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1. PRESENTACIÓ 

L’escola està situada al barri de Mar. Com a característica específica del nostre centre cal destacar 

que està apartada del nucli urbà, prop del mar, envoltada d’horts i limitada urbanísticament per la 

via del tren. 

Va néixer com una escola privada inspirant-se en els principis de la pedagogia activa i l’escola 

catalana. Més endavant va formar part del CEPEC i posteriorment va passar a ser de titularitat 

pública. El Claustre s’ha mantingut estable fins el curs 2006-2007.  

La situació geogràfica, la tipologia del claustre i el fet de ser d’una sola línia, condicionen  l’alumnat 

que atenem i el tipus de centre que som. Una característica important és que el centre compta amb 

tres unitats d’educació especial ubicades de la següent manera: una unitat a educació infantil, una 

altra que acull alumnat que té com a referència el cicle inicial, i una tercera amb alumnat que tenen 

com a referència els cicles mitjà i superior. 

El centre té un nombre aproximat de 250 alumnes i l’equip docent està format per 22 mestres, una 

TEI, dues educadores i dues vetlladores. 

La majoria dels membres que formen part dels diferents estaments de l’escola utilitzen el català 

com a llengua habitual de comunicació. La diversitat lingüística i cultural al centre és d’un 10%, per 

tant no és molt significativa.  

Aquests alumnes d’altres nacionalitats han arribat a Catalunya des de molt petits, això facilita el 

procés d’immersió lingüística i l’aprenentatge de la llengua catalana tant oral com escrita.  

Degut a aquestes variables el procés d’immersió de l’alumnat nouvingut és molt efectiu. 

El nivell sociocultural de les famílies de l’escola és mitjà-alt. 

El present projecte lingüístic té com a finalitat l’actualització de l’anterior i l’adaptació a la nova 

realitat sociolingüística del centre, amb la concreció dels objectius i les actuacions que es proposen 

per tal que l’alumnat assoleixi un nivell òptim en les tres llengües. Pretén assegurar que l’alumnat 

adquireixi les mateixes competències lingüístiques tant en llengua catalana com en llengua 

castellana, i en la tercera llengua, l‘anglès, aconseguir una millor competència oral (comprensió i 

expressió) i escrita en acabar l’etapa de primària. 

Pretenem  també que l’alumnat nouvingut  se senti part de la nostra comunitat, mitjançant  

l’aprenentatge del català , ja que  la llengua és l’ instrument de comunicació i el tret d’identitat d’una 

cultura. Així mateix volem fer partícips i coneixedors a la resta de l’alumnat de la diversitat de 

llengües, per aquest motiu volem que valorin totes les cultures  i totes les llengües per igual. 

Aquest document també té com objectiu la funcionalitat ,on qualsevol mestre o mestra de nova 

incorporació sàpiga com ha de tractar les llengües i la seva transversalitat. 

El present projecte ha estat elaborat per una comissió formada pel coordinador LIC i per un 

representant de cada cicle durant el curs 2008-2009.  

La seva vigència serà la que indiqui la normativa actual. 

 

2. MARC SISTEMÀTIC I NORMATIU 
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Tal com s’expressa en el DECRET 142/2007, de 26 de juny, (DOGC núm. 4915) annex 2 respecte 

del tractament de les llengües: 

“ ... 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.” 

 

“L'objectiu d'aconseguir parlants plurilingües competents implica que cada escola, partint d'una 

anàlisi sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn, estableixi en el Projecte lingüístic del 

centre, amb 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 

tot establint acords per a relacionar les diferents estratègies didàctiques. En fer-ho, 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. L'escola té, doncs, 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. Per a un ensenyament adequat de les llengües, és important el tractament integrat dels 

llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les comunicacions.”  

 

Com diu l’article 6 (La llengua pròpia i les llengües oficials) del nou estatut de Catalunya: 

”La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i 

preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és 

també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.” 

”El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de 

l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans 

de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han 
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d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest 

deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol 

de les dues llengües”. 

 

Tenint en compte aquesta normativa, en el  PEC de l’escola hi queda reflectit el següent: 

“El català és a la llengua vehicular i d’aprenentatge des dels inicis de l’escolaritat. 

Com Escola Catalana, està oberta a la realitat del nostre país i al seu coneixement partint de la 

vivència de les situacions més properes de la ciutat i la implicació com a ciutadans i ciutadanes.  

Ha de propiciar que l’alumnat entengui aquesta realitat en el marc més ampli d’una societat 

intercultural.” 

“Es manté informada la comunitat educativa donant a conèixer les tasques més significatives que 

es porten a terme al centre:  exposicions de treballs, pàgina Web, revista escolar, circulars 

informatives...”. 

 

3. FINALITATS I OBJECTIUS  
Donat que el català està consolidat al centre, ens plantegem aquells objectius que són curriculars. 

Ja que la llengua vehicular i de relació amb tots els estaments de l’escola és el català, potenciem  

l’ús correcte del lèxic propi d’aquesta llengua així com una escriptura adequada. 

Totes les àrees curriculars de cada nivell, des de P-3 fins a 6è, s’imparteixen en català. 

El castellà i l’anglès s’imparteixen en la llengua corresponent per a aconseguir l’ús funcional de les 

mateixes.  

Objectius generals i específics a mitjà termini: 

Objectius Generals Objectius Específics 

1. Català 

- Consolidar l’aprenentatge curricular del català 

per tal d’assolir una correcta competència oral i 

escrita. 

- Adaptar les programacions curriculars a la 

nova llei d’educació. 

- Mantenir i consolidar l’ús del català tant a les 

activitats docents com a totes les activitats 

institucionals del centre. 

2. Castellà 

- Desenvolupar l’ús i l’aprenentatge de la 

llengua castellana per a aconseguir un 

coneixement igual i paritari de les dues llengües 

oficials. 

- Aconseguir l’aprenentatge funcional de la 

llengua castellana a nivell  oral i escrit per a 

assolir la competència lingüística a l’acabament 

- Introduir l’aprenentatge oral de la llengua 

castellana a l’educació infantil. 

- Introduir l’aprenentatge sistemàtic de la 

llengua castellana al cicle inicial de primària  

- Consolidar l’aprenentatge de la llengua 

castellana als cicles mitjà i superior. 

- Transferir els aprenentatges entre el català i el 
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de l’educació primària. castellà mitjançant les estructures lingüístiques 

aplicades. 

3. Anglès 

- Aconseguir l’aprenentatge funcional de 

l’anglès a nivell   oral i escrit per a assolir 

competència lingüística a l’acabament de 

l’educació primària. 

- Aplicar el Pla Experimental de Llengües 

Estrangeres que inclou (PELE): aprenentatge 

de l’anglès des de l’educació infantil. (veure 

annex) 

- Potenciar l’expressió oral en llengua anglesa 

- Utilitzar la llengua anglesa com a mitjà 

d’expressió i comunicació durant les classes 

d’aquesta llengua. 

- Consolidar l’anglès a P-5 i ampliar-ho a P-4 i 

P-3 a nivell oral. 

- Inclusió de l’alumnat de les UEE a les hores 

del projecte d’ anglès. 

- Ampliar l’ús de la llengua anglesa fora de 

l’aula: articles a la revista, cartells, cançons, 

murals, teatre i representacions, festes. 

4. Altres comuns a totes les llengües 

- Concretar els objectius mínims en les àrees 

de llengua. 

- Revisar els objectius mínims de les àrees 

lingüístiques distribuïts per cicles. 

- Concretar i descriure les capacitats bàsiques 

lingüístiques: parlar i conversar, escoltar i 

comprendre, llegir i comprendre i escriure. 

-Programar i aplicar les capacitats bàsiques 

lingüístiques en els processos avaluatius. 

- Mantenir en l’alumnat el gust per la lectura i 

continuar fomentant l’hàbit d’usar la biblioteca 

del centre. 

- Continuar fomentant l’hàbit d’usar la biblioteca 

de centre, la biblioteca d’aula i la biblioteca 

personal. 

- Utilitzar les TAC com a vehicle per a promoure 

l’expressió i la comprensió en les llengües 

d’aprenentatge. 

- Utilitzar la revista trimestral de l’escola 

“Llebetx té la paraula” com a eina d’expressió i 

comunicació. 

- Utilitzar la pàgina web del centre, produccions 

audiovisuals ... 

- Aprendre a fer una bona cerca d’informació a 

Internet. 

- Aprendre a utilitzar les eines que proporciona 

l’aula de ciència: Ecodad, tractament de la 

fotografia digital ...  
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4. ALUMNAT, LLENGUA I ESCOLA 

4.1 La llengua, eix transversal de comunicació i d’aprenentatge 

Des de l’escola creiem que el llenguatge és la principal eina de comunicació i de desenvolupament 

de l’alumnat.  

La llengua vehicular és el català i és per a això que, des d’un primer moment, aquesta llengua  està 

present en tots els àmbits, tant comunicatius com organitzatius, relacionals i curriculars. 

Com escola pensem que l’aprenentatge del català és prioritari. També creiem que el castellà, a part 

de ser una llengua oficial, és una llengua “ambiental”, que està present en molts moments de la 

vida de l’alumnat. 

L’aprenentatge de les llengües es treballa sota una metodologia constructivista a partir d’allò que 

sap l’alumnat  i de les seves possibilitats, dialogant i construint el coneixement junt amb els altres i 

amb tot allò que ens poden aportar. 

L’aprenentatge de la lectoescriptura s’introdueix de manera sistemàtica a P-3 on s’inicia aquest 

treball a partir del nom propi, en lletra de pal per a facilitar-ne l’escriptura. El coneixement de les 

diferents grafies dels noms propis de l’alumnat ajuda l’adquisició del nivell alfabètic de l’escriptura i 

anar avançant en el procés de lectura comprensiva. Quan l’alumnat ha adquirit el nivell alfabètic 

d’escriptura i apareix la comprensió lectora, es van introduint les normes ortogràfiques fins arribar a 

estructures lingüístiques més complexes al cicle superior.     

S’introdueix la llengua castellana, de manera sistemàtica a primer curs de primària i en els cursos 

d’educació infantil es treballa de manera més lúdica i globalitzada. 

Aquest curs, s’ha iniciat el pla experimental de llengües estrangeres (PELE) en els cursos de 1r a 

3r de primària. Té una durada de 3 cursos. Amb això pretenem potenciar l’expressió i comprensió 

oral dels alumnes per tal que adquireixin una bona competència oral en acabar l’etapa de primària.  

A les UEE el tractament de les llengües es fa amb metodologies adaptades a les característiques 

d’aquest alumnat.  

 

4.2 Diversitat d’alumnat i tractament de les llengües 

Una Escola acollidora és aquella en la qual tothom pot sentir-se ben rebut, acceptat i  valorat. 

La comunitat educativa està formada cada dia més per persones de diverses procedències, 

interessos o expectatives.  L’escola ha d’acollir i donar respostes a les necessitats de cadascú dins 

del marc del projecte educatiu. 

L’alumnat té diferents capacitats d’aprenentatge, però tothom té capacitat per aprendre. 

Les situacions i espais educatius han d’afavorir la participació, la implicació i l’aprenentatge de tot 

l’alumnat;  de manera que tothom pugui rendir al màxim de les seves possibilitats. 

La comunicació és un eix fonamental en el desenvolupament de les persones que permet la 

interacció, l’intercanvi, la socialització i formar part d’un col·lectiu. 
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Es prioritzen els recursos humans de manera que la diversitat a les aules pugui ser atesa per 

facilitar l’aprenentatge de les llengües:  grups flexibles, grups internivells, suport a les aules per 

afavorir el treball en petit grup, suport individualitzat.  

L’alumnat que presenta discapacitats o deficiències greus i permanents és atès en les Unitats 

Específiques de Suport a l’ Educació Especial. Aquestes permeten l’adaptació dels currículums 

respectant els diferents ritmes de treball i tenint en compte les dificultats de l’alumnat.  Es vetlla per 

la inclusió de l’alumnat d’UEE en els diferents grups ordinaris de referència i en la dinàmica 

escolar: festes, sortides, colònies.  Aquest intercanvi és enriquidor per a tothom i aporta valors a 

tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa.  

Amb l’alumnat de les UEE es potencia la comunicació de diferents maneres, través del llenguatge 

de signes, plafons, llengua materna ... 

El Centre no disposa d’una aula d’acollida ja que l’alumnat de nova incorporació al sistema 

educatiu no és suficientment nombrós per a disposar d’aquest recurs. 

La primera acollida a la família es fa des de direcció, on s’explica el funcionament general del 

centre i els aspectes organitzatius més rellevants. 

Quan l’alumnat s’incorpora a l’escola el rep el tutor o tutora de l’aula que li correspon i, en funció de 

la seves necessitats educatives (país d’origen, coneixement d’alguna llengua romànica, edat, 

capacitats intel·lectuals ...),  es dissenya el pla d’actuació corresponent: hores d’atenció 

individualitzada, suport dins i fora de l’aula (en petit grup), adaptació de materials curriculars. 

Aquest pla d’actuació el porta a terme el tutor o tutora, el professorat  que forma part del cicle i la 

mestra d’Educació Especial. El coordinador LIC és qui facilita els materials específics. En cas que 

es cregui necessari es demana la col·laboració de l’EAP i de les assessores LIC.   

En no disposar d’aula d’acollida, cada vegada que s’incorpora un alumne estranger, s’han de 

redistribuir els recursos (horari del mestre d’Educació Especial i dels suports del cicle corresponent) 

per tal de poder atendre les seves necessitats.  

La metodologia que més s’utilitza és la immersió dins la pròpia aula ja que és la situació idònia 

perquè l’alumne/a pugui entrar en contacte amb la llengua. 

S’estableixen programes o plans individualitzats (PI) amb l’alumnat amb NEE que necessita 

adaptacions del currículum de les llengües, que es vehiculen a través dels tutors o tutores i de la 

mestra d’EE.  

 

4.3 Aprenentatge de les llengües 

4.3.1 Aprenentatge del català 

Com ja s’ha dit anteriorment la llengua de l’escola és el català, ensenyem i parlem en català, i 

també és la llengua que es parla al pati, al menjador i a totes les activitats extraescolars. Com 

activitats lectives que són, a les sortides i les colònies també es parla en català. 

Gairebé tot l’alumnat, quan arriba a l’escola parla i/o entén el català.  
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En totes les àrees considerades no lingüístiques es té en compte el contingut corresponent en 

llengua catalana. En les converses es fa especial atenció a l’estructuració oral dels continguts i a la 

seva comprensió. 

El català és la llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura. L’alumnat es va familiaritzant amb la 

llengua escrita des de que entra a l’escola, que sempre està relacionada amb l’oral per omplir-la de 

significat. L’aprenentatge del codi es fa a educació infantil i cicle inicial, però aprendre a llegir i 

escriure en situacions diferents és una tasca que continua a tota la primària i fins i tot més enllà. 

A les classes de llengua catalana es treballa la literatura, llenguatge oral (comprensió i expressió), 

llenguatge escrit (lectura: comprensió i mecànica, i escriptura: expressió i ortografia). 

La llengua oral és molt important durant tota la jornada escolar, la conversa, les explicacions de 

l’alumnat, les narracions, l’assemblea d’aula, l’obra de teatre que es fa a 6è de primària, les 

conferències, l’exposició dels projectes ... . Totes aquestes situacions d’ensenyament-aprenentatge 

es duen a terme tenint en compte les converses en petit o gran grup. A més a més, també donem 

molta importància al paper del professorat que ha  de ser un bon model lingüístic per l’alumnat. 

Al cicle inicial d’educació primària es fan 12 hores de llengua catalana, literatura i estructures 

lingüístiques comunes entre els dos cursos. 

Al cicle mitjà d’educació primària es fan 11,30 hores de llengua catalana, literatura i estructures 

lingüístiques comunes entre els dos cursos. 

Al cicle superior d’educació primària es fan 10 hores de llengua catalana, literatura i estructures 

lingüístiques comunes entre els dos cursos. 

Com que a l’escola donem molta importància a la llengua catalana hi dediquem força recursos 

personals de reforç per tal d’atendre millor la diversitat de les aules, d’aquesta manera es poden fer 

desdoblaments, treball en petit grup, o bé reforçar continguts a l’alumnat que ho necessiti. 

Un recurs transversal molt important a l’escola és la biblioteca i el centre té molts anys de tradició  

en aquest servei. Aquest recurs es generalitza a l’àmbit de les tres llengües de l’escola, català, 

castellà i anglès. 

Pel que fa a educació infantil els objectius i continguts que es plantegen en aquesta etapa 

necessiten una metodologia amb estratègies que permetin globalitzar els aprenentatges. Hi ha dos 

aspectes en què la biblioteca contribueix de manera especial: 

Els contes. Son un recurs molt important per a l’evolució cognitiva de l’alumnat. Desenvolupen el 

llenguatge, la comunicació, la imaginació, serveixen de motivació i atenen la diversitat. La lectura i 

narració de contes a la biblioteca per part de la mestra, ajudada per les il·lustracions, resulta 

motivadora i és un model lector. Els ajuda a familiaritzar-se amb el món dels llibres i permet que 

identifiquin les diferents col·leccions per tal d’anar construint el propi criteri lector. 

El treball per projectes. Dins d’aquest apartat una  de les etapes fonamentals és la recerca 

d’informació a partir d’allò que l’alumnat vol saber, caldrà concretar-la i saber com obtenir-la. 

Permet l’accés de l’alumnat als llibres de coneixements. Per altra banda es desenvolpen continguts 

i objectius relacionats amb totes les àrees del currículum: descoberta d’un mateix (imaginació, 



 

 10 

imitació, simulació ... ); descoberta de l’entorn natural i social (organització de la vida humana a 

partir de la pròpia realitat ..); llenguatge verbal (comprensió oral, expressió oral, memorització de 

fets, adquisició de vocabulari, iniciació al llenguatge escrit ...); llenguatge musical ( respecte i 

sensibilitat per l’expressió musical ... ); llenguatge plàstic (visualització, memorització i 

representació d’imatges ...); llenguatge matemàtic (relacions espacials ...). 

A l’educació primària el treball de la biblioteca, entesa com a centre de recursos, contribueix a 

aplicar individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual, incloent-hi la utilització dels 

recursos de la informació, que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques 

rutinàries. (“Currículum d’educació Primària. Generalitat de Catalunya.”). 

Els objectius de la biblioteca tenen a veure amb les diferents àrees del currículum: àrea de llengua 

(adquirir habilitat lectora a partir de diverses fonts impreses, avançar en la fluïdesa i comprensió del 

text com a font de plaer i coneixements i com ampliació del repertori lingüístic; descobrir en el 

llenguatge i les seves manifestacions un vehicle d’accés a la pròpia cultura i a altres); coneixement 

del medi social, natural i cultural (saber utilitzar diverses fonts per a adquirir formació, precessar-la, 

interpretar-la i expressant-la amb  diversos llenguatges i recursos tecnològics, fer servir 

correctament termes científics en l’expressió per descriure fets i elaborar informes de les activitats 

experimentals ...); expressió artística, música i plàstica (conèixer les manifestacions artístiques i 

musicals, apreciar els valors estètics en diferents materials ...). 

Pel que fa a l’avaluació, tant de lectura, com d’escriptura, des de P-3 fins a sisè es fan proves 

d’avaluació inicial i final, que serveixen per veure l’evolució de l’alumnat. Algunes d’aquestes 

proves són estandaritzades i altres estan elaborades pel professorat. Al llarg del curs se’n fan de 

continuades per constatar com s’estan assolint els nous continguts i perquè el propi alumnat vagi 

adquirint consciencia dels aprenentatges que està fent (avaluació formativa). 

Per a l’ avaluació d’aquesta llengua el professorat realitza proves adaptades a cada nivell durant tot 

el curs. Els resultats queden reflectits en unes graelles d’avaluació de final de cada curs, que es 

presenten a la Memòria Anual de Centre. 

Materials que s’utilitzen als diferents cicles a l’àrea de llengua catalana i literatura: 

Català 

Primer Segon 

Llibre de text d’escriptura 

Llibre de text de lectura 

 
Quadern per a treballar el grafisme 

Un llibre de lectura col·lectiva/curs 

 
Materials preparats pel professorat: 
Ortografia, comprensió lectora, tipologia de 
text, grafisme, dictats... 
(de textos i llibres) 
 

Materials preparats pel professorat: 
Ortografia, comprensió lectora, tipologia de 
text, grafisme, dictats... 
(de textos i llibres) 

TIC: EDU 365, Word, Kid pix ... TIC: EDU 365, Word, Kid pix ... 
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4.3.2 Aprenentatge del castellà 

Tenint en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat hi ha continuïtat i coherència metodològica 

entre el que es fa en català i el que es fa en castellà. Ja que l’objectiu que ens proposem és que 

l’alumnat assoleixi el mateix nivell en català que en castellà, des d’aquest curs 2008-2009 s’ha 

introduït a tota l’educació primària una 3ª hora de castellà de tal manera que des de primer fins sisè 

es fan tres hores setmanals en i d’ aquesta matèria. 

Pel que fa a llengua oral el centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la 

llengua castellana inclogui activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, fent 

especial èmfasi en la competència oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la variant 

estàndard del castellà donat que no tenim un nombre elevat d’alumnat que parli altres variants. 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i s’utilitzen les diverses modalitats de 

textos orals: l’entrevista, conversa, dramatització, argumentació ...  

En els tres cicles d’educació primària la llengua castellana és la que s’utilitza per a impartir aquesta 

matèria. 

Català 

Tercer Quart 

Quaderns d’ortografia  Quaderns d’ortografia  

Quadern d’eficàcia lectora 

Materials preparats pel professorat: 
notícies, cartes, lectures curtes, jocs, 
treball sistemàtic ... 

Materials preparats pel professorat: notícies, cartes, 
lectures curtes, jocs, postals, cal·ligrames, 
treball sistemàtic ... 

Un llibre de lectura col·lectiva/curs Dos llibres de lectura col·lectiva/curs 

TIC: EDU 365, Word, Kid pix ... TIC: EDU 365, Word, Kid pix ... 

Diccionari català 

Català 

Cinquè Sisè 

Llibre de text d’escriptura 

Llibre de text de lectura 

Eumo Diccionari català 

Llibre de lectura col.lectiva 

TIC 

Materials preparats pel professorat 
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A Educació Infantil no hi ha un treball sistemàtic de la llengua castellana, però cal dir que 

s’aprofiten totes les aportacions que fa l’alumnat tant pel projecte que es duu a terme a les aules 

com pels contes, cançons i altres materials.  

A Cicle Inicial, les tutores de primer i segon canvien de classe en aquesta hora de manera que la 

tutora de primer fa el castellà de segon i la de segon fa el de primer. 

Les tres hores dedicades setmanalment al castellà es concreten en aspectes  específics de la 

classe de Llengua com són els contes, el teatre, les titelles, les poesies ... . Una d’aquestes tres 

hores es dedica exclusivament al treball oral. 

La llengua escrita, lectura i escriptura, apareix de forma natural a finals de P- 5 i primer trimestre de  

primer. Els nens i les nenes realitzen l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en català, però a 

mida que dominen més el castellà, són els mateixos nens i nenes els que intenten escriure les 

seves primeres paraules o a llegir contes en castellà. A segon de primària la llengua escrita ja se 

situa al nivell de realitzar petits textos a partir d’una motivació per part del professorat o de les 

pròpies vivències. 

A cicle mitjà i a cicle superior, la metodologia que s' utilitza a les classes és la mateixa que hem 

explicat per a la llengua catalana, i que es concreta en els mateixos blocs de continguts. 

 Les classes es comencen amb converses que ajuden a explicitar coneixements que els nens 

tenen i que així transfereixen d’una llengua a l’altra.  

En aquests Cicles es treballa el castellà a partir del llibre de text, tot i que es poden aprofitar 

situacions per treballar el castellà a nivell oral a partir de les aportacions que pot fer l’alumnat: 

notícies, pel·lícules, etc..... 

Com hem dit anteriorment , a educació infantil no es fa un treball sistemàtic  de castellà. 

Als cicles inicial, mitjà i superior es fan 6 hores entre els dos cursos de cada cicle. 

Els recursos emprats són els mateixos que s’utilitzen en l’aprenentatge del català. 

Per a l’ avaluació d’aquesta llengua el professorat realitza proves adaptades a cada nivell durant tot 

el curs. Els resultats queden reflectits en unes graelles d’avaluació de final de cada curs, que es 

presenten a la Memòria Anual de Centre. 

Materials que s’utilitzen als diferents cicles a l’àrea de llengua castellana i literatura: 

 

 

 

 

 

Castellà 

Primer Segon 

Materials preparats  pel professorat: ortografia i comprensió, tipologia de 
textos, dictats, textos lliures, grafisme. 

TIC: Edu365, Word, Kid pix i altres materials 
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4.3.3 Aprenentatge de l’anglès 

A educació infantil totes les àrees es fan en català, excepte a P-5 en què l’alumnat fa mitja hora 

setmanal d’anglès. 

Des de que s’inicia la llengua anglesa a educació infantil fins el cicle superior, pretenem que 

l’alumnat s’expressi amb certa fluïdesa participant amb les seves intervencions, utilitzi la llengua 

amb correcció, comprengui el sentit global d’un text escrit, elabori textos escrits amb suport paper o 

digital ... L’anglès s’introdueix a P-5 amb una sessió setmanal i es segueix treballant fins a sisè 

ampliant-ne les sessions. A cicle inicial i tercer es fan dues sessions de treball sistemàtic i una 

sessió de comprensió i expressió oral. A quart es fan dues sessions d’anglès. A cicle superior es 

fan tres hores i trenta minuts a cada curs; en una d’aquestes hores es dóna més rellevància a 

l’expressió i comprensió oral. 

En tots els nivells es treballa a partir del llibre de text. Aquests llibres de text estan dissenyats per 

treballar la llengua de forma oral a cicle inicial i anar ampliant-ne la lectura i l’escriptura a mesura 

que avancen els cursos. Consta d’un llibre de text i un llibre d’activitats.  

En aquests llibres es presenta un tema central a partir del qual es treballa amb diferents recursos: 

audicions i cançons, recolzades amb imatges aclaridores del significat. Tot seguit es van ampliant 

el vocabulari i les estructures amb l’ajuda de més audicions (cançons, contes, comics...) i activitats 

dissenyades al respecte. Totes les sessions es fan en anglès ja que és la manera d’exposar els 

alumnes el màxim temps possible a la nova llengua. Demanem a l’alumnat que utilitzi la nova 

llengua segons les seves possibilitats des del primer curs de primària. Les sessions en què no 

s’utilitza llibre es dediquen a repassar aquells aspectes de la llengua oral als cicles primerencs i 

Castellà 

Tercer quart 

Llibre de text de lectura 

Llibre d’activitats 

 Llibre de lectura col·lectiva 

Material preparat  pel professorat 

TIC: Edu365, Word, Kid pix i altres materials 

Castellà 

Cinquè Sisè 

Llibre de text 

Llibre d’activitats 

Diccionari castellà Ed. Vox 

TIC 

Materials preparats pel professorat. 
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llengua oral i escrita que cal repassar i millorar a l’últim cicle. Aquesta feina es duu a terme a partir 

de petits projectes treballats en grup, l’exposició oral dels seus projectes, lectura col·lectiva de 

contes, visionat de dvd’s, representacions d’obres de teatre, cantades de cançons, petits 

concursos, etc. A sisè s’introdueix la lectura col·lectiva d’un llibre en anglès. Es fa la lectura 

col·lectiva així com un comentari conjunt i les activitats proposades en el mateix per treballar la 

comprensió lectora i el vocabulari. 

A part d’aquesta tasca duta a terme a les aules els alumnes de primària van al teatre a veure una 

obra en anglès. Ambdues obres de teatre es treballen amb anterioritat i posterioritat a l’aula per tal 

d’obtenir-ne el màxim rendiment. A més d’aquestes sortides els alumnes de cicle superior i Popa 

assisteixen a la representació de dues obres teatrals:  una que es fa al Centre Cívic realitzada pels 

alumnes de 6è i EE de l’escola Margalló; i una altra representada pels alumnes de 2n d’ESO i EE 

de l’IES Dolors Mallafré. 

Des del curs 2008-2009 a l’escola s’està portant a terme el PELE (projecte experimental de 

llengües estrangeres).  

S’inclouen prèviament els alumnes d’educació especial al seu grup de referència. 

S’apropa la llengua estrangera als alumnes d’educació especial del cicle superior, es  destina una 

sessió a la setmana per treballar en grup reduït a la seva aula.  

Veure els objectius generals del PELE “Ready to learn amd enjoy English” a l’annex que s’adjunta. 

Cada grup té una rutina establerta per començar i acabar la classe per tal de repassar cert 

vocabulari i expressions que s’usen en la vida quotidiana en la nova llengua, com presentar-se a 

ells mateixos, expressar els seus sentiments i veure quin temps fa. 

Els recursos emprats són contes adquirits recentment per a aquest supòsit, pel·lícules que ja hi 

havia al centre (actualitzades en dvd), titelles confeccionades per a treballar els diferents contes, 

jocs i flashcards dissenyades específicament. 

De les diferents activitats dutes a terme cal destacar les obres de teatre fetes a tercer i a la UEE de 

cicle mitjà.  

Les sessions de PELE s’avaluen mitjançant l’observació de la mestra i a través de   diferents 

activitats d’avaluació. L’avaluació final es comparteix amb l’especialista d’anglès a l’aula ordinària 

tot i que als informes consten els ítems per separat. 

Materials que s’utilitzen per a l’aprenentatge de la llengua anglesa: 

 

 

 

 

 

 

 

Anglès 

Primer Segon 

Classbook 

Activity Book 

Materials preparats  pel professorat. 

TIC 
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4.4 Tractament de les àrees curriculars de contingut no lingüistic 

A l’àrea de ciències es fan textos que descriuen situacions, expliquen observacions, formulen 

hipòtesis ... dels continguts que es treballen. A l’àrea de matemàtiques descriuen situacions 

matemàtiques, formulen problemes, descriuen cossos geomètrics ... aquestes reflexions les fan 

oralment i per escrit. 

En tots els cursos les àrees d’educació física, educació artística, visual i plàstica i música la llengua 

que utilitzem és el català. A EF es treballa el text instructiu pel que fa referència a les normes dels 

jocs, així com el vocabulari tècnic relacionat amb aquesta àrea. 

A partir de les cançons a música es treballa el text poètic i el vocabulari tècnic pel que fa als 

instruments, danses, l’orquestra, la cobla ...  

A l’àrea de visual i plàstica es descriuen alguns moviments artístics relacionats amb la pintura, la 

arquitectura, l’escultura ... i concretament, el vocabulari tècnic (materials, eines...). 

L’avaluació és continuada i en ocasions es passen proves per veure l’assoliment dels continguts 

treballats. 

 

 

Anglès 

Tercer Quart 

Classbook 

Activity Book 

Materials preparats  pel professorat. 

TIC 

Anglès 

Cinquè Sisè 

Classbook 

Activity Book 

Diccionari Català- Anglès 

TIC 

Materials preparats pel professorat. 


