarim que nosaltres no podem resoldre dubtes de vocabulari. 
 
 

3)Proves de velocitat lectora:   
Es passen les proves de Velocitat Lectora a tots els cursos, des de CI a CS. Se n’encarregaran 
les mestres d’Educació Especial. Es compartirà la gràfica de l’evolució de VL amb els alumnes i 
així podran veure els resultats de millora. Creació de la graella d’ACL i VL per fer-ne el 
seguiment al llarg dels anys.  
 
4)Proves d’expressió escrita: 
Acords d’expressió escrita per a tota l’escola en les tres llengües, amb la creació de la 
comissió (a partir del PdD). S’han dissenyat unes proves que es passaran a principi i final de 
cada curs (català i anglès) des de 1r a 6è.  
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5)Pla lector: 
El pla lector consta de ½ hora diària al llarg dels 5 dies lectius. Cada curs té organitzat i 
planificat el Pla Lector.  
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL  
A EI es treballa la llengua de la següent manera: 
Es realitzaran al llarg de tota l’etapa d’infantil i de manera sistemàtica: 

- Estratègies de descodificació 
- Lectura compartida i guiada 
- Jocs de consciència fonològica 
- Racons de joc simbòlic 
- Activitats autònomes de comprensió lectora 
- Estratègies de comprensió 
- Fluïdesa lectora 
- L’escolta estructurada 
- Àlbums il·lustrats 

 
Algunes d’aquestes estratègies són utilitzades al cicle inicial.  
 
5)Dedicació hores setmanals de les llengües: 
A Primària, es dediquen 4 hores per a la llengua catalana i 2 h a la llengua castellana, ja que hi 
ha estructures comunes que compensen les hores.  
Les classes de llengua anglesa s’introdueixen a l’escola des de EI3 a 6è. A EI es dedica una 
hora setmanal, mentre que les hores que es dediquen a la llengua anglesa a primària són 2 h 
45m hores. A 4t hi ha el projecte Sharing to Learn, on es dedica la tarda del dimecres a 
l’expressió oral amb alumnes de l’escola Americana.  
 
6)Nouvinguts: 
Els alumnes nouvinguts tenen dues hores de dedicació setmanal amb la mestra d’EE. Aquestes 
sessions s’adapten segons les característiques de cada cas. Es treballa vocabulari bàsic per a 
la immersió de l’alumne. El percentatge d’alumnes nouvinguts és d’1%.  
 
 
 
 

 


