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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Projecte lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i parteix de 

la diagnosi de la realitat de l’alumnat i de l’entorn. Tracta sobre el paper de la llengua 

vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i gestió 

que tinguin repercussions lingüístiques.  

Amb aquest document s’aporta una renovació metolodològica, una millora dels 

aprenentatges, una major cohesió entre l’equip docent i una projecció de centre.  

Aquest és un document viu, subjecte a canvis i a les noves incorporacions que es 

considerin necessàries, per tal d’adaptar-lo a les necessitats que presenta el centre. 

Tanmateix és un instrument de treball que mostra quin és el tractament de la 

competència comunicativa lingüística en el nostre centre. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE I DE L’ENTORN  
 

2.1.  DESCRIPCIÓ DEL CENTRE  

L’Escola La Sínia està situada en el Barri de Baix, al carrer La Sínia núm. 13 i compta 

amb una sèrie de serveis que, per la seva proximitat,  faciliten molt els desplaçaments 

tant de l’alumnat com del professorat, (estació de RENFE, línies d’autobusos, ATENEU, 

Ajuntament, piscina municipal, biblioteca pública, etc...). 

És un centre de titularitat  municipal. L’any 1982 l’Ajuntament de Cerdanyola va 

apostar per l’adquisició d’un centre privat convertint-lo en municipal, i també va 

apostar per tot un equip de mestres (aleshores molt joves), per poder donar resposta a 

tot un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes que exigien un canvi. 

Aquesta diferència amb els altres centres públics li dóna una identitat singular 

avantatjosa, en alguns aspectes, en relació als altres centres: 

- L’estabilitat de la plantilla que conforma tot l’equip educatiu. 

- Proximitat amb l’administració. 

Els nostres alumnes provenen de diferents barris de Cerdanyola, tot i que una hi ha 

una part que són del propi barri. 



 

 

Projecte Lingüístic de Centre                                                                                                                         2 

       

 

El nivell socio-econòmic de les famílies és mitjà i, aproximadament, en la meitat 

treballen els dos membres, ja sigui de manera autònoma o assalariada. 

 

2.2.  DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN  

Cerdanyola del Vallès és una població situada a la comarca del Vallès Occidental, 

envoltada per Sant Cugat del Vallès, Badia del Vallès i Ripollet i separada de la ciutat de 

Barcelona per la serra de Collserola. 

Durant els anys del 1.970 a 1.980, va passar d’una població de 20.000 a 50.000 

habitants, majoritàriament de classe obrera. Des de l’any 1.990 la immigració està 

normalitzada i els creixements no són tan bruscos. Actualment té una població 

aproximada de 60.000 habitants. 

Cerdanyola és també Ciutat del Coneixement, ja que compta amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el Parc Tecnològic del Vallès, el Sincrotró, la Fundació 

ASCAMM i els diversos centres d’investigació del CSIC, tots ells centres neuràlgics del 

coneixement i la tecnologia.  

En la vessant educadora, Cerdanyola va signar la Carta de Ciutats Educadores, on 

l’objectiu és el de contribuir, mitjançant el fet educatiu, i, en una vessant més àmplia, 

al desenvolupament d’una ciutat moderna, amb ciutadans i ciutadanes amb una 

actitud participativa, cívica i oberta al canvi. 

 

3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA REAL DE 
L’ESCOLA  
 

3.1. RESULTATS SOCIOLINGÜÍSTICS   

 

3.2. CONCLUSIONS  

PENDENT D’ACTUALITZAR 
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4. MARC NORMATIU  
 

Els fonaments legals del PLC són:  

1. Estatut d'Autonomia, article 6, en el qual determina el català com a llengua 

pròpia i oficial de Catalunya.  

2. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

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

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

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

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

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

primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015) 

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

5.1(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)  

7. Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle 

de l'educació infantil. 

8. Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la qual s’estableixen els principis 

generals que s’han de tenir en compte per adaptar els Projectes Lingüístics de 

Centre. 

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

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

(DOGCnúm. 7148, de 23.6.2016) 

 

5. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I  
    D'APRENENTATGE  
 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Per tant, 

el català és la llengua vehicular de totes les activitats de l’escola i, especialment, de les 

activitats d’ensenyament i aprenentatge. A més, la llengua catalana és l’eina de 

cohesió i integració entre totes les persones de la comunitat educativa.  
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El personal de l’escola promou que la llengua catalana sigui present no només a les 

activitats d’aprenentatge sinó també dinamitzarà l’ús del català en tots els àmbits de 

convivència i de comunicació quotidiana al centre.  

Quan arribi a l’escola alumnat que desconegui la llengua catalana s’aplicaran les 

estratègies del programa d’immersió lingüística per tal d’aconseguir que en acabar 

l’escolarització obligatòria tot l’alumnat tingui coneixement tant del català com del 

castellà.  

L’escola aplicarà estratègies d’ensenyament del català i, si s’escau, del castellà tenint 

en compte la llengua o llengües maternes de l’alumnat nouvingut i altres llengües que 

pugui conèixer.  

 

Llengua oral  

Es prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per a l’escola el paper 

de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per 

aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que 

estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions.  

 

Llengua escrita  

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final d’educació 

primària la formació de lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu 

s’aplicaran les orientacions que dona el currículum establert pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té 

l’alumnat en els diferents nivells.  

 

Relació llengua oral i llengua escrita  

L’aprenentatge de les habilitats lingüístiques es fa a partir d’un plantejament on la 

relació entre la llengua oral i l’escrita és recíproca. Hi ha activitats com la lectura 

expressiva, la lectura dramatitzada, el teatre, les exposicions orals... on aquesta relació 

és inherent.  
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L’ensenyament de la llengua és responsabilitat de tot el Claustre, que comptarà amb el 

suport de tot el personal de l’escola. Per tant, cadascú des de la seva posició n’ha de 

prendre consciència. Així doncs, l’equip docent aplicarà a l’aula metodologies que 

estimulin l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català, tenint en compte 

que això inclou aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i amb 

l’avaluació.  

L’escola disposa d’espais per consensuar i coordinar els principis metodològics que 

orienten l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els 

usos lingüístics que s’han d’emprar i per fer el traspàs de la informació sobre les 

característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar.  

En aquest sentit, existeixen els següents espais de treball:  

 Reunions de cicle i comissions de treball específiques a Infantil i Primària.  

 Reunions de traspàs entre nivells.  

 Reunions d’avaluació. 

 

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular (Pla d’acollida) 

El personal de l’escola, segons els recursos que disposi i les necessitats del moment, ha 

de cercar les millors estratègies organitzatives perquè l’alumnat nouvingut sigui ben 

acollit i integrat dins la dinàmica del centre. Especialment, aquest alumnat haurà de 

rebre atenció per tenir accés al català, en tant que és la llengua vehicular de les 

activitats d’ensenyament a la nostra escolar.  

 

Atenció de la diversitat  

Entenem que la llengua és un recurs fonamental perquè l’alumnat pugui desenvolupar 

amb èxit les activitats d’aprenentatge. Per tant, amb aquell alumnat que presenti 

especials dificultats en l’aprenentatge de la llengua es comptarà amb els següents 

recursos:  

 Les hores de reforç.  
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 L’elaboració de plans individualitzats amb adaptacions metodològiques i/o 

curriculars.  

L’escola compta amb dues mestres d’educació especial. Aquestes treballen en la 

planificació, l’assessorament a la resta de docents, l’assessorament amb serveis 

externs i la realització d’activitats d’ensenyament.  

 

Avaluació del coneixement de la llengua  

Els procés d’avaluació de l’aprenentatge de la llengua ha d’incloure totes les seves 

dimensions. S’ha d’avaluar periòdicament els processos d’ensenyament de la llengua a 

les diferents etapes, nivells i àrees així com la coordinació entre aquests.  

L’escola disposa dels següents indicadors sobre l’aprenentatge de la llengua:  

 Els resultats de l’avaluació continuada.  

 Les proves de Competències Bàsiques de 6è d’Educació Primària ().  

 

Materials didàctics  

A l’hora de triar o elaborar materials didàctics els docents han de tenir en compte els 

següents criteris:  

1. Que s’ajustin al Projecte Curricular.  

2. La qualitat.  

3. Elaborats en català, a no ser que en el Projecte Curricular s’especifiqui que es faci 

totalment o parcial en una altra llengua.  

 

Usos lingüístics  

L’estructura sociolingüística de l’alumnat i les famílies de l’escola és variada fa 

necessari que els docents que imparteixen continguts de llengua hagin de treballar de 

manera explícita els usos lingüístics de l’alumnat, per tal que la llengua catalana sigui la 

d’ús habitual. La resta de personal de l’escola i, específicament, els docents hi 

col·laborarà des de les seves àrees.  
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Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  

La diversitat lingüística s’ha d’entendre com una riquesa que cal cuidar i, si és possible, 

potenciar. Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la 

competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a 

garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la competència que li cal per tenir les 

mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat lingüística i el desig 

d’aprendre altres llengües i d’aprendre d’altres llengües i cultures.  

 

Català i llengües d’origen  

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de 

vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de 

l’alumnat. Per això, els equips docents han de disposar d’informació sobre les diverses 

llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També han de tenir present la 

interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar 

l’aprenentatge de tothom.  

 

6. LA LLENGUA CASTELLANA  
 

Atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, l’escola assegurarà en el Projecte 

Curricular una distribució progressiva i coherent de la llengua castellana al llarg de 

totes les etapes. Alhora procurarà reforçar i no repetir els continguts comuns 

programats dins el currículum de llengua catalana.  

 

Llengua oral  

L’escola té present que l’enfocament que ha d’emprar en l’aprenentatge i ús de la 

llengua castellana inclourà activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats 

lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral durant el Cicle Inicial 

d’Educació Primària. Treballem bàsicament la variant estàndard del castellà.  
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Llengua escrita  

Donat que un objectiu de l’escolarització obligatòria és que l’alumnat sigui lector i 

escriptor en llengua catalana i castellana cal que les activitats de lectura i escriptura 

planificades dins el currículum tinguin en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques de l’alumnat a cada nivell. Hi haurà coordinació amb l’assignatura de 

llengua catalana per aprofitar les transferències.   

 

Activitats d’ús  

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

els diferents ritmes i estils d’aprenentatge de l’alumnat.  

Des de les activitats curriculars es pot promoure la producció de textos, 

enregistraments sonors, contingut audiovisual i multimèdia... en llengua castellana per 

ser publicat a canals de difusió de l’escola com la revista, la web...  

 

Castellà a les àrees no lingüístiques  

La important presència del castellà a l’entorn de l’escola farà que aquesta llengua no 

s’empri de manera habitual en els processos d’ensenyament a les àrees no 

lingüístiques. Seran excepció els textos escrits originàriament en castellà (no seran 

traduïts expressament) i aquells materials pels quals no hi hagi una versió en llengua 

catalana.  

 

Alumnat nouvingut  

Es procurarà que l’alumnat nouvingut adquireixi la competència plena en català i 

castellà en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori. S’incentivarà que l’alumnat que té 

el castellà com a llengua materna o que en té un bon coneixement en incorporar-se al 

sistema educatiu català s’animi a emprar el català tot i que pugui cometre errades.  
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7. LA LLENGUA ESTRANGERA. L’ANGLÈS  
 

L’anglès és la llengua estrangera que tot l’alumnat haurà d’aprendre a les etapes 

d’Educació Infantil i Primària. A més, aquesta llengua es podrà veure reforçada amb 

activitats a les hores complementàries o com a llengua d’algun recurs didàctic o treball 

produït per l’alumnat en algunes àrees no lingüístiques.  

 

Desplegament del currículum  

Usos de l’anglès:  

 Educació Infantil. A P-4 i P-5 una sessió d’1 h 30’ quinzenal on es treballa la 

competència oral en aquesta llengua.  

 Educació Primària:  

- Cicle Inicial:  

Dues sessions de 45’ setmanals en grup sencer. 

- Cicle Mitjà: 

3r: Dues sessions d’1h 30’ setmanals en grup sencer. 

4t: Dues sessions d’1h 30’ setmanals, una en grup sencer i l’altre amb 

el grup desdoblat. 

- Cicle Superior:  

Dues sessions d’1h 30’ setmanals, una en grup sencer i l’altre amb el 

grup desdoblat. 

 

Metodologia i materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera  

Pel que fa a l’anglès, el professorat proporciona material que dona suport a 

l'aprenentatge individual de l'estudiant amb un llenguatge contextualitzat en diversos 

temes originals per mantenir la motivació i l'interès dels estudiants. El material utilitzat 

és proper i intuïtiu per l'alumnat, fent que sigui ell el centre de l'aprenentatge, i 

enfocat en aprendre a aprendre. A la pràctica això vol dir que la gramàtica, el 
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vocabulari i la pronunciació no s'estudien de manera aïllada sinó a través de les quatre 

competències: comprensió oral i escrita i la producció oral i escrita.  

 

Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

En algun moment es pot emprar el vídeo o l’enregistrament sonor per produir 

materials audiovisuals o sonars, ja sigui com a producte de les activitats 

d’aprenentatge o com a mitjà per reflexionar i analitzar la competència oral. Els textos 

també podran ser presentats en formats electrònics o multimèdia.  

Els docents cerquen aquelles aplicacions informàtiques que puguin recolzar 

l’aprenentatge de les llengües.  

 

L’ús de la llengua estrangera a l’aula  

Es procura que la llengua habitual a les classes de llengües estrangeres sigui la pròpia 

llengua estrangera.  

 

Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera  

L’Anglès, com a llengua estrangera del centre, s’introdueix al Segon Cicle de l’Educació 

Infantil, P-4. Es dedica una hora i mitjà quinzenal a treballar fonamentalment 

l’expressió oral amb una mestra especialista. Addicionalment, especialment a les hores 

d’expressió, es podrà cantar, ballar, fer coreografies... amb cançons en anglès.  

 

8. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ  
 

Llengua del centre  

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català.  

 

Documents de centre  

Tota la documentació del centre estarà escrita en llengua catalana.  
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Ús no sexista del llenguatge  

Els textos de l’escola han d’estar lliures d'usos discriminatoris, entre els quals hi ha els 

usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que 

menystenen o desvaloren un dels dos generes, habitualment les dones; i entenem per 

usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la 

presència o l’actuació de les dones.  

Algunes de les recomanacions són:  

 L'adaptació del càrrec al gènere de la persona que l'exerceix.  

 Fer servir paraules genèriques com personal, alumnat o professorat.  

 Explicitar, sense abusar-ne, els dos gèneres possibles.  

 Triar les frases impersonals per evitar esmentar el gènere del subjecte.  

 

Comunicació Interna/externa  

L’escola empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya i institucions.  

 

Llengua de relació amb les famílies  

El personal de l’escola s’adreçarà a les famílies en llengua catalana. El desconeixement 

del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les 

activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua 

catalana. Per tant:  

 En entrevistes o reunions amb les famílies es podrà optar pel castellà o alguna 

altra llengua comuna als interlocutors si la família no entén el català. 

 En presentacions públiques, reunions d’inici/final de curs, jornades de portes 

obertes... on pot haver-hi assistents que no coneguin el català, es farà la 

presentació en català i s’oferirà a les famílies disposar d’un temps per poder fer 

preguntes o aclariments en castellà 
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Educació no formal  

 

Serveis d’educació no formal  

En les activitats d’acollida matinal o monitoratge de patis, menjadors, acompanyament 

en sortides o colònies... la llengua habitual de comunicació serà el català.  

 

Activitats extraescolars  

A les activitats extraescolars de l’escola, que formen part de la Programació General 

Anual, la llengua habitual amb la que els monitors i monitores i el personal de 

coordinació i gestió s’adreçarà a l’alumnat és el català, tant a les situacions formals 

com a les informals. També es vetllarà perquè la comunicació entre l’alumnat sigui en 

català.  

 

Contractació d’activitats extraescolars a les empreses  

En els serveis adreçats a l’alumnat que l’escola subcontracti a altres empreses caldrà 

garantir que el personal conegui la llengua catalana i l’empri de forma habitual en la 

relació amb l’alumnat i les famílies, amb els mateixos criteris expressats en aquest 

Projecte lingüístic i que s’apliquen a l’educació formal. La retolació d’espais i la 

comunicació amb les famílies també serà en llengua catalana.  

 

Plurilingüisme al centre educatiu  

 

Alumnat nouvingut  

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. 

Específicament, i durant el temps que s’estimi necessari, s’emprarà una metodologia 

d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) per a l’ensenyament del 

català i des d’un enfocament comunicatiu.  
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Organització de la programació curricular  

 

Coordinació cicles i nivells  

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

coherència metodològica en el procés d’ensenyament de les llengües. Per tant, des de 

cap d’estudis s’ha de vetllar perquè així sigui. Com a mínim un cop l’any:  

 Hi haurà una reunió entre els/les mestres tutors/es, especialistes de llengua 

castellana i anglès dels diferents cicles d’Educació Infantil i Primària per repassar 

les programacions didàctiques, les metodologies d’ensenyament i els criteris 

d’avaluació  

 

Estructures lingüístiques comunes  

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

objectius d’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres. Per 

tant, sempre dins la metodologia d’ensenyament pròpia de cadascuna de les llengües, 

els docents -per mitjà del treball en equip- aprofitaran aquestes estructures comunes 

per evitar repeticions de continguts i enfortir els aprenentatges.  

 

Projectes d’innovació  

Els docents de l’escola tenen la responsabilitat de cercar la millora continuada en les 

metodologies i pràctiques didàctiques. Per tant, la direcció facilitarà:  

 La millora continuada per mitjà la metodologia de la investigació-acció.  

 La formació continuada en metodologies didàctiques o l’aprenentatge de les 

llengües que s’imparteixen a l’escola.  

 

Pla de lectura de centre  

Per tal de millorar el gust per la lectura es duen a terme les següents iniciatives:  

 La proposta d’aprenentatge entre iguals de l’apadrinament lector. 

 30 minuts diaris de lectura a classe. 

 Visitar la biblioteca Central de Cerdanyola. 
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 Promoció de la lectura a casa:  

- Servei de préstec de llibres de la biblioteca d’aula.  

- Recomanació de llibres per part de l’alumnat. 

- Lectura en veu alta diàriament per part de la mestra. 

- Converses a classe sobre els llibres llegits. 

 ... 

 

9. PROJECCIÓ DEL CENTRE  
 

Pàgina web del centre  

La pàgina web de l’escola té la finalitat de presentar institucionalment l’escola, així 

com transmetre la missió, visió i valors de l’escola. Està adreçada a un públic intern i 

extern i s’hi publica el següent contingut:  

 Presentació de l’escola, les etapes i els trets distintius.  

 Notícies de reconeixements, innovacions i millores en el PEC, actes i festes 

institucionals.  

La pàgina web estarà en català i les llengües que s’empren curricularment a l’escola hi 

seran presents en tant que poden produir-se textos o documents multimèdia des de 

les diferents matèries.  

 

Xarxes socials (Dinantia) 

A les xarxes socials s’escriuran tots els missatges en català.  

 

Revista  

La revista de l’escola és la “Sí n’hi ha” i té per finalitat informar d’activitats i del model 

educatiu de l’escola i està adreçada a les famílies de l’alumnat de l’escola. Estarà en 

català i les llengües que s’empren curricularment a l’escola hi seran presents 
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10. HISTÒRIC DE VERSIONS  
 

 

Versió 
Aprovada pel Consell Escolar 

a la reunió ordinària del... 
Comentaris 

1.0 20 de maig de 2019  
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ANNEX 1 - Horaris de l’ Àmbit lingüístic 
 
 
 

 Repartiment d’hores per nivells   

1r 2n 3r 4t 5è 6è  

 DISPOSICIONS DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DECRET 
119/2015, de 23 de juny, 
d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària. T.

S.
1  

A
.I.

2
 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

 

TOTAL 

Àrea de llengua i 
literatura catalana 

1.050 hores* 

70 122,5 70 105 70 96,25 70 96,25 70 87,5 70 70 
997,5 h 

1.452,5 h 
192,5 175 166,25 166,25 157,5 140 

Àrea de llengua i 
literatura castellana 

35 17,5 35 17,5 35 52,5 35 52,5 35 52,5 35 52,5 
455,0 h 

52,5 52,5 87,5 87,5 87.5 87,5 

Àrea de primera 
llengua estrangera 

420 hores 52,5  52,5  105  105  105  105  560,0 h 
 

 
(*) En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars assignades ha de garantir e l tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i 
l’assoliment de les competències bàsiques associades a cadascuna de les àrees. 
 

HORES SETMANALS 
 1r 2n 3r 4t 5è 6è  

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

T.
S.

 

A
.I.

 

Àrea de llengua i literatura catalana 
2 3,5 2 3 2 2,75 2 2,75 2 2,5 2 2 

5,5 5 4,75 4,75 4,5 4 

Àrea de llengua i literatura castellana 
1 0,5 1 0,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 

1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Àrea de primera llengua estrangera 1,5  1,5  3  3  3  3  

                                                           
1
 Hores de treball sistemàtic 

2
 Hores dins l’Activitat d’Investigació 
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