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1. PRESENTACIÓ 
 
La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i 
diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal 
a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la 
resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber 
ser. És a dir, la competència comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament 
personal i curricular, i a l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els 
alumnes.  
 
El Projecte Educatiu del Centre hi dedica, mitjançant el Projecte Lingüístic, una atenció 
especial. En el procés actual de transformació del model educatiu, l’educació plurilingüe i 
intercultural ocupa un espai rellevant que implica una reflexió i un canvi de concepcions, 
individuals i col·lectives, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. Per aquest motiu el 
Departament d’Ensenyament ha publicat el document El model lingüístic del sistema 
educatiu a Catalunya.  
 
L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural 
situa la llengua al centre de l’aprenentatge com a instrument fonamental per al 
desenvolupament personal, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a 
garantia d’equitat i de cohesió social.  
 
L’educació plurilingüe implica un plantejament global, organitzatiu, metodològic i 
d’avaluació en tots els cicles i etapes, i afecta la totalitat del professorat del centre. Per 
tant, la implantació d’aquest model requereix canvis organitzatius i metodològics de 
caràcter sistèmic amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa i lingüística de 
l’alumnat, però també per desenvolupar les competències clau (bàsiques, del pensament 
i personals), fomentar el treball cooperatiu i globalitzat, i adquirir estratègies per a 
l’aprenentatge autònom.  
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del projecte 
educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del 
centre. Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera 
coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords 
de gestió educativa diària dels centres.  
 
En aquest sentit, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, estableix 
que:   
  

“El projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i 
d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte 
lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull 
els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa 
als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les 
associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre 
l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, 
determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a 
segones.”  
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L’aprenentatge, com és sabut, no només es produeix a l’escola. Les activitats de lleure, 
els contextos no formals i les situacions vitals informals incideixen de manera 
significativa en l’adquisició de les competències bàsiques i, molt particularment, en el 
desenvolupament de la competència comunicativa ja que els coneixements, els usos i 
les actituds envers les llengües formen part de l’adquisició d’aquesta competència. Per 
elaborar el projecte lingüístic, doncs, els centres han de tenir en compte el seu context 
sociolingüístic i el del seu entorn, el bagatge lingüístic del seu alumnat i les seves 
necessitats individuals, els resultats de les avaluacions internes i externes, i la 
competència lingüística del professorat.  
 
A partir d’aquesta anàlisi els centres podran concretar els objectius d’aprenentatge de 
les diferents llengües i les estratègies i accions previstes per assolir-los, fixar els criteris 
per a la comunicació interna i externa, i planificar la formació necessària per al 
desenvolupament professional i la capacitació lingüística de l’equip docent.  
 
La implementació del projecte lingüístic requereix lideratge educatiu i una visió 
estratègica orientada a planificar i organitzar diferents escenaris d’aprenentatge que 
permetin dur a terme projectes, tasques i activitats que facilitin una progressió coherent 
de l’aprenentatge al llarg de totes les etapes educatives, que permetin la implantació de 
plans de seguiment, avaluació i millora, i que garanteixin l’assoliment dels objectius fixats 
i dels estàndards competencials desitjables. 
 
El PLC que presentem a continuació parteix de la realitat escolar en la qual està immers 
el nostre centre educatiu, l'escola La Noguera, situada al barri del Secà de Balaguer. 
 
El nostre centre va endegar per primer cop el seu PLC a finals de la dècada dels 90, 
concretament el curs 98/99. Aquell projecte fou resultat del procés de normalització 
lingüística que anys abans havia motivat la progressiva incorporació de l’ensenyament 
en català a les nostres aules. Posteriorment, el curs 2002/03 fou revisat i esmenat per 
primera vegada. I el curs 2007/08 va ser revisat per segona vegada, document que 
després d'estar en vigència una dècada considerem que cal tornar a revisar per ajustar-
lo a la nova realitat social i cultural del moment. 
 
Pretenem que aquest document esdevingui una eina útil per al desenvolupament de la 
nostra tasca diària a l’aula i en l’entorn escolar a través de tota la comunitat educativa. El 
“per què” d’aquest nou PLC passa per un seguit de reflexions: 
 
 Nou context sociolingüístic i sociocultural del nostre alumnat i de llurs respectives 

famílies. 
 Augment de les exigències lingüístiques de la nostra societat dins el nou marc 

europeu. 
 Necessitat de replantejar-se el treball de la llengua a nivell oral. 
 Visió de conjunt a l’acollida de l’alumnat nouvingut i recerca de noves estratègies 

d’actuació. 
 Les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació obren noves portes a 

l’ensenyament de les llengües. 
 Valorar la diversitat lingüística com a riquesa i fer que la llengua esdevingui un 

element de cohesió social. 
 Potenciar projectes i programes plurilingües davant la necessitat de conèixer 

diversitat de llengües. 
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 L’exigència social de treballar per un ús no sexista del llenguatge. 
 Coordinar entre els diferents estaments i agents educatius l’ús que en fem de les 

llengües. 
 Promoure la lectura com a font d’informació i de plaer en qualsevol llengua tractada 

al centre. La biblioteca ha d’esdevenir un espai clau en aquest sentit. 
 
Així, d’entrada, ens plantegem dos propòsits bàsics, el primer d'aquests és que el PLC 
garanteixi el dret de tots els infants de poder fer servir el català i el castellà per a 
múltiples finalitats i en la diversitat d’usos lingüístics (orals i escrits) existents. 
Aquesta voluntat inicial influirà positivament en la construcció d’un aprenentatge efectiu 
per al nostre alumnat. Això tan sols serà possible vetllant per una organització lingüística 
a nivell de centre que prengui en consideració totes les àrees curriculars i tots els espais 
i moments de la vida escolar. Per tant, ens caldrà dissenyar una programació conjunta, 
complementària i coherent entre les diferents àrees d’ensenyament-aprenentatge.  
 
El segon propòsit, i de no menys rellevància, és que el PLC ha de donar les pautes i 
orientacions necessàries per contribuir al desenvolupament d’una competència 
plurilingüe i pluricultural que permeti als nens i nenes una aproximació global al 
fet comunicatiu i cultural; aquesta dimensió aportarà nous valors, actituds i 
coneixements per a la construcció personal i social del nostre alumnat proporcionant-li 
així el coneixement lingüístic necessari per tenir les mateixes oportunitats. Aquest 
coneixement inclou el respecte per la diversitat lingüística i el desig per aprendre altres 
llengües. 
 
Resumint, podríem definir com a línies d'actuació o “idees clau” que marquen i 
fonamenten la confecció i posada en pràctica d’aquest PLC són les següents: 

 Aconseguir una bona competència lingüística en acabar l'etapa. Això implicarà 
que les nenes i els nens, en acabar l’etapa:  

a. han de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge;  

b. també han de dominar el castellà;  

c. han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir 
usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en 
un entorn plurilingüe i pluricultural;  

d. han de comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions entre 
llengües romàniques;  

e. han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en 
l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de 
més llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment, 
malgrat no les aprenguin mai; i, finalment,  

f. han de desenvolupar la competència audiovisual amb la consciència de la 
importància de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i la 
influència que els missatges audiovisuals i els seus llenguatges tenen en 
els nous sistemes de comunicació, que configuren moltes de les realitats 
d’aquest món plural i divers. 

 Valorar i treure profit de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut. 

 



 
C. Joan Miró, 2 (25600) Balaguer. Tel. 973.44 63 25                                                                                         

Web: www.escolalanoguera.cat / E-mail: escolalanoguera@xtec.cat 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 

6 
   
 

Per acabar, cal recordar que el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) com a eina 
pedagògica, ha de ser flexible i adaptable a l’entorn escolar així com també útil i 
coherent amb la tasca educativa que es duu a terme al centre educatiu. Per tant, creiem 
que és de cabdal importància que aquest instrument acabi incidint de forma directa en 
els acords de la gestió educativa que diàriament vivim en la nostra escola. 
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2. CONTEXT  
 
La situació sociolingüística de Catalunya en començar el segle XXI és complexa. 
L'acollida de les noves immigracions constitueix un repte de primera magnitud per tal 
com afebleix la posició social del català. L'objectiu d'aconseguir parlants plurilingües 
competents implica que cada establir programes precisos de gestió de les llengües per 
determinar com el català, llengua vehicular de l'escola, s'articula, d'una manera coherent, 
amb l'ensenyament de les altres llengües i de les altres matèries tot establint acords per 
a relacionar les diferents estratègies didàctiques.  
 
Cal recordar que el català és una llengua que l'escola ha de tractar amb especial 
atenció, no només pel seu estatus oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que 
en té una part de l'alumnat pel que fa als seus usos col·loquials i informals. Els centres 
educatius tenim la missió de transmetre-la perquè tota la població pugui emprar-la en 
qualsevol situació comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de tota la societat 
evitant així la seva compartimentació en comunitats lingüístiques separades.  
 
Alhora, l'escola ha de garantir que el seu alumnat tingui també un domini ple del castellà, 
oferint l'ensenyament d‟aquelles formes d'ús menys conegudes pel seu alumnat. També 
cal, respecte a les llengües estrangeres, considerar la seva diferent presència social per 
fer-ne un tractament diferenciat.  

El nivell socioeconòmic del barri del Secà és ple de contrastos. Així, d’una banda, a la 
zona del Bombo, de Serra Vicenta i dels Champinyons trobem famílies amb un nivell 
social i econòmic alt, amb cases unifamiliars de nova edificació, que treballen com a 
empresaris per compte propi, com a professionals lliures, com a funcionaris… I d’altra 
banda, a la zona dels pisos Balmes i al barri del Firal trobem famílies amb un nivell 
socioeconòmic mitjà-baix, la majoria de les quals viuen en els pisos que es van construir 
als anys 60/70. En els carrers que comuniquen el barri del Secà amb la part baixa de la 
ciutat, els carrers Ponent i la Giradeta, s’hi troben cases de construcció antiga i pisos de 
nova construcció de protecció oficial. 

A trets generals, podríem dir que és un barri que va acollir la primera onada migratòria 
als anys 60/70, migració d’origen intern, bàsicament de famílies provinents del sud 
d’Espanya. Això explica que bona part de les famílies del barri tinguin com a llengua 
materna la llengua castellana. 

Amb la segona onada migratòria, l’externa, al barri han arribat moltes famílies d’altres 
països, sobretot del Magreb i dels països de l’est, una de les raons ha estat que 
Balaguer és capital de comarca i que al barri hi havia habitatges antics que eren més 
assequibles. Ara, doncs, la diversitat lingüística del barri és major.  

La majoria del nostre alumnat viu a Balaguer, principalment al barri del Secà, però també 
acull alumnat que resideix als barris del Firal, Santa Maria i, en menor mesura, al Casc 
Antic. Una part de l’alumnat que assisteix a l’escola viu a la part nova de Balaguer, més 
allunyada de la ubicació del centre, o fins i tot en pobles propers (Gerb, Castelló...), 
habitualment això és fruit de l’existència de vincles familiars amb el barri.  

La majoria d’alumnes de P3 del nostre centre han estat escolaritzats a les llars d’infants 
municipals “Patufet” i “Putxinel·lis”, però també hi ha una part de l’alumnat que 
s’escolaritza per primera vegada a la nostra escola. 
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La taxa d’alumnes d’origen immigrant ha anat disminuint, actualment se situa al voltant 
d’un 6% de l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 24 mesos), la 
majoria d’ells provenen del Magreb. A l’escola hi ha entorn 13,5% d’alumnat que, sense 
estar considerats nouvinguts, tenen arrels en d’altres països, com ara als països 
llatinoamericans, africans o de l’est. Aquest alumnat està força ben integrat en el grup, i 
el seu procés d’acolliment sol ser ràpid i força satisfactori.  

Una de les voluntats principals de l'escola és donar resposta a les necessitats de 
l’alumnat i de l’entorn i la presa de decisions ha estat encaminada a donar solucions i 
recursos diferenciats en aquest sentit. La línia educativa del centre sempre ha estat 
sensible i permeable a la realitat del seu entorn social i físic, l’ha promocionat en tot 
moment i ha potenciat l’autoestima de l’alumnat ja que es considerava una escola 
inferior a la resta per la seva ubicació en un barri obrer i, a la vegada, llunyà respecte al 
nucli urbà. La realització de diversos projectes i la participació en moltes activitats ha fet 
canviar la imatge d’una escola de barriada per la d’un centre actiu i innovador.  

Aquesta situació heterogènia condiciona el funcionament del centre, així com el 
rendiment escolar de gran part de l’alumnat. Tanmateix, si al principi d’aquest procés 
social migratori el fet d’atendre les necessitats educatives va suposar una angoixa per al 
professorat, ara es constata que al llarg de la seva escolarització s’aconsegueixen els 
objectius previstos. Per arribar fins aquí, però, hem hagut d'anar dissenyant i pensant 
estratègies, recursos, projectes i activitats. Aquestes actuacions – i a tall d’introducció – 
les volem referenciar en aquest apartat per tal de donar constància que som una escola 
que fa anys que venim treballant en aquesta línia i que, per tant, el claustre està 
sensibilitzat en temes d’interculturalitat, diversitat sociolingüística i foment de les 
llengües: 

 Des del curs 2018-19 disposem de mitja dotació d'aula d’acollida per donar 
resposta a la incorporació esglaonada d'alumnat de fora, bàsicament provinent de 
la immigració, que desconeixen totalment les llengües catalana i castellana. 
Esperem que aquesta dotació pugui consolidar-se, o almenys tenir certa 
continuïtat. 

 Sensibilitat dins del claustre de mestres pel tractament dels aspectes lingüístics, 
això ha motivat la participació del claustre de mestres en diferents formacions 
impulsades pel Departament d'Educació, com ara Impuls a la Lectura, 
Aprenentatge Inicial de la Lectura, Grup Experimental de Plurilingüisme i 
actualment estem realitzant la formació Ara Escric. 

 Des de fa cursos que hi ha consolidades diferents activitats de centre que giren 
entorn al desenvolupament de la competència lingüística: Certamen de Lectura en 
Veu Alta, Certamen literari i revista de Sant Jordi, Radiopati, Maletes viatgeres, 
Apadrinaments lectors... 

 Es participa en les activitats de foment de la competència lingüística impulsades 
des d'institucions i administracions educatives locals: Pla de Dinàmica Educativa 
Municipal i Pla de Dinàmica Educativa Comarcal. 

 Es realitzen diferents activitats de cohesió i foment de les relacions entre la 
comunitat educativa, entre les que destaca el Sopar Multicultural organitzat per 
l’AMPA amb l'objectiu d'apropar la diversitat lingüística i cultural que existeix a 
l'escola. 
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L'escola La Noguera desenvolupa la seva activitat docent en un entorn que viu la realitat 
lingüística sense problemes. La diversitat lingüística present a les aules i a l’entorn del 
centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el dia a dia de l'escola. Es respecten 
i conviuen amb harmonia les diferents llengües d’origen des del respecte mutu per la 
diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i conèixer i valorar cultures 
diferents.  
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3. ÚS DE LES LLENGÜES 

3.1. Llengua del centre  

L’escola utilitza la llengua catalana en totes les manifestacions orals i escrites: rètols, 
cartells i ambientació, en general del centre. 

3.2. Documents de centre 

Tota la documentació acadèmica i de gestió escolar és en llengua catalana. Els 
documents de l’escola es revisen periòdicament i se’n fa l’actualització, si s’escau. El 
personal docent té accés i coneix els documents, els quals té a l’abast. També se'n fa 
difusió al web de l'escola. 

3.3 Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents de l’escola, tant els interns com els adreçats a les famílies es 
vetlla perquè el llenguatge utilitzat sigui no sexista ni androgènic. Un membre del Consell 
Escolar és el responsable d’impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real 
entre dones i homes. 

3.4 Comunicació externa 

L’escola utilitza la llengua catalana en les seves comunicacions (actes, comunicats a les 
famílies, informes,...) i en la relació amb el Departament, l’Ajuntament i altres 
institucions, empreses i particulars amb les que contacta, sempre que siguin residents en 
l’àmbit lingüístic català.  

3.5. Llengua de relació amb famílies 

El tractament que fem de la mediació lingüística a l’escola és el següent: durant el 
període d’acollida al centre, els comunicats escrits s’expliquen oralment a les famílies 
nouvingudes. S’utilitza la seva llengua materna per mitjà d’una persona traductora o en 
una altra llengua que dominin els dos interlocutors, que és en la majoria dels casos la 
llengua castellana.  

3.6. Educació no formal 

Els/les responsables del servei d’acollida matinal i de tarda, de menjador escolar i de la 
resta d’activitats extraescolars s’adrecen a l’alumnat en llengua catalana, excepte les 
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activitats extraescolars lingüístiques. Les coordinacions que es porten a terme entre el 
personal d’aquests serveis, direcció i l’AMPA també es realitzen en català. 

3.7. Projecció del centre 

El centre té una pàgina web escrita en llengua catalana amb la següent adreça URL: 
http://escolalanoguera.cat.  

Detallem de forma esquemàtica l‟ús de la llengua en les següents situacions 
comunicatives: 

COM ES COMUNIQUEN EL PROFESSORAT AMB EL / L': 

Alumnat a l'aula 

 Les àrees lingüístiques s'imparteixen en la llengua de la matèria.  

 Les classes de les àrees no lingüístiques que no tenen un tractament 
lingüístic específic s'imparteixen en llengua catalana. 

 Les classes de les àrees no lingüístiques que tenen un tractament 
lingüístic específic -Arts & Cratfts- s'imparteixen en llengua catalana, 
castellana i anglesa. 

Alumnat (fora de l'aula) 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 El professorat que imparteix altres àrees lingüístiques -castellana i 
anglesa- també ho fan en aquestes llengües de manera puntual. 

Pares i mares 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 Quan la llengua inicial de la conversa és la llengua castellana, però se 
sap que el progenitor entén la llengua catalana, es produeixen dos 
situacions diferents, o ambdós interlocutors ho fan en llengua 
castellana o el progenitor ho fa en castellà i el docent en català. 

 És freqüent trobar progenitors que no entenen la llengua catalana, 
però que tenen un millor domini de la llengua castellana, en aquests 
casos la llengua utilitzada és la castellana. 

Professorat  La llengua habitual és la llengua catalana. 

Personal no docent 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 En alguns casos s'alterna amb la llengua castellana, o bé es 
produeixen converses en les que el docent empra la llengua catalana 
i el personal no docent la llengua castellana.  

Professorat - AMPA  La llengua habitual és la llengua catalana. 

 
 Quadre 1. Situacions comunicatives orals del professorat. 
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COM ES COMUNIQUEN L'ALUMNAT AMB EL / L': 

Professorat a l'aula 

 La llengua habitual és la llengua d'impartició de la matèria. 

 Part de l'alumnat escolaritzat en els primers cursos -educació infantil i 
cicle inicial- amb la llengua castellana com a materna s'adreça al 
professorat en llengua castellana.  

Professorat fora de l'aula 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 Alguns alumnes que tenen la llengua castellana com a llengua 
materna ho fan em aquesta llengua. 

 Alguns alumnes de manera puntual s'adreça al professorat que 
imparteix altres àrees lingüístiques -castellana i anglesa- en aquestes 
llengües. 

Alumnat a l‟aula 
 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 En relacions interpersonals també apareix la llengua castellana. 

Alumnat fora de les aules 
 La llengua utilitzada habitualment segueix essent la llengua catalana. 

 Hi ha un augment significatiu de l'ús de la llengua castellana. 

Personal no docent  

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 En alguns casos s'alterna amb la llengua castellana, o bé es 
produeixen converses en les que l'alumnat empra la llengua catalana i 
el personal no docent la llengua castellana. 

Pares i mares 

 La llengua habitual que utiltza l'alumnat dins de l'escola amb els 
propis pares és la seva llengua materna, ja sigui la llengua catalana o 
la castellana. 

 L'alumnat amb llengües maternes pròpies d'altres països poden 
adreçar-se en diferents llengües als pares i mares dels seus 
companys que tenen domini de la seva llengua materna: àrab i 
romanès són les llengües més habituals. 

 
Quadre 2. Situacions comunicatives orals de l'alumnat. 

 

 

 

 

 

COM ES COMUNICA EL PERSONAL NO DOCENT AMB EL / L': 

Professorat 

 La llengua utilitzada habitualment per la majoria és la llengua 
catalana. 

 Algun membre del personal no docent, que té la llengua castellana 
com a llengua materna, utilitza habitualment la llengua castellana, si 
bé puntualment també empra la llengua catalana en les seves 
interaccions comunicatives amb el professorat. 

Personal no docent 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 En alguns casos -quan la llengua castellana és la materna d'ambdós 
interlocutors- s'utilitza amb la llengua castellana. 
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Altres pares i mares 

 La llengua utilitzada habitualment per la majoria és la llengua 
catalana. 

 Quan la llengua inicial de la conversa és la llengua castellana, però se 
sap que el progenitor entén la llengua catalana, es produeixen dos 
situacions diferents, o ambdós interlocutors ho fan en llengua 
castellana o el progenitor ho fa en castellà i el docent en català. 

 En els casos que el/els progenitor/s no entenen la llengua catalana, 
però que tenen un millor domini de la llengua castellana, la llengua 
utilitzada és la castellana. 

 
Quadre 3. Situacions comunicatives orals del personal no docent. 

 
 
 

 

COM ES COMUNIQUEN ELS PARES I MARES AMB EL / L': 

Professorat 

 La llengua utilitzada habitualment és la llengua catalana. 

 Alguns pares i mares castellanoparlants amb domini de la llengua 
catalana ho fan en llengua catalana, altres ho fan en llengua 
castellana.  

 Un nombre important de famílies nouvingudes no dominen la llengua 
catalana i, per tant, s'adrecen al professorat en llengua castellana. 

Personal no docent 

 La llengua habitual és la llengua catalana. 

 En alguns casos -quan la llengua castellana és la materna d'ambdós 
interlocutors, quan el progenitor no entén la llengua catalana...- 
s'utilitza amb la llengua castellana. 

 Quan se sap que el progenitor entén la llengua catalana, es donen 
situacions diferents: o bé es produeixen converses en les que el 
personal no docent empra la llengua catalana i el pares i mares la 
llengua castellana; o ambdós interlocutors utilitzen la llengua 
castellana. 

Altres pares i mares 

 Hi ha famílies que ho fan amb llengua catalana i d'altres que ho fan en 
llengua castellana. 

 Hi ha converses en les que un progenitor empra la llengua catalana i 
l'altre progenitor la llengua castellana. 

 En cas de tenir altres llengües maternes -àrab, romanès...- sovintegen 
les converses en altres llengües. 

 
Quadre 4. Situacions comunicatives orals dels pares i mares. 
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4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES ÀREES LINGÜÍSTIQUES 

La càrrega horària que tindrà l'àmbit lingüístic quedarà reflectida cada inici de curs a la 
Programació General de Centre i s'ajustarà a la normativa definida pel Departament 
d'Educació: 

ÀMBIT / ÀREES 
HORES 
ETAPA 

HORES 
SETMANALS 
(6 CURSOS) 

MITJANA 
HORES 

SETMANA 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Àrea de llengua catalana 

Àrea de llengua castellana 
1050 30 5 

Àrea de primera llengua estrangera 420 12 2 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Àrea de Matematíques 840 24 4 

ÀMBIT DE MEDI 

Àrea de coneixement del medi natural 

Àrea de coneixement del medi social 
630 18 3 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música 
i dansa 

525 15 2,5 

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 

Àrea d'educació física 385 11 1,83 

ÀMBIT D'EDUCACIÓ EN VALORS 

Valors socials i cívics o religió 315 9 1,5 

LLIURE DISPOSICIÓ 

Total horari lectiu curricular 4725 135 22,5 

Hores d'esbarjo 525 15 2,5 

TOTAL HORARI LECTIU ETAPA 5250 150 25 

 
Quadre 5. Distribució horària de les àrees a l'educació primària. 

 

Com a criteri, a l'escola La Noguera es repartiran equitativament les 1050 hores 
destinades a les àrees de llengua catalana i de llengua castellana per a l'etapa 
d'educació primària. 
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5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

5.1 Llengua Catalana  

5.1.1 Llengua oral 
 
La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o no, 
elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi 
pensament. Cal considerar-la en totes les seves dimensions (la de la interacció, la de 
l’escolta i la producció i la de la mediació) en grup gran o grups més petits, atenent tant 
els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans o les 
tecnologies de la informació i la comunicació. A més, l’ús reflexiu de la parla és l’eina 
més eficaç per posar a prova els aprenentatges. L’alumnat ha d’assumir el paper 
d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a 
intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i 
fluïdesa en una societat democràtica i participativa.  

Aquesta priorització de la llengua parlada és de gran importància quan es tracta de 
l’ensenyament d’una llengua nova per a l’alumnat. En aquesta situació, l’ús de diferents 
recursos didàctics, amb formats i suports variats i en contextos diferents (festes, 
representacions, projectes i activitats curriculars) ha de ser una de les claus per a un 
aprenentatge eficaç. Els discursos orals utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle i 
objecte d’aprenentatge, per la qual cosa s’ha d’atendre tant el coneixement dels 
elements lingüístics i comunicatius com la capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge de 
diferents continguts curriculars i en les diferents situacions comunicatives. Al nostre 
centre treballem la llengua oral en tots els cursos i les diverses modalitats (entrevista, 
conversa, dramatització, argumentació, …) tant en l’àrea de llengua com en la resta 
d’àrees.  

5.1.2 Llengua escrita  

La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, receptives 
(lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les 
interaccions orals, que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç.  

Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus 
de text, el suport i el contingut que s’hi vehicula; són processos que s’aprenen en la 
lectura i escriptura de textos a qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i 
escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si 
mateixa i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència i també que són una 
font de descoberta i de plaer personal. Cal aplicar progressivament els textos de nivells 
de complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa (textos que 
descriuen, expliquen, organitzen informació o idees, expliquen com fer coses, impliquen 
interaccions verbals, convèncer, etc), en diferents suports (paper, digital) i formats 
(verbals, gràfics i imatge).  
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5.1.3 Relació llengua oral i llengua escrita  

Cal considerar la llengua oral i escrita en totes les seves dimensions i relacionarles per 
tal d’afavorir un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Les activitats que es 
proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es comparteixen amb 
l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 
habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament.  

5.1.4 La llengua en les diverses àrees  

L’equip docent del centre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en 
català és responsabilitat dels mestres de totes les àrees. El centre posa molt èmfasi en 
el treball de la lectura i de la comprensió, aplicant proves ACL a tots els cursos de 
primària. 

5.1.5 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

El centre segueix una mateixa línia en l’ensenyament de les llengües i en els criteris 
d’avaluació al llarg dels cursos de primària. Els aprenentatges s’organitzen de manera 
progressiva i coherent amb dificultat ascendent. Es duu a terme una coordinació entre 
els cicles d’una manera planificada i sistemàtica. I també entre nivells, fent el traspàs 
d’informació. 

 

P3 - P4- P5 

Comprensió 
Es treballa a nivell oral a partir de petites històries, contes... que 
poden ser explicats pels docents, altres persones vinculades al 
centre (alumnat de cursos superiors, mares i pares...).  

Expressió 

Es treballa a partir de les rutines del matí, amb 'explicació de 
vivències, emocions i sentiments personals. A P4 observem si utilitza 
els temps compostos, els pronoms possessius el meu i el seu, fa 
oracions circumstancials de causa i conseqüència. A P5 ens fixem si 
utiltza adverbis de temps (abans, després, mestre), utiliza els 
prononoms possessius el nostre, el vostre i el seu, fa frases 
condicionals. 

Lectura 

S'introdueixen les grafies. La identificació i lectura del propi nom i 
després els dels seus companys. A P5 s'inicia en un treball lector 
diari en el que és necessari un treball molt ben coordinat entre 
família i escola per garantir que les primeres experiències lectores 
siguin fetes des del plaer. La lectura s'inicia amb un treball lector en 
veu alta, on es comença a treballar la velocitat, el ritme i l'entonació. 

1r i 2n Comprensió 

A nivell oral l'alumnat ha guanyat una major capacitat per mantenir 
l'atenció sostinguda durant un marge més gran de temps, això 
permetrà que visquin amb molta intensitat l'explicació de contes, 
representacions teatrals... Observem si té consciència 
metalingüística, és a dir, si té comprensió d'acudits i endevinalles. A 
nivell escrit es fan comprensions de frases i textos molt breus.  
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1r i 2n 

Expressió 

L'alumnat acostuma a viure amb plaer la descoberta de les 
possiblitats comunicatives que l'escriptura li ofereix i, això s'aprofita 
per donar marge al plaer d'escriure. Ens fixem si utilitza correctament 
adverbis de lloc i temps. En la capacitat per construir frases cada cop 
més complexes. Si sap canviar d'ordre els elements d'una frase. 

Lectura 
 

La lectura pren un paper rellevant en l'aprenentatge al llarg d'aquest 
cicle. De manera progressiva, la lletra de pal acaba de donar pas a la 
lletra lligada, i després s'introdueix la lletra d'imprempta. Les lectures 
individuals aniran donat pas a les lectures compartides amb la resta 
del grup-classe. 

3r, 4t,  

5è i 6è 

Comprensió 
Es duen a terme comprensions orals on el mestre fa explicacions, 
llegeix un text... i l'alumnat escolta activament. En d'altres moments, 
el mateix alumnat és qui llegeix individualment i després respon. 

Expressió 

La part expressiva a nivell escrit pren major importància, es treballen 
les diferents tipologies textuals, a partir d'una primera presentació del 
text a treballar. Es planteja l’escriptura com un procés, que ajuda a 
produir bons textos i que permetrà centrar l’atenció en les diverses 
propietats textuals i facilitar la creació de textos adequats, coherents i 
cohesionats.L'ortografia, la semàtica i la morfosintaxi van assolint de 
manera progressiva un major nivell de complexitat. La planificació del 
text esdevé cabdal per acabar produint un bon text.  S’analitzen 
textos reals per reconèixer els elements. Es desenvolupen activitats i 
estratègies diverses per facilitar la participació activa dels alumnes 
en la revisió i la millora dels seus textos des del punt de vista de les 
diverses propietats, l’alumnat ha de practicar l’anàlisi, la correcció i la 
millora dels seus textos a partir de criteris elaborats conjuntament 
rúbriques..). S'utilitzen les rúbriques per autoavaluar els propis 
treballs i detectar tant els punts forts com els febles. 

A nivell oral, es fan diferents propostes on l'alumnat ha d'interactuar 
amb els altres en diferents contextos, s'aprofita les oportunitats que 
ofereix el dia a dia a l'escola : presentacions d'actes, activitat 
encaminades a celebracions de festes, radiopati… Es dedica un 
espai d’aprenentatge per  ajudar en aquest procés. 

Lectura 

L'alumnat ja acostuma a tenir un bon nivell lector, de totes maneres 
el treball de la lectura segueix essent important per guanyar velocitat, 
fluidesa, entonació... Es té molt en compte la varietat de contextos i 
àmbits social i d'us de la lectura, la diversificació de tipologies 
textuals. Les activitats s'estructuren al voltant dels 3 pilars següents: 
saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir. S'inicia el treball de 
les estratègies de comprensió lectora ja que ajudaran a millorar la 
comprensió de l'alumnat.  

Fomentem el gust per la lectura del  nostre alumnat, el desig, les 
ganes i la il·lusió per llegir llibres per ajudar a desenvolupar hàbits 
lectors i actituds positives vers la lectura. La intervenció educativa en 
aquest àmbit va  adreçada a encomanar, engrescar i explorar les 
preferències lectores de cadascú. S’ofereix a l’alumnat experiències 
lectores que els permetin desenvolupar aquestes actituds en un 
temps de lectura I per parlar de la lectura. 

Establim estratègies de centre adequades a les necessitats 
diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i 
complementada amb les avaluacions generals del sistema. 

 
Quadre 6. Evolució del treball lingüístic a l'àrea de llengua catalana. 
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5.2 Llengua Castellana  

Bona part del nostre alumnat prové de famílies en les quals la llengua materna (o la 
llengua dels avis/àvies) és la castellana, això afavoreix l’adquisició d’aquesta llengua i 
especialment la fluïdesa oral. L’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de 
llengua catalana i llengua castellana.  
 
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat i es busquen els materials 
adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada alumne. Hi ha continuïtat 
i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té 
clar que l’objectiu final, és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de 
llengua castellana en finalitzar l’etapa educativa de primària.  
 
 

5.2.1 Llengua oral  

Es treballa la llengua oral des de 1r i es treballen les diferents modalitats de textos orals 
(entrevista, conversa, dramatització, argumentació,...)  
 

5.2.2 Llengua escrita  

L’escola segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que 
és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les 
activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es 
comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar 
cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés 
d’ensenyament i es treballen una gran varietat de textos escrits.  
 
5.2.3 Activitats d’ús  

El castellà, a més a més d’utilitzar-se durant les hores pròpies de l’assignatura, també 
l’utilitzen alguns alumnes a l’hora de l’esbarjo. Tanmateix les famílies que tenen el 
castellà com a llengua materna, també l’utilitzen a casa.  
 
Algunes de les activitats consistents en tallers i/o xerrades impartides per professionals o 
experts d'un tema, familiars o altres persones que tenen algun tipus de vincle amb 
l’escola (ex-alumnes, representants d'entitats o institucions locals) es realitzen en llengua 
castellana. 
 
Tal i com hem exposat a l'aparta anterior, tenim una cura especial en que les activitats 
de comprensió i expressió oral i les activitats de comprensió i d’expressió escrita tinguin 
uns objectius clars i coherents amb les orientacions del currículum. Aquests es revisen 
periòdicament en les reunions de cicle a fi d’adequar-los als diferents nivells del nostre 
alumnat tenint com a objectiu final que esdevinguin lectors/es i escriptors/es competents 
en aquesta llengua.  
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1r i 2n 

Comprensió 
S'introdueix aquesta llengua en aquest cicle, des d'un enfocament 
bàsicament a nivell oral. A nivell escrit es fan comprensions de frases 
i textos molt breus.  

Expressió 
La memorització de cançons, pareados, poemes, versos, 
endevinalles...; realització de jocs lingüístics; la realització de 
converses grupals: asambleas, debates; jocs de dramatització 

Lectura 
 

A la biblioteca d'aula, l'alumnat té al seu abast llibres en llengua 
castellana que alternen amb els de llengua catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

3r, 4t,  

5è i 6è 

Comprensió 
Es duen a terme comprensions orals on el mestre fa explicacions, 
llegeix un text... i l'alumnat escolta activament. En d'altres moments, 
el mateix alumnat és qui llegeix individualment i després respon. 

Expressió 

Es treballen les diferents tipologies textuals, a partir d'una primera 
presentació del text a treballar. L'ortografia, la semàtica i la 
morfosintaxi van assolint de manera progressiva un major nivell de 
complexitat. En aquesta àrea, seguint la pauta de centre, es treballa 
la planificació prèvia del text.  S'utilitzen les rúbriques per 
autoavaluar els propis treballs i detectar tant els punts forts com els 
febles. A nivell oral, es fan direfents propostes on l'alumnat ha 
d'interactuar amb els altres en diferents contextos, s'aprofita les 
oportunitats que el dia a dia a l'escola ofereix: presentacions d'actes, 
activitat encaminades a celebracions de festes, radiopati... 

Lectura 

Les lectures en llengua castellana s'alternen amb les de llengua 
catalana. Des de l'equip docent es fan les mateixes propostes tant en 
una llengua com en l'altra. L'alumnat acostuma a tenir el mateix nivell 
lector en llengua catalana que en llengua castellana. Des d'ambdues 
àrees es fan propostes diferents per guanyar velocitat, fluidesa, 
entonació... Es té molt en compte la varietat de contextos i àmbits 
social i d'us de la lectura, la diversificació de tipologies textuals. Les 
activitats s'estructuren al voltant dels 3 pilars següents: saber llegir, 
llegir per aprendre i el gust per llegir, aquí l'alumnat té llibertat per 
escollir quina lectura vol fer.  

 
Quadre 7. Evolució del treball lingüístic a l'àrea de llengua castellana. 

 

 

5.3 Llengua anglesa 

5.3.1. Desplegament del currículum  
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L’objectiu és que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i 
lingüístic d'una llengua estrangera que el capaciti per la gestió dels seus aprenentatges 
futurs en un món global.  
 
Al centre, prenent com a referència el currículum, s’han seqüenciat els continguts de 
manera gradual i tenint en compte el procés maduratiu en què es troba l’alumnat en 
cada etapa. Tots els continguts, doncs, es van adquirint de manera progressiva i 
mitjançant activitats de distinta tipologia com poden ser activitats responent a diferents 
estils d’aprenentatge: visual, auditiu, sensorial... 
 
Com a criteri de centre es vetllarà per desdoblar el màxim d'hores possibles per tal 
d’afavorir l’aprenentatge de la llengua estrangera i poder atendre les necessitats de tots 
els alumnes.  
 
 
 
 
 
5.3.2 Metodologia  

La metodologia és una de les premisses que garanteixen l’èxit en els aprenentatges, per 
aquest motiu és necessari donar-li la importancia que aquesta té. 

La metodologia que duem a terme és un métode de treball actiu on els alumnes són els 
propis constructors del seu aprenentatge. Nosaltres, com a mestres, actuem com a guies 
i facilitadors dels diferents espais i situacions d’aprenentatge on, espontàniament, es 
generen les sinèrgies adecuades entre alumnes que faciliten el seu procés 
d’aprenentatge.  

L’objectiu final és aconseguir un aprenentatge significatiu que té en compte les 
diferències individuals i potenciï les diverses necessitats de l’alumnat tot establint  
diferents ritmes de treball a l’aula que contemplin la diversitat i motivin a tot l’alumnat. 

L’ús de la llengua estrangera pren el total protagonisme i passa a ser la llengua vehicular 
que s’utilitza per treballar i comunicar-se, tant entre l’adult amb els nens/es com entre els 
iguals, i sempre amb el suport del llenguatge corporal (gest, expressió, moviments, etc.).  

També es fomenten diverses agrupacions durant les estones de racons de joc. Aquests 
racons són contextos significatius que permeten als nens familiaritzar-se amb la 
pronúncia d’aquesta nova llengua i els continguts treballats. 

 
5.3.3 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

A final de cada curs es revisen els materials didàctics que es faran servir el curs següent 
segons les necessitats de l’ alumnat.  A més a més, es preparen materials que serveixin 
per a la revisió i ampliació dels coneixements i per adquirir-los d’una manera motivadora 
pels infants.  
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5.3.4 Recursos tecnològics per a l’ aprenentatge de la llengua estrangera  

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat 
de l’ alumnat i n’explora noves possibilitats. Amb l’ajuda de les pissarres digitals, les 
tauletes i els ordinadors les classes són més dinàmiques, més interessants i molt més 
atractives per a tots els nens i nenes.  
 
5.3.5 L’ ús de la llengua estrangera a l’ aula 

El nostre centre aposta perquè en les sessions d’aprenentatge de les llengües 
estrangeres, s’utilitzi l’anglès com a única llengua de comunicació. El llenguatge gestual 
també pren gran protagonisme, ja que els serveix de recolzament per a la comunicació.  
 
També és posa l'èmfasi en els  aspectes socials i culturals que fan referència a aquesta 
llengua. Finalment, la llengua anglesa, en ocasions puntuals, en alguna xerrada d'algun 
familiar o expert en algun àmbit que ens visita, en alguna representació teatral a la que 
assistim... es converteix en un instrument de comunicació entre persones en una situació 
real.  
 
5.3.6 Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre imparteix l’aprenentatge de la primera llengua estrangera al primer curs de 
l’educació infantil mitjançant un dels espais d'aprenentatge. A P5 s'afegirà una sessió 
més de llengua anglesa a l'horari de l'alumnat tenint en compte la contextualització 
d’aquesta llengua dins el currículum de l’educació infantil, seguint la metodologia pròpia 
d’aquesta etapa i assegurant la dedicació horària i una organització que afavoreixi el 
contacte freqüent amb la llengua.  
 
Al cicle inicial, s’introdueixen 2 sessions de llengua anglesa. Una de les sessions es du a 
terme en gran grup mentre que l’altra es fa amb grup partit per tal de poder atendre 
millor les necessitats educatives de tots els alumnes. Al cicle mitjà i el cicle superior, 
s’introdueixen 3 sessions de llengua anglesa.  Una de les sessions es du a terme en 
gran grup mentre que les altres dos sessions es fan amb grup partit. 
 
5.3.7 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

El nostre centre imparteix l'àrea d'educació visual i plàstica en 3 grups intercicles reduits 
que aniran rotant de manera setmanal. Una setmana la sessió s'imparteix en llengua 
catalana, la següent en llengua castellana  i, la darrera, en llengua anglesa (Arts & 
Crafts). 
 
5.3.8 Projectes i programes plurilingües 

El centre va participar els cursos 2015-16 i 2016-17 en el Grup Experimental de 
Plurilingüisme del Departament d'Educació on es va realitzar un treball que està tenint 
continuïtat en el temps. 
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5.3.9 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El centre no té prevista la realització de classes d’altres llengües diferents a la catalana, 
castellana i anglesa. La resta de llengües estrangeres procedents de la nova immigració, 
s’utilitzen puntualment per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. 
S’entén que a partir de la valoració d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i 
cultura catalanes i es potencien el respecte i les bones actituds cap a les persones que 
les parlen. 
 
 

P3 - P4- P5 

L’aprenentatge de l’anglès a l’escola comença a P3, P4 i P5 amb la introducció d'un 
espai d'aprenentatge impartit en llengua anglesa per un docent qualificat, l'objectiu de l 
mateix és atansar a nivell oral la aquesta llengua estrangera a un alumnat que es troba 
en un moment òptim per absorbir una nova fonètica. 

A més, l'alumnat  de l’últim curs de l’educació infantil, és a dir, als cinc anys cursa una 
hora a la setmana d’idioma estranger. En aquesta hora, es treballa el vocabulari bàsic 
relacionat amb els interessos i realitat quotidiana dels alumnes de manera oral.  

1r i 2n 

 
Comprensió 

En aquest cicle, es treballa principalment la comprensio oral. S’escolten 
cançons, petites històries i contes que estan relacionades amb els 
continguts treballats al llarg del curs. També es treballen de manera oral 
les ordres bàsiques, instruccions d’aula i la data. 

Expressió  

En aquest cicle, es treballa principalment l’expressió oral. Es canten 
cançons i es  dramatitzen petites històries i contes. També 
s’introdueixen jocs comunicatius. A partir del segon trimestre de 2n, es 
comença a introduir l’expressió escrita del vocabulari estudiat i de la 
data a la pissarra.  

Lectura 

Cada setmana es fan 30 minuts de lectura amb anglès on es treballen 
petites històries i contes que estan relacionats amb el vocabulari 
treballat durant el curs. A la biblioteca de l’escola, la biblioteca d’aula i a 
la classe d’anglès hi ha llibres amb anglès que els alumnes podem 
agafar per mirar a l’hora del pati o a casa. Els alumnes també poden 
llegir aquests llibres un cop han acabat les tasques manades a classe. 

3r, 4t,  

5è i 6è 
Comprensió 

Tant al cicle mitjà com al cicle superior, cada setmana es duen a terme 
comprensions orals que estan sempre relacionades amb els continguts 
que s’estan treballant en aquell moment a classe. Es fan comprensions 
orals de texts, històries i cançons. S’intenta deixar participar a l’alumnat 
en la tria d’aquestes últimes per tal de motivar-los.  

En el cas de les comprensions orals dels texts i les històries, sempre es 
fa una activitat de comprensió on els alumnes han de decidir si les 
frases son veritat o mentida o han de respondre a un seguit de 
preguntes. En el cas de les cançons, els alumnes han de completar les 
paraules que falten o bé han d’ordenar els fragments de la cançó.  

La comprensió escrita es treballa sovint a partir dels texts utilitzats per 
fer les comprensions orals. D’aquesta manera, es facilita el text escrit 
per tal de corregir les activitats realitzades per desenvolupar la 
comprensio escrita. També es treballen texts relacionats amb la cultura 
anglesa (festivitats, celebracions...) i d’altres lligats als interessos dels 
alumnes.  

A través dels texts treballats, també s’intenten introduir les estructures 
gramaticals i vocabulari estudiats. 
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Expressió 

L’expressió oral es treballa principalment a partir de les situacions 
quotidianes de l’aula i de la lectura de texts i històries. Els alumnes 
sovint han de llegir una petita part del text treballat desprès de haver-lo 
escoltat.  

Es realitzen diferents jocs comunicatius on l'alumnat ha d'interactuar 
amb els altres en diferents contextos. També es participa en diferents 
activitats d’escola, com el radiopati, on els alumnes han d’explicar una 
notícia amb anglès. Finalment, també es canten algunes de les cançons 
escoltades o nadales al nadal.  

L’expressió escrita es va introduint de manera gradual a partir del segon 
trimestre de 2n. Es comença treballant el vocabulari estudiat a classe i 
poc a poc es van utilitzant les diferents estructures gramaticales 
estudiades per tal d’escriure frases i texts senzills. Sempre s’intenta que 
les tasques estiguin relacionades amb els interessos dels alumnes per 
tal de motivar-los ja que aquest és un dels àmbits on els alumnes 
presenten més dificultats.  

Al cicle superior, per la correcció de l’expressió escrita s’utilitza una 
rúbrica que ajuda als alumnes a corregir els seus propis errors. Aquesta 
rúbrica també permet a l’alumnat autoavaluar-se a l’acabar les tasques.  

Lectura 
Com al cicle inicial, al cicle mitjà i al cicle superior es fan 30 minuts de 
lectura en anglès. En aquesta franja, es treballa tant la comprensió oral 
de texts com la comprensió lectora.  

 
Quadre 8. Evolució del treball lingüístic a l'àrea de llengua anglesa. 
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6. LA BIBLIOTECA DE CENTRE 

Cal despertar, quan més aviat millor, a l’alumnat el plaer de llegir i creiem que la lectura 
ha de ser un eix transversal present en el currículum de totes les àrees. La biblioteca 
escolar ens ofereix aquesta possibilitat. Igualment s’ha de fomentar com un espai 
d’aprenentatge, que afavoreixi la habilitat en l’accés a la informació a través de diferents 
suports. En definitiva que ajudi i faciliti per una millor pràctica educativa. 
 
Des del claustre de mestres estem convençuts que la biblioteca de l'escola ha de tenir 
un protagonisme pedagògic; ha de contribuir en la nova mirada que des de fa uns cursos 
hem iniciat, amb aquest nou enfocament del procés d’ensenyament-aprenentatge i  
creiem que ha d'esdevenir en un espai de renovació metodològica. 
 
La biblioteca escolar ha de ser un autèntic centre de recursos per a l’aprenentatge i un 
instrument de suport al currículum, al treball docent i a l’ensenyament de les habilitats 
d’informació, de manera que prepari l’alumnat en l’adquisició de les competències per a 
l’aprenentatge permanent i per a desenvolupar-se amb èxit en una societat basada en la 
informació i el coneixement. 
 
La biblioteca escolar ha de ser un espai educatiu amb diferents àmbits d’actuació:  

 Com a centre d’aprenentatge.  

 Com a centre d’informació. 

 Com a centre de lectura. 

 Com a centre de dinamització cultural. 

 
Es vetlla perquè la biblioteca sigui un espai acollidor i càlid, que estigui oberta la major 
part del temps possible (esbarjos) i que tots els grups hi accedeixin d'una manera 
sistemàtica pel que s'elabora un horari de la biblioteca. 
 
Es renova anualment part del fons bibliogràfic, fent així que es disposi d'un ampli ventall 
de llibres i revistes, tant en llengua catalana com en llengua castellana. Així mateix, la 
biblioteca de l'escola disposa d'un bon assortit de llibres en llengua anglesa que el 
professorat de llengua anglesa gestiona, ja sigui posant-los a l'abast de l'alumnat a la 
mateixa biblioteca de l'escola, o fent-ne un préstec a les biblioteques d'aula, en aquest 
cas normalment a l'aula de llengua anglesa. 
 
Al ser un espai compartit per tota la comunitat educativa, fa uns anys es va veure la 
necessitat d'elaborar una normativa d'ús i funcionament de la biblioteca per garantir el 
correcte funcionament d'aquest servei. 
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7. MATERIALS DIDÀCTICS 

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge/ 
ensenyament de la llengua entesos en un sentit ampli (per tant, també s’han de tenir en 
compte els materials de les àrees no lingüístiques), aplicarà uns criteris clars i coherents 
sobre quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i 
sobre l’adequació al currículum, incloent-hi la dimensió literària. Els criteris per a la 
selecció del materials del currículum els estableixen els mestres de primària en funció de 
les necessitats dels alumnes.  
 
Els materials didàctics han de servir per crear situacions d’aprenentatge. Se selecciona 
el material i els llibres de text (aquests cada cop menys presents en el dia a dia a 
l'escola) amb criteris de continuïtat per als cicles i/o etapes. En el cas que es variïn, es té 
en compte la coherència i l’adequació dels materials en funció dels que s’utilitzen al cicle 
anterior. Entre d’altres s’utilitzen: 
 

 Material TAC (tauletes, ordinadors i càmera de vídeo i fotos) 

 Subscripció a diaris, setmanaris i revistes:  Ara, El tricicle...  

 Bases d’orientació d’escriptura a l’abast de l’alumnat. 

 Jocs i material didàctic de llengua per construir frases, històries, per reforçar la 
consciència fonològica… 

 Murals amb normes ortogràfiques a la vista. 

 Lectures de diferents editorials: Âlber... 
 
S’utilitzen també els llibres de lectura i es realitzen activitats complementàries d’animació 
a la mateixa com ara dibuixos sobre el llibre (maletes viatgeres), es convida un conta 
contes o l’autor d'un llibre (Autors a les aules), murals, recital de poemes...  
 
A cada aula hi ha un espai de biblioteca amb contes adaptats a l’edat i necessitats de 
l’alumnat. És un espai dinàmic que gaudeix del fons de la biblioteca d’escola i, 
periòdicament, d’exemplars nous.  
 
L’escola disposa d'un fons de llibres per a l'alumnat (llibres d'un antic pla de socialització) 
i d'un fons ampli amb diferents recursos materials per a l'atenció a la diversitat. 
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8. LES LLENGÜES I L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Pel que fa als temes lingüístics, l’organització de l’atenció a la diversitat de necessitats i 
ritmes d’aprenentatge es basa en reforçar el desenvolupament de la llengua oral a 
Educació Infantil, l’assoliment de la lectura i l’escriptura a cicle inicial de Primària i el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita a cicle mitjà i cicle 
superior. Per tal d’aconseguir aquests objectius, es fan desdoblaments i/o agrupaments 
flexibles en llengua catalana i llengua anglesa tant a Educació Infantil com a Educació 
Primària.  
 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat vetllarà perquè tot l’alumnat amb necessitats 
específiques detectades (psíquiques, físiques, socials, culturals ...) tingui els recursos 
adients (interns i/o externs) i per detectar els casos nous. En l'àmbit lingüístic es vetllarà 
perquè s'elabori un pla individualitzat per tot l'alumnat que ho requereixi. 

8.1 L'acollida de l'alumnat nouvingut i l'ensenyament inicial de la llengua vehicular 

Des de fa un anys la nostra escola, a l'igual que moltes altres, està vivint canvis ben 
significatius pel que fa a la diversitat de l'alumnat motivats per l'escolarització d'alumnes 
procedents d'altres orígens i cultures.  
 
El centre disposa d'un Pla d'Acollida de Centre que reflecteix totes les actuacions (quan 
es fan, qui és el responsable i com es realitzen): matriculació, acollida inicial, 
organització de l’escolaritat i organització dels recursos del centre. Passats uns anys des 
de la darrera actualització, arran la redacció d'aquest document ha sorgit la necessitat de 
revisar els criteris del PAC i concretar les actuacions a realitzar. 
 
A trets generals, però, volem destacar que la comunicació esdevé un mecanisme 
necessari pel bon desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge, motiu pel 
qual s'ha de prioritzar en l'acollida de l'alumnat nouvingut. L’equip psicopedagògic farà 
una avaluació inicial dels aprenentatges previs, coneixement de la llengua escolar i 
desenvolupament maduratiu.  
 
A Catalunya, i en concret al nostre centre, s’apliquen les estratègies d’immersió 
lingüística per a tots aquells alumnes que no tenen el català com a llengua familiar. En el 
cas d’alumnat de parla hispana es parteix  del coneixement que té de la llengua 
castellana utilitzant les estructures comunes de les dues llengües per tal de facilitar 
l’aprenentatge de la llengua catalana.  
 
La tasca és més complexa quan l'alumnat parla una llengua d'origen molt diferent, 
normalment provinents de cultures molt allunyades a la nostra, com ara la xinesa. Quan 
aquest alumnat presenti grans mancances en llengua catalana, ha de rebre una atenció 
específica mitjançant programes d’immersió, simultàniament a la seva escolarització en 
els grups ordinaris, amb els quals compartirà el major temps possible de l’horari 
setmanal. En una primera fase, s’assegura un nivell bàsic de la llengua catalana de 
l’alumnat nouvingut. Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua castellana i 
estrangeres tenint present el que ja sap l’alumnat en llengua catalana.  
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Es vetllarà perquè l'alumnat nouvingut assoleixi quan abans un nivell mínim que li 
permeti desenvolupar-se amb naturalitat i autonomia, per això serà important que totes 
les persones que s’adrecen a l’alumnat nouvingut ho facin en català per tal d’integrar-se 
més ràpidament.  
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9.- PLA D'ACTUACIÓ 
 
L’objectiu central de l’educació, i d'aquest PLC, és preparar el nostre alumnat perquè 
sigui capaç de desenvolupar-se com a persona i de comunicar-se, i així poder afrontar 
els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural.  
 
Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències 
comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com socialment 
siguin capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la 
ciutadania, del coneixement, del que és la condició humana, de la comprensió d'altre.  
 
El nostre pla d'actuació seguirà l'estructura proposada pel Departament d'Educació al 
currículum d'educació primària pel treball de la competència lingüística:  
 

La primera competència que cal considerar és justament la més global i comuna a totes 
les àrees, la competència comunicativa, que en totes les àrees esdevé la clau i que 
en la lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües. 
Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats 
educatives del centre si es vol el seu desenvolupament coherent i eficaç. Aquesta 
competència es concreta en la competència oral, l’escrita i l’audiovisual. ·  
 

 La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o 
no, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del 
propi pensament. Cal considerar-la en totes les seves dimensions (la de la 
interacció, la de l’escolta i la producció i la de la mediació) en grup gran o grups 
més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat 
d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació. A 
més, l’ús reflexiu de la parla és l’eina més eficaç per posar a prova els 
aprenentatges. L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu 
en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent 
en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat 
democràtica i participativa. Aquesta priorització de la llengua parlada és de gran 
importància quan es tracta de l’ensenyament d’una llengua nova per a l’alumnat. 
En aquesta situació, l’ús de diferents recursos didàctics, amb formats i suports 
variats i en contextos diferents (festes, representacions, projectes i activitats 
curriculars) ha de ser una de les claus per a un aprenentatge eficaç. També té 
una especial rellevància en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, ja que el 
model lingüístic aportat per l’escola és la font bàsica de coneixement i 
aprenentatge d’aquesta llengua. Els discursos orals utilitzats a l’aula són al 
mateix temps vehicle i objecte d’aprenentatge, per la qual cosa el currículum ha 
d’atendre tant el coneixement dels elements lingüístics i comunicatius com la 
capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge de diferents continguts curriculars i en 
les diferents situacions comunicatives; a més, el seu treball en aquesta etapa ha 
de ser el fonament del treball dels continguts de la competència escrita. ·  

 

 La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, 
receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal 
relacionar-la amb les interaccions orals, que afavoriran un aprenentatge cada 
cop més conscient i eficaç. Els processos de lectura i escriptura són complexos i 
diversos segons quin sigui el tipus de text, el suport i el contingut que s’hi 
vehicula; són processos que s’aprenen en la lectura i escriptura de textos a 
qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè 
descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa 
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i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència i també que són una 
font de descoberta i de plaer personal. En això té molta importància la 
potenciació d’institucions escolars com la biblioteca (mediateca), la ràdio o 
plataformes d’Internet, com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor. 
A més, cal aplicar-la progressivament a textos de nivells de complexitat cada 
vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports 
(paper, digital) i formats (verbals, gràfics i imatge).  

 

 La competència audiovisual, cal atendre-la en totes les seves dimensions 
receptives, productives i crítiques, de comunicació i de creació, i amb una clara 
relació amb les interaccions orals, que afavoriran un accés més conscient i 
eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per l’impacte tan 
global que han aconseguit les tecnologies de la informació i comunicació. Els 
processos de recepció i creació són complexos i diversos segons el tipus i format 
triat i el contingut que s’hi vehicula; són processos que s’aprenen en la seva 
utilització, en qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar la seva utilització per 
aprendre i comprendre’ls com a globalitat, tot aplicant el seu aprenentatge a 
missatges cada cop més complexos i amb funcions més diversificades i amb 
formats i suports més variats.  

 
Una segona competència, d’acord amb la finalitat de donar les eines perquè les nenes i 
els nens puguin afrontar els reptes de la societat, és la competència plurilingüe i 
intercultural que, en essència, és actuar adequadament en un món plural, multilingüe i 
multicultural. Aquests continguts també tenen relació amb les altres àrees curriculars, 
però en l’ensenyament de les llengües tenen unes implicacions més específiques. En 
concret, a més dels aprenentatges específics de cada una de les llengües, caldrà 
aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües, fins i tot desconegudes 
(conèixer-les i valorar-les, saber gestionar els problemes de les interaccions 
multilingües, respectar altres maneres de veure el món…), en resum, estar obert a 
l’altre.  
 
Finalment, la competència literària, pròpiament específica de l’àrea, fa que les nenes i 
els nens puguin comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a si 
mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb tot tipus de 
construccions de la cultura tradicional. L’accés guiat a aquestes obres facilita el 
desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor i fa que les nenes i els nens descobreixin el 
plaer per la lectura, sàpiguen identificar estètiques i recursos i apreciïn textos literaris de 
gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral), i també d’altres formes estètiques de la 
cultura que ens envolta de tipus tradicional com cançons, refranys, dites i frases fetes, 
endevinalles, rodolins; o més actuals com videoclips o ficcions audiovisuals. Amb tot 
això les nenes i els nens van interioritzant els senyals de la cultura que els aniran 
precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i gustos estètics, 
amb la qual cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es desenvolupa el seu sentit 
crític. 
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COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: Competència oral 

OBJECTIU 1 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar els resultats d'expressió oral 
en llengua catalana. 

E
S

C
O

L
A

 

1. Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular 
d'ensenyament-aprenentatge del centre del centre afavorint-
ne la transferència a les altres llengües que s'imparteixen. 

Al llarg de l'escolaritat 

2. Inclusió d'activitats i propostes fetes en aquesta llengua a les 
festes escolars: CLVA, Sant Jordi... 

Al llarg de l'escolaritat 

3. Implementació dels acords adoptats dins de la formació 
Impuls a la Lectura. 

Al llarg de l'escolaritat 

4. Planificació de la participació en les activitats del PDEM i del 
PDEC d'expressió oral que s'ajustin als nostres interessos i 
possibilitats. 

Setembre - octubre 

5. Utilització de metodologies d'ensenyament-aprenentatge que 
potencien el treball oral de l'alumnat, com ara els projectes. 

Al llarg de l'escolaritat 

6. Implementació del Projecte Filosofia 3-18. Tota primària - Setmanalment 

7. Implementació d'activitats en llengua catalana preparades per 
l'alumnat i que es presenten a altres: Notícies del Radiopati 
La Noguera, petites representacions teatrals, sessions de 
conta contes, cançons, exposicions orals... 

Al llarg de l'escolaritat 

8. Impuls d'activitats d'aula que afavoreixin l'escolta activa -
escoltar i ser escoltat-, com ara les tutories d'aula, les 
assemblees de delegats i delegades... 

Al llarg de l'escolaritat 

9. Implementació del projecte de tutoria en petits grups 
"Escolta'm". 

Al llarg de l'escolaritat 

10. Implementació de tallers setmanals d'expressió oral als nivells 
d'educació primària on es treballarà la forma, l'estructura i 
contingut i els aspectes lingüístics dels missatges, entres 
d'altres. 

Al llarg d'educació primària 

11. Exposicions orals en àrees no lingüístiques. Al llarg de l'escolaritat 

E
. 

IN
F

A
N

T

IL
 

12. Sistematització del treball de recitar dites, poemes, versets...  Al llarg d'educació infantil 

13. Detecció precoç dels errors fonològics: substitucions, 
omissions... 

Educació infantil 
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14. Implementació del Projecte Psicomotricitat vivenciada. E. Infantil - Setmanalment 

15. Implementació i sistematització de les rutines a l'educació 
infantil. 

E. Infantil - Setmanalment 

16. Realització del projecte d'emprenedoria "De la terra al cos". Al llarg d'educació infantil 

E
. 
P

R
IM

À
R

IA
 

17. Sistematització del treball a l'aula referent als usos pragmàtics 
de la llengua oral, incidint en els diferents usos segons els 
contextos i interlocutors. 

Al llarg d'educació primària 

18. Implementació de tallers setmanals d'expressió oral on es 
treballarà la forma, l'estructura i contingut i els aspectes 
lingüístics dels missatges, entres d'altres. 

Al llarg d'educació primària 

19. Realització del projecte d'emprenedoria "Bombolles per un 
somni". 

Cicle superior 

20. Presentació d'alguns actes i activitats per part de l'alumnat: 
festes tradicionals, jornades de portes obertes... 

Cicle superior 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLES 

Resultats obtinguts a les CCBB de 
llengua catalana en l'apartat de 

competència oral. 
Informe trimestrals i registres d’avaluació 

Tutors i tutores 

Cap d'estudis 

 
 

OBJECTIU 2 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar els resultats d'expressió oral 
en llengua castellana. E

S
C

O
L
A

 

1. Implementació dels acords adoptats dins de la formació 
Impuls a la Lectura. 

Al llarg de l'escolaritat 

2. Participació en les activitats del PDEM i del PDEC d'expressió 
oral en llengua castellana que s'ajustin als nostres interessos 
i possibilitats. 

Al llarg d'educació primària 

3. Inclusió d'activitats i propostes fetes en aquesta llengua a les 

festes escolars: CLVA, Sant Jordi... 
Al llarg d'educació primària 

E
. 

IN F
A

N
T

IL
 4. Sistematització del treball de recitar dites, poemes, versets... 

al llarg d'educació primària. 
Al llarg d'educació infantil 
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5. Implementació d'activitats en llengua castellana preparades 
per l'alumnat i que es presenten a altres: Notícies del 
Radiopati La Noguera, petites representacions teatrals, 
sessions de conta, cançons, exposicions orals... 

Al llarg d'educació infantil 

E
. 
P

R
IM

À
R

IA
 

6. Sistematització del treball a l'aula referent als usos pragmàtics 
de la llengua oral, incidint en els diferents usos segons els 
contextos i interlocutors. 

Al llarg d'educació primària 

7. Realització del projecte d'emprenedoria "Bombolles per un 
somni". 

Al llarg d'educació primària 

8. Implementació de tallers setmanals d'expressió oral als nivells 
d'educació primària on es treballarà la forma, l'estructura i 
contingut i els aspectes lingüístics dels missatges, entres 
d'altres.. 

Al llarg d'educació primària 

9. Realització de part de les sessions de l'àrea d'educació visual 
i plàstica en llengua castellana. 

Al llarg de l'educació primària 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE 

Resultats obtinguts a les CCBB de 
llengua castellana en l'apartat de 

competència oral. 
Informe trimestrals i registres d’avaluació. 

Tutors i tutores 
Cap d'estudis 

 
 

OBJECTIU 3 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar els resultats d'expressió oral 
en llengua anglesa. 

E
S

C
O

L
A

 1. Inclusió d'activitats i propostes fetes en llengua anglesa a les 
festes escolars: CLVA, Sant Jordi... 

Al llarg d'educació infantil 

2. Participació en les activitats del PDEM i del PDEC d'expressió 
oral en llengua castellana que s'ajustin als nostres interessos 
i possibilitats. 

Al llarg d'educació primària 

E
. 
IN

F
A

N
T

IL
 

3. Iniciació del contacte amb la llengua anglesa a P3 mitjançant 
un espai d'aprenentatge en aquesta llengua. 

P3 

4. Iniciar l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a 
P5. 

P5 
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5. Gaudir com a oients o espectadors de les activitats en llengua 
anglesa preparades per altres: Notícies del Radiopati La 
Noguera, petites representacions teatrals, cançons... 
exposicions orals... 

Al llarg de l'educació infantil 

 

6. Implementació d'activitats en llengua anglesa preparades per 
l'alumnat i que es presenten a altres: Notícies del Radiopati 
La Noguera, petites representacions teatrals, sessions de 
conta, cançons, exposicions orals... 

Al llarg de l'educació primària 

E
. 
P

R
IM

. 

7. Realització de part de les sessions de l'àrea d'educació visual 
i plàstica en llengua anglesa. 

Al llarg de l'educació primària 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLES 

Resultats obtinguts a les proves internes 
d'avaluació de 6è de primària en 

l'apartat de competència oral en llengua 
anglesa. 

Actes final de curs 6è. 
Tutora 6è  

Cap d'estudis 
Professorat de llengua anglesa 
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COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: Competència escrita 

OBJECTIU 4 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar els resultats d'expressió 
escrita, tant pel que es refereix a la 
lectura com a l'escriptura, en llengua 
catalana. 

E
S

C
O

L
A

 

1. Establiment d'una línia de centre en el treball inicial de la 
lectoescriptura i de l'hàbit lector consensuada pel claustre. 

Al llarg de l'escolarització 

2. Realització dels apadrinaments lectors entre l'alumnat de CI i 
l'alumnat de CS. 

Setmanalment 

3. Realització de l'activitat "Maletes viatgeres". Octubre - Maig 

4. Realització de l'activitat "La setmana del llibre". Semestralment 

5. Realització de formacions i assessoraments al professorat. Anualment 

6. Sol·licitud de préstec de maletes del CRP. Trimestralment 

E
. 

IN
F

A
N

T
IL

 

7. Detecció precoç de possibles trastorns de lectura i escriptura, 
com ara la dislèxia, la disgrafia i la disortografia. 

Educació infantil 

E
. 
P

R
IM

À
R

IA
 

8. Coordinació vertical i sistematització del treball de 
morfosintaxi en els textos llegits i escrits. 

E. primària - Setmanalment 

9. Coordinació vertical i sistematització del treball de la 
semàntica: adquisició de lèxic i relacions conceptuals dels 
diferents signes lingüístics. 

E. primària - Setmanalment 

10. Implementació de tallers d'expressió escrita en llengua 
catalana. 

E. primària - Setmanalment 

11. Sistematització del treball de l'ortografia a educació primària 
amb la quaderneria de l'Ortogrup. 

E. primària - Setmanalment 

12. Realització de part de les sessions dels 30' de lectura en 
llengua catalana. 

E. primària - Setmanalment 

13. Avaluació sistemàtica i anàlisi dels resultats obtinguts de la 
comprensió lectora. 

E. primària - Maig 

14. Realització de l'activitat "Ens cartegem". Cicle superior 
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15. Inclusió de les rúbriques d'autoavaluació  de l'alumnat com a 
eina  de millora dels textos escrits. 

E. primària 

16. Participació en concursos d’escriptura. E. primària 

17. Realització d’escrits a la pàgina web del centre, Reskyt, 
ClassDojo... 

E. primària 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLES 

Resultats obtinguts a les CCBB de 
llengua catalana en l'apartat de 
competència expressió escrita. 

Informe CCBB 
Tutora 6è 

Cap d'estudis 

 
 

OBJECTIU 5 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

  

E
. 
P

R
IM

À
R

A
 

1. Implementació de tallers d'expressió escrita en llengua 
castellana. 

E. primària - Setmanalment 

2. Sistematitzar el treball de l'ortografia amb la quaderneria de 
l'Ortogrup a CM i CS. 

E. primària - Setmanalment 

3. Realització de part de les sessions dels 30' de lectura en 
llengua castellana. 

E. primària - Setmanalment 

4. Coordinació vertical i sistematització del treball de 
morfosintaxi en els textos llegits o escrits. 

E. primària - Setmanalment 

5. Realització de l'activitat "Nos escrivimos". Cicle superior 

6. Inclusió de les rúbriques d'autoavaluació  de l'alumnat com a 
eina  de millora dels textos escrits. 

Cicle mitjà i superior 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE 

Resultats obtinguts a les CCBB de 
llengua castellana en l'apartat de 
competència expressió escrita. 

Informe CCBB 
Tutora 6è 

Cap d'estudis 
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OBJECTIU 6 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar els resultats d'expressió 
escrita, tant pel que es refereix a la 
lectura com a l'escriptura, en llengua 
anglesa. 

E
S

C
 

1.   

E
. 

IN
F

 

2.   

E
. 
P

R
IM

À
R

IA
 3. Realització de part de les sessions dels 30' de lectura en 

llengua anglesa. 
E. primària - Setmanalment 

4. Realització de l'activitat d'intercanvi de correspondència amb 
l'alumnat d'altres centres. 

Cicle superior 

5. Inclusió de les rúbriques d'autoavaluació  de l'alumnat com a 
eina  de millora dels textos escrits? 

Cicle superior 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLES 

Resultats obtinguts a les CCBB de 
llengua anglesa en l'apartat de 
competència expressió escrita. 

Informe CCBB 
Tutora 6è  

Cap d'estudis 
Professorat de llengua anglesa 
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COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: Competència audiovisual 

OBJECTIU 7 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Millorar la competència audiovisual 
des del treball realitzat en diferents 
àrees curriculars. 

E
S

C
 

1. Elaboració de la revista de l'escola "Som com som". Anualment - Abril 

2. Enregistraments de diferents propostes d'aprenentatge de 
situacions comunicatives:  anuncis, teatre, presentacions, 
receptes... 

Al llarg de l'escolaritat 

3. Execució de les activitats de radiopati i radiomusical. Setmanalment 

E
. 
P

R
I 4. Implementació de metodologies que impliquin la recerca 

d'informació a la xarxa, com ara els projectes. 
Cicle mitjà i superior 

5. Participació en les activitats del PDME: La ràdio a l’escola, la 
televisió a l’escola. 

Cicle superior 

 6. Elaboració d’expressions escrites a partir de programes i 
aplicacions: Canva, PPT, Word... 

Cicle mitjà i superior 
 7. Visualització de curtmetratges i llarmetratges.   Al llarg de l’escolaritat 

 8. Realització d’exposicions orals amb suport tecnològics. Cicle mitjà i superior 

 9. Ús de diferents dispositius informàtics i audiovisuals per crear 
vídeos, videoclips, programes de cuina... 

Cicle mitjà i superior 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE 

Grau de satisfacció del professorat amb 
la quantitat i la qualitat de les actuacions 

realitzades. 
Memòria anual de centre 

Equip directiu 
Coordinadora LIC 
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COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I MULTICULTURAL 

OBJECTIU 8 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Afavorir en l'alumnat una actitud 
oberta i respectuosa cap totes les 
llengües i cultures. 

E
S

C
O

L
A

 1. Realització d'activitats fetes en les diferents llengües 
maternes de l'alumnat de l'escola. 

Anualment  

2. Realització de l'English Day. Anualment - 3r trimestre 

3. Col·laboració en els preparatius i participació en el sopar 
multicultural. 

Anualment - 3r trimestre  

E
. 

IN
F

 4.   

5.   

E
. 

P
R

I 6.   

7.   

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLES 

Grau de satisfacció del professorat amb 
la quantitat i la qualitat de les 

actuacions realitzades. 
Memòria anual de centre 

Equip directiu 
Coordinadora LIC 

 
  



 
C. Joan Miró, 2 (25600) Balaguer. Tel. 973.44 63 25                                                                                         

Web: www.escolalanoguera.cat / E-mail: escolalanoguera@xtec.cat 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 

39 
 

 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

OBJECTIU 9 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Desenvolupar en l'alumnat el gust 
per la lectura i per altres formes de 
manifestacions culturals. 

E
S

C
 

1. Assistència com a públic a representacions teatrals. Mínim una a l'any 

2. Difusió, i si s'escau col·laboració, amb les activitats 
impulsades des de la Biblioteca Municipal. 

Al llarg del curs escolar 

3. Participació en les activitats organitzades per entitats i 
institucions de foment de la cultura, com ara l'Encontats, El 
dia més curt... 

Al llarg del curs escolar 

4. Visita a la biblioteca de l'escola de manera regular. Setmanalment 

5. Presentació de la sol·licitud per a la participació al programa 
"Autors a les aules". 

Anualment - 1r trimestre 

6. Realizació d'activitats conjuntes a la Biblioteca Municipal. Al llarg del curs escolar 

 7. Facilitació de l’accès a la biblioteca de l’escola per part de tots 
els nivells educatius. 

Setmanalment 
 8. Realització de la fase interna del CLVA. Anualment 

 9. Participació a la fase comarcal, i si s’escau a les fases 
successives, del CLVA. 

Anualment 

INF. 10. Realització de l'activitat "En contes un conte?" Mensual - E. infantil 

E
. 
P

R
IM

À
R

IA
 

11. Implementació de tallers de comprensió lectora als nivells de 
cicle mitjà i cicle superior. 

Setmanalment - E. primària 

12. Obertura de la biblioteca a l'alumnat durant els esbarjos. Diàriament 

13. Organització de la parada de llibres de Sant Jordi. Anualment 

14. Implementació del temps de lectura diari de 9 a 9.30 hores. Diàriament 

15. Execució de les propostes impulsades des de la comissió de 
biblioteca. 

Trimestralment 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE 

Grau de satisfacció del professorat 
amb la quantitat i la qualitat de les 

actuacions realitzades. 
Memòria anual de centre Equip directiu 
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ACTUACIONS TRANSVERSALS A LES 3 COMPETÈNCIES 

OBJECTIU 10 ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

Adoptar mesures generals de centre 
que potenciïn de manera directa la 
competència lingüística. 

E
S

C
O

L
A

 

1. Priorització de la formació permanent del professorat del 
claustre de mestres en l'àmbit lingüístic i metodològic. 

Anualment - Octubre  

2. Priorització, també, les àrees lingüístiques en el treball a 
realitzar en grups reduïts: grups flexibles, desdoblaments, 
suports escolars personalitzats...  

Anualment - Juliol 

3. Adopció de les mesures més inclusives possibles, en especial 
vers l'alumnat nouvingut. 

Al llarg de tota l'escolarització 

4. Elaboració dels plans individualitzats en les àrees 
lingüístiques per aquell alumnat que ho necessiti. 

Novembre 

5. Presentació de les sol·licituds per poder disposar dels 
recursos lingüístics addicionals que ofereix el Departament 
d'Educació i que s'ajusten a les possibilitat i necessitats del 
centre, com ara l'auxiliar de llengua anglesa. 

Segons terminis establerts 

INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE 

Grau de satisfacció del professorat 
amb la quantitat i la qualitat de les 

actuacions realitzades. 
Memòria anual de centre Equip directiu 
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10. MECANISMES D’AVALUACIÓ 

 
Abans d’endinsar-nos en el què, el com i el quan avaluarem volem fer palesa la idea del 
PLC com un document viu, palpable i real, idea que ja referenciàvem al principi d’aquest 
document. Les eines per a l’avaluació periòdica i l’aplicació gradual del PLC seran la 
Memòria Anual de Centre (MAC) que s'elabora en acabar cada curs escolar. 
 
A la MAC revisarem i actualitzarem les dades relatives a l’ús i el tractament de les 
llengües en les diverses activitats del centre per fer possible el compliment dels objectius 
i previsions del PLC. La MAC també incorporarà una valoració dels objectius del PLC 
previstos per al curs i del seu grau de compliment i/o incompliment. Així, doncs, aquesta 
anàlisi ens donarà les pautes per incorporar les modificacions que es creguin oportunes 
per al curs següent.  
 
L’avaluació de cadascun dels àmbits ens donarà la informació necessària per poder 
avaluar el PLC. Compartirem amb tots els sectors de la comunitat educativa el treball 
realitzat. Haurem de fer una anàlisi nova per situar on es troba la nostra escola i fer 
propostes de millora per a la següent etapa, ja sigui perquè hi hagi objectius que no 
s’hagin aconseguit o perquè se n’hagin plantejats de nous si han sorgit noves 
necessitats.  
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11. FONTS DOCUMENTALS 

11.1. Bibliografia 

 Ponsa, G. (coordinació). Guia pràctica d'acollida lingüística. Guia de recursos per 
a l'acollida en llengua catalana destinada als agents educatius i socials. 
Barcelona: Plataforma per la llengua; Fundació Lluís Carulla, Departament d'Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 2008. 

 Bastardas, A. Normalització lingüística i globalització: l’escola catalana en el segle 
XXI; Escola Catalana (Barcelona, 2001), 381, pp. 24-26. 

11.2 Marc normatiu 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE, modificada 
per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMQE). 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC del 16) – LEC. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 
5.8.2010). 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 
del directiu professional docent (DOGC 11.11.2010).(Art. 8), modificat pel Decret 
29/2015. 

 Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. 

 Objectius prioritaris del Sistema Educatiu i Projecte Educatiu de Centre. 

 Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. BOE 4.7.85 – 
LODE (Art. 157).  

 Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els Documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.  

11.3 Documents de centre 

 Normes d'Organització i Funcionament de Centre ESC La Noguera 2014. 
Document de centre. 

 Projecte de Direcció ESC La Noguera 2018-22. Document de centre. 

 Projecte Educatiu de Centre ESC La Noguera 2017. Document de centre. 
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11.4 Documents del Departament d'Ensenyament 

 Projecte de convivència i èxit educatiu. En línia, consultat 9 de setembre de 2017,  
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d
4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf  

 Servei d'Ensenyament del Català. Departament d'educació i Universitats de 
Catalunya; Consell Assessor de la llengua a l’escola: conclusions; Servei de 
Difusió i publicacions; Octubre de 2006.  

 Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social. Departament d'Educació. 
Generalitat de Ctalunya; Caixa d’eines 02. Llengua, interculturalitat i cohesió 
social. Consell assessor de la llengua a l’escola: conclusions; Servei de Difusió i 
publicacions; Maig de 2006. 

11.5 Webgrafia 

 http://www.xtec.es/lic/ (L’espai LIC, de Llengua i Cohesió Social, és una aportació 
i una col·laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els 
professionals en aquest nou repte educatiu).  

 http://www.linguamon.cat/ (Té com a objectiu la promoció de les llengües del món 
com a: vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg, font de 
desenvolupament personal, creativitat humana i com a patrimoni de la humanitat, i 
dret de les persones i de les comunitats lingüístiques). 

 http://www.plataforma-llengua.cat/ (Plataforma per la Llengua és una entitat que 
treballa per garantir la presència de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits 
i a tot el territori de llengua catalana). 

 http://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans (Bloc de sociolingüística de Pere Mayans). 
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