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0. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre parteix del que el centre va 

elaborar  l’any 2008, quan la nostra escola, L’Olivar, comptava només 

amb 2 anys d’existència.  S’ha realitzat  segons els preceptes legals 

recollits en el decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, on es 

despleguen els nous currículums. En l’esmentat decret s’explicita el 

següent: 

Article 1 

 

Els principis generals als quals s’han d’adaptar els projectes lingüístics 

dels centres són els següents: 

 

a) Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi 

d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

 

b) Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en 

català, serveixin com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües. 

 

c) En el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura es farà en català. La llengua castellana s’introduirà al primer 

curs del cicle inicial a nivell oral per arribar, al final del mateix cicle a 

transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

 

d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al projecte lingüístic criteris que 

permetin reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües. 

 

e) Per fer possible els projectes lingüístics les hores de les àrees de llengua 

establertes en l’annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, es 

podran distribuir entre els cicles de l’etapa respectant la seva assignació 

horària global. 
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Article 2 

 

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, el 

projecte lingüístic propi de cada centre s’ha d’autoritzar pel 

Departament d’Educació. Aquesta autorització s’ha de dur a terme per 

l’inspector o inspectora del centre, sempre que el projecte s’adapti als 

principis generals derivats del Decret esmentat i d’aquesta Ordre. 

Article 4 

La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu 

 

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat 

normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i 

en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats 

orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, 

llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

 

4.2 L’alumnat té dret a rebre l’ensenyament en català en l’educació 

primària. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral 

i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui 

quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. 

 

4.3 L’objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot 

l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar 

l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de 

manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 

missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel 

centre. Durant l’educació primària es farà un tractament metodològic 

de les dues llengües oficials, tenint en compte el context sociolingüístic, 
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per garantir el coneixement de les dues llengües per part de tot 

l’alumnat, independentment de les llengües familiars. 

 

4.4 Tots els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un 

projecte lingüístic propi, que ha de ser autoritzat pel Departament 

d’educació, en el qual s’adaptaran els principis generals i la normativa 

a la realitat sociolingüística de l’entorn. 

 

4.5 El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per 

a totes les persones membres de la comunitat educativa i garantirà que 

les comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. Aquestes 

pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per a 

implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

Tanmateix, quan sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, 

s’arbitraran mesures de traducció en una de les llengües d’ús familiar 

per al període d' acollida de les famílies procedents d’altres països. 

 

4.6 El projecte educatiu dels centres preveurà l' acollida personalitzada 

de l’alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè 

aquest  

alumnat pugui continuar o iniciar, si s’escau, el procés d’aprenentatge 

de la llengua. 

 

4.7 L’alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe 

diferents per raó de llur llengua habitual. 

Article 5 

La immersió lingüística 

 

5.1 En funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat, s’implementaran 

metodologies d’immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat 

de potenciar-ne l’aprenentatge. 
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5.2 El programa d'immersió en llengua catalana tindrà en compte la 

llengua de l'alumnat i l'ensenyament de la llengua castellana. 

 

5.3 Els centres que apliquin el programa d'immersió han d'adaptar els 

horaris a les característiques d'aquest programa. En tot cas es tindrà en 

compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'ha d'impartir al 

llarg de l'etapa. 

 

Aquest decret es concreta en l’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per 

la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte 

per a l’aplicació de l’article 4.4. del Decret 142/2007, en la qual 

s’estableix que: 

 

f) D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s’estableixen en 

l’apartat 4.4 del Decret 142/2007, els centres podran impartir continguts 

d’àrees no lingüístiques en castellà o en una llengua estrangera, o 

alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització 

d’activitats previstes en la franja horària de lliure disposició. A efectes del 

compliment dels horaris mínims de cada llengua que s’estableixen al 

referit Decret 142/2007, computats com hores assignades més hores 

d’estructures lingüístiques comunes, si n’hi ha, aquestes hores comptaran 

com a curriculars de les respectives àrees lingüístiques. En ambdós casos, 

els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en llengua catalana. 
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1 Context sociolingüístic 

 

1.1 Entorn 

L’escola L’Olivar és de titularitat pública i depenent del Departament 

d’educació de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa al manteniment, és l’Ajuntament qui en té la responsabilitat. 

L’escola està situada al poble de Castellnou de Bages, a la urbanització 

d’ El Serrat.  

Castellnou del Bages és un poble atípic situat a la comarca del Bages, a 

9 km de Manresa. Diem atípic perquè els seus habitants estan distribuïts 

en 3 urbanitzacions ( la Figuerola, Pinedes i el Serrat). Actualment, al que 

va ser el nucli del poble, només hi ha una casa de colònies, 

l’ajuntament, l’església , un museu i el cementiri, però no hi habita ningú 

de forma continuada .La seva població  en l’últim padró( del 2016) era 

de 1287 habitants. 

Antigament es vivia de l’agricultura i la ramaderia, activitat que encara 

porten a terme els pagesos que són només un 10% de la població 

actual. Bàsicament és un poble residencial, ja que el 100% dels pares 

treballen en el sector secundari i terciari, fora del municipi. 

 

1.2.- L’escola 

L’escola es va iniciar el setembre del 2005 amb 29  alumnes i durant 

aquell curs la seva ubicació va ser l’auditori d’un veí que va oferir el seu 

espai. El curs següent es va instal·lar en un nou lloc provisional: el Centre 

Cívic del poble. No va ser fins l’abril del 2012 quan finalment es va poder 

inaugurar el que ja és l’edifici actual, al Passatge 11 de setembre, a la 

urbanització d’ El Serrat. 

Acull els nivells educatius d’una línia d’ Educació Infantil i Educació 

Primària. El curs actual el nombre d’alumnes és de 195. La mitjana 

d’alumnes per classe és d’uns 22 alumnes. 

L’horari escolar és de 9.00 a 12.30 h. i de 15.00 a 16.30 hores  
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De 8.00 a 9.00 h. del matí i de 16.30 a 17.30 de la tarda, hi ha servei  d’ 

acollida organitzat per l’Ajuntament. A  més a més, des de l’ AMPA 

cada curs s’ofereixen diverses extraescolars com: anglès, hip-hop, futbol, 

teatre, etc., depenent dels interessos de les famílies. 

L’escola ofereix servei de menjador, gestionat pel Consell Comarcal del 

Bages i adjudicat enguany a l’empresa Ausolan. 

Comptem amb cuinera, ajudant de cuina i servei de monitoratge. 

Quant a l’ús de la llengua per part dels diferents sectors que conformen 

la comunitat educativa del nostre centre: 

 El Personal Administratiu i de serveis fa servir majoritàriament el 

català en diferents situacions de l’àmbit escolar i en el 

desenvolupament de la seva feina (dirigir-se als mestres, als 

alumnes, als pares, als altres companys, quan es parla per telèfon,  

quan es redacta un fax o un correu electrònic). 

 La llengua habitual de relació entre els membres de la junta de l’ 

AMPA és la llengua catalana. 

 Al centre, el personal de menjador acostuma a  dirigir-se a 

l’alumnat i a les respectives famílies en llengua catalana. 

 La llengua emprada pel professorat per a relacionar-se amb tots 

els membres de la Comunitat Educativa és la catalana, tret 

d’aquelles ocasions que es dificulti la comunicació amb les 

famílies. 

1.3.-  L’alumnat 

 

El curs 2016/17 el centre compta amb 195 alumnes. En l’actualitat els 

alumnes de l’escola provenen en un  66’6 % de Castellnou de Bages, 

però la resta viuen en d’altres poblacions, com: Santpedor (27,7%), 

Manresa (3%), Callús (0’5%), Súria (0’5%)o Sant Joan de Vilatorrada (2%). 

No hi ha matriculat cap alumne nouvingut. 
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CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES- DOMINI DE LA LLENGUA 

 

Del buidat de la informació que tenim a l’escola, la situació actual  de 

la llengua familiar dels nostres alumnes (curs 2016/17) és la següent: 

 Un 74,75% dels alumnes són de famílies bilingües (català i castellà) 

 Un 20’70 % dels alumnes són de famílies catalanoparlants. 

 Un 4’05% dels alumnes són de famílies castellanoparlants. 

 Un 0’5% dels alumnes són de famílies trilingües ( català, castellà i 

anglès) 

Segons les dades recollides en l’apartat de família i alumnes podem 

constatar que: 

 La majoria de famílies parlen en català i castellà indistintament en 

tots els àmbits (l’escola, la llar, el poble). Són poques les famílies 

que només parlin castellà.  

Fent una reflexió queda palès que el nostre alumnat i, per tant, les seves 

famílies i el seu entorn, utilitzen majoritàriament el català i el castellà de forma 

indistinta.  

Tot i això cal incidir en el fet que el resultats provinents de les proves de 

competències bàsiques denoten que es deu fer un ús col·loquial de la llengua 

castellana. Quan l’alumnat s’ha d’expressar per escrit, fer la comprensió d’un 

text o una explicació més formal presenten més dificultats. 
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2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

L’objectiu central de l’educació és preparar els alumnes perquè siguin capaços de 

desenvolupar-se coma persones en la societat plural, multilingüe i multicultural del 

segle en que vivint. Aquest fet implica educar les nenes i els nens perquè desenvolupin 

competències comunicatives i lingüístiques que fan possible que tant personalment 

com socialment siguin capaços d’actuar i reeixir  en el seu entorn. 

Per aconseguir-ho, cal plantejar, en l’educació primària, el desenvolupament integral i 

harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, entre els quals 

l’educació lingüística i comunicativa ocupa un lloc preferent. Per formar parlants 

plurilingües i interculturals, cal en primer lloc, l’assoliment de la competència plena en 

català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà, com a garantia que l’escola 

proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats. 

També l’escola ha de fomentar el respecte per la diversitat lingüística i el desig 

d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures. Durant 

l’educació primària es farà un tractament integral de les diferents llengües del centre a 

l’hora de planificar-ne els aprenentatges i el tractament metodològic i didàctic. 

(DOGC n. 6900 – 2015) 

 

2.1.1. La llengua catalana, vehicle de comunicació i aprenentatge. 

 

La nostra escola té el català com a llengua d’ensenyament /aprenentatge i 

com a llengua vehicular, en totes les activitats internes i externes del centre, 

tant a nivell oral com escrit. El centre té consciència de la necessitat de l’ús del 

català en  la comunicació quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la 

comunicat educativa. 
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2.1.2. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS CURRICULAR PER CICLES 

Assignatures 
CI CM CS 

Hores setmanals 

 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

LLENGUA CATALANA 5 5 4.50 4,50 4.50 4.50 

Treball sistemàtic 1 1 2 2 2 2 

Biblioteca 0.50 0.50     

Comunicació oral 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 Lectura  1.50 1.50 1 1 1 1 

Expressió escrita 1.50 1.50 1 1 1 1 

 

 

2.1.2.1.    L’ensenyament de la lectoescriptura. 

 

Entenem l’aprenentatge de la lectoescriptura com un procés interactiu en el qual es 

té present el paper actiu del nen i de la nena amb capacitat de reflexió i recerca de 

significació de les idees i del pensament.  

 

La feina del parvulari en llenguatge no es restringeix a aprendre un codi. Llegir i 

escriure és un procés que implica molt més que el desxiframent. S’ha 

d’aconseguir fer nens i nenes cada cop més competents en llenguatge, 

treballant les diferents tipologies de textos. 

 

El treball de llenguatge oral té un gran pes específic i per tant requereix una 

dedicació de temps molt àmplia, com es pot apreciar en els horaris 

d’educació infantil. 

 

Es dóna un enfocament cíclic i interdisciplinari, treballant els mateixos aspectes 

tots els cursos, però amb més profunditat i lligant el llenguatge a les diferents 

àrees i activitats. 
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Considerem que cal tenir en compte els coneixements previs dels nens i nenes. 

S’ha de partir d’ on es troben. El procés d’ensenyament/aprenentatge 

comença abans d’entrar a l’escola. En el medi físic i social que ens envolta la 

presència de l’escriptura és constant. La nostra tasca ha de fer possible que els 

alumnes donin a conèixer què saben. 

 

Malgrat això , abans de començar el treball dins l’escola caldrà tenir present 

que s’hagin adaptat bé, que estiguin situats, que tinguin un cert nivell 

d’atenció, així com de comprensió i expressió oral. 

 

La classe ha anat canviant en el sentit que s’aposta per dinàmiques i 

estratègies per tenir converses espontànies, on es dona  espai a poder 

expressar  les seves idees i pensaments i manifestar el seus  sentiments i 

experiències pròpies.  

 

El treball de llenguatge ha d’anar lligat a situacions reals de comunicació que 

creïn necessitat d’ús del llenguatge escrit. Hem de tenir presents les funcions 

lúdico-creativa, comunicativa i representativa de la llengua. 

 

Cal anticipar als nens i nenes el tema que es treballarà, de forma que tinguin 

sempre molt clar què se’ls valora i què se’ls demana.  Així com anar establint 

relacions constants entre el que saben i el nou contingut a ensenyar. 

 

Es potencia  la interacció entre els nens com a forma d’avançar en 

lectoescriptura. El treball en grup està habitualment mediatitzat per la mestra, 

es mira  que els nens i nenes siguin de nivells propers i compensats a nivell 

d’activitat. Per tant es planifiquen activitats de lectura i escriptura ajuntant els 

nens i les nenes per nivells de maduració, de manera homogènia, segons els 

coneixements que tinguin respecte de la lectoescriptura. 

 

Es plantegen activitats de lectura i d’escriptura amb sentit, facilitant la 

interacció i el treball cooperatiu: en gran grup, en petit grup, per parelles  o 

individual. 
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L’ús de la lletra de pal té l’objectiu de facilitar el procés de l’aprenentatge de 

l’escriptura. El pas a la lletra lligada es fa quan els nens i nenes són alfabètics, 

per no interferir en el seu procés de lectoescriptura. És en el parvulari on es 

treballa amb especial cura l’habilitat manual en els seus diferents aspectes per 

a preparar-los per l’aprenentatge de la lletra lligada. 

 

Per a poder conèixer el moment en què es troba cada infant, la seva evolució 

i així poder adequar els instruments de treball de les mestres a les necessitats 

del seu alumnat, es passa una prova individual a finals de curs de P4, a l’inici 

de P5, al gener o febrer i al mes de juny. Aquells alumnes que no han assolit el 

nivell alfabètic a final de curs de P5 se’ls va passant la prova per controlar 

l’evolució fins que calgui. 

 

Cal tenir present que la pauta resultant permet establir el nivell de cada nen i 

de cada nena en el coneixement del sistema alfabètic i la seva relació amb 

l’oral. 

  

Un cop feta la diagnosi de l’alumnat en relació amb el seu coneixement del 

sistema alfabètic i corroborant el fet que no tots els nens i nenes es troben en el 

mateix moment, és important tenir sempre una actitud de respecte i adaptar 

el curriculum de llengua perquè cada un pugui avançar a partir d’on es trobi. 

 

2.1.2.2.    Programa d’immersió lingüística. 

 

Tot i que la llengua utilitzada és el català, els mestres fan servir estratègies per 

facilitar la comunicació amb els alumnes d’altres llengües, sempre amb 

l’objectiu d’introduir els alumnes, tan aviat com sigui possible, a expressar-se en 

llengua catalana. S’introdueix la lectura i l’escriptura a partir de P3 tot 

respectant els ritmes de maduració i de progrés. 
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2.1.2.3.    Comunicació oral 

 

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges 

orals tenint present la situació comunicativa. Escoltar i parlar s’associen perquè es 

produeixen en un context d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament 

emissors i receptors. Hi actuen les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o 

conversar. 

 

La llengua oral és la base de tot aprenentatge. La competència en expressió 

oral és una adquisició bàsica, transversal a totes les àrees i que cal planificar i 

treballar de manera coordinada.  

 

Resulta indispensable que els nens i nenes disposin d’espais en els quals puguin 

prendre la paraula mentre aprenen. Per tal motiu cal treballar-la durant tota 

l’escolaritat, per mitjà d’activitats funcionals i prou variades que despertin en 

els alumnes la comprensió de la situació comunicativa, afavoreixin la tria dels 

recursos comunicatius més adients al cas i promoguin la relació amb els altres.  

 

En aquests moments la nostra escola està fent un treball de reflexió i debat per 

planificar i seqüenciar les estratègies d’aprenentatge d’aquesta competència. 

 (pendent) 

Algunes de les activitats que es porten a terme són: 

 

 Des de P3 fins a 6è, a cada grup-classe hi ha la sessió de tutoria on els 

nens i nenes poden parlar de les seves opinions respecte de diferents 

temes, les seves preocupacions, dificultats o sentiments. 

 

I en tots els nivells de Primària: 

 

 Les activitats prèvies i posteriors a les lectures en català, on es realitzen 

hipòtesis a partir d’imatges o de títols i es fan comentaris sobre el que 

s’havia formulat inicialment. 

 Es fan  activitats d’expressió oral del tipus: donar opinions, fer lectura 

d’imatges, realitzar un col·loqui, un debat, una adaptació teatral,... 

 La recitació de poemes, embarbussaments, dites i endevinalles  
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 La lectura en veu alta per part del mestre/mestra o dels alumnes. 

 L’àrea de coneixement del medi, dins els projectes, és un bon moment 

per a treballar l’expressió oral: des del moment inicial, a partir de pluja 

d’idees d’allò que sabem o volem conèixer, fins al desenvolupament 

del tema amb exposicions individuals o grupals als companys o a 

d’altres classes,... 

 A través de l’expressió oral també s’avança en la comprensió de 

problemes o de nous conceptes matemàtics. 

 

2.1.2.4.    La llengua escrita: 

2.1.2.4.1. La comprensió escrita 

  

En les activitats habituals de classe s’intenta promoure  l’activació dels 

coneixements previs i la formulació d’hipòtesis sobre el text que es presenta. 

   

L’escola compta amb  tot un seguit d’activitats per a treballar  les diverses 

habilitats lectores a tots els cursos de primària: 

 

Es potencia el domini de la descodificació a través de tres grans àmbits 

entenent que es previ a una bona comprensió. 

 L’agilitat visual: amb activitats de gimnàstica ocular, de cognició 

global i d’atenció visual. 

 L’ampliació del camp visual : amb l’objectiu de reduir en nombre 

de fixacions en la lectura 

 La memòria  a curt termini, la qual facilita una bona comprensió. 

 

Un dels aspectes que s’incideix de forma més específica és en l’apartat de  la 

comprensió escrita. Hi ha seqüenciades unes pautes per a realitzar diferents 

tipus d’activitats per a treballar amb els diferents components de la 

comprensió lectora: 

 la comprensió literal 

 la comprensió interpretativa 

 la comprensió de síntesis o reorganització. 

 La comprensió crítica 
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A l’ inici del primer i darrer trimestre hi ha preparades unes proves d’Avaluació 

de la Comprensió Lectora per a ser passades als nostres alumnes i així poder-

ne constatar la seva evolució.   

 

2.1.2.4.2. L’expressió escrita 

En parlar d’expressió escrita ens referim a la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una 

activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. 

Implica un suport i un sistema de representació gràfica del llenguatge que té la 

qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el temps. Cal que l’alumne/a  produeixi 

textos amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. L’escriptura ens 

permet participar de situacions comunicatives amb diverses finalitats concretes. 

 

A  partir d’aquesta premissa, prou clara, i dels resultats de les proves de 

competències bàsiques, l’escola ha posat en marxa des del curs 20014/15 un 

Pla per a la millora de l’expressió escrita. Aquest pla es basa en quatre àmbits: 

 

a) Millorar la formació dels i de les mestres pel que fa a l’expressió escrita. 

Inicialment es van organitzar unes xerrades a càrrec de l’Enric Queralt (cursos 

2014/15) d’assessorament sobre l’expressió escrita.  

Alguns objectius de  treball  van ser 

 La distribució i seqüenciació de les diverses tipologies de text segons 

la seva funcionalitat al llarg de la Primària  

 Nous enfocaments didàctics 

 Recursos didàctics 

 La correcció i l’avaluació 

Durant el curs 2015/16 es va fer una FIC ( Formació Interna de centre) en la que 

va participar tot els claustre, on es pretenia aplicar els coneixements apresos i 

consolidar i consensuar aquesta seqüenciació en tots els nivells. Hi ha 

elaborades unes documentacions amb propostes de treball ( veure annex) 
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b) Ampliar la dedicació horària per a treballar amb els alumnes de 

forma específica. 

El centre aposta per marcar dins l’horari dos espais per treballar l’expressió 

escrita i poder disposar d’un mestre de suport. Amb aquesta organització es 

pretén atendre la diversitat i ajustar a les necessitats dels alumnes. 

c) Fer la recerca de recursos didàctics i metodològics. 

Es va fent un buidat de material divers (quadernets de diferents editorials, llibres 

i dossier sobre el tema, llibres de text,...) 

Es van resumint les característiques de les diverses tipologies treballades. 

 

2.1.2.5.    Relació entre llengua oral i llengua escrita 

 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és 

compartit per tot el professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees 

en què la interrelació de les habilitats és present. El professorat comparteix que 

les activitats que tenen aquest plantejament permeten processar la informació 

i comunicar-la d’una manera més eficaç. S’utilitza la llengua oral i la llengua 

escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. Es fan 

activitats en què la relació de la llengua oral i llengua escrita hi és inherent: 

lectura expressiva, petites representacions, teatre...  

 

2.1.2.6.    La llengua en les diverses àrees 

 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 

àrees, el conjunt del claustre n’és conscient i actua en conseqüència. Per tal 

que l’alumnat assoleixi el nivell de comprensió i expressió en català establerts, 

l’equip de mestres aplica a l’aula metodologies que estimulen l’expressió oral i 

escrita amb suports didàctics en català i en castellà. 
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2.1.2.7.    Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 

El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i 

organitzatius força complets. Aquests documents s’han elaborat 

participativament i la majoria del professorat els aplica. Les programacions i els 

criteris d’avaluació es revisen conjuntament. Es disposa de protocols per a fer 

el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant, quan 

hi ha canvi d’etapa i quan hi ha un canvi de cicle. Hi ha coordinació amb el 

centre de secundària que rep els alumnes en acabar la primària a nivell de 

traspàs d’informació. Durant el curs escolar es fan unes reunions periòdiques 

amb l’ Institut on es tracten diferents temes, tant organitzatius, metodològics  

com curriculars. El centre ha de fomentar les reunions de coordinació de nivell i 

les reunions de coordinació entre cicles. El professorat s’organitza en equips 

intercicles per tractar alguns temes puntuals. 

 

2.1.2.8 Acollida de l’alumnat nouvingut 

 

Amb l’objectiu d’integrar socialment l’alumnat nouvingut al sistema educatiu 

català, el nostre centre té establert un protocol d’actuació amb mesures 

específiques per atendre el nou alumnat amb una acollida inicial diferencial 

segons la seva procedència:  

 

 alumnat procedent d’escoles del nostre sistema educatiu,  

 procedent de països de parla hispana , 

 d’altres  llengües.  

També ha establert uns criteris d’adscripció al curs corresponent, és a dir, en 

principi se l’adscriurà al nivell que li toqui per edat a no ser que, un cop feta 

l’avaluació inicial se li detectin possibles problemes d’aprenentatge; ha 

dissenyat un itinerari d’integració escolar i aportat orientacions per al treball a 

l’aula.   

 

L’escola no disposa d’aula d’ acollida de manera que, l’organització de 

suports i reforços a les aules amb alumnat nouvingut, es va organitzant segons 

les necessitats, procurant que es faci una immersió ràpida. 
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Per aquest motiu s’han preparat unes carpetes amb el recull de recursos, 

pàgines web, fitxes, material manipulable, etc per a facilitar-ne la tasca a 

realitzar. També hi ha una programació de llengua catalana per l’alumnat 

nouvingut. 

 

2.1.2.9.    Atenció a la diversitat 

 

El centre, amb l’assessorament dels serveis educatius han iniciat actuacions 

conjuntament per avançar, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció 

adequada de la diversitat de l’alumnat, la qual no s’identifica únicament amb 

l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.  

S’han iniciat la creació d’uns espais de reflexió per establir uns mecanismes 

organitzatius, curriculars i pedagògics per  a promoure la participació de 

l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús 

de materials multinivells, adequant-los a la  realitat canviant del centre. 

 

2.1.2.10. L’avaluació del coneixement de la llengua. 

 

Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés 

d’avaluació que s’apliquen majoritàriament però no s’han actualitzat d’acord 

amb les noves orientacions curriculars i amb els nous perfils de l’alumnat. 

S’avaluen processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la 

dimensió comunicativa i amb la dimensió literària.  

Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del 

procés d’ensenyament- aprenentatge, encara que no existeix una aplicació 

sistemàtica dels diferents tipus d’avaluació. Els resultats d’avaluació són un 

element important a l’hora de decidir l’organització del currículum i l’atenció 

personalitzada a l’alumnat. 

 

2.1.2.11.    Materials didàctics 

S’apliquen criteris compartits per a la cerca de material didàctic per atendre 

la diversitat, recursos funcionals que ens acompanyin en l’aprenentatge. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe. 

2.1.3.1. Informació multimèdia 

 

El centre estem establint  criteris de desenvolupament del programari i dels 

suports digitals que s’adapten millor a les nostres necessitats 

 

 

2.1.4   La dimensió  literària 

 

La literatura és una font estètica i cultural que ajuda a comprendre el món que ens 

envolta i inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més 

tradicionals als més actuals. 

L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector,, així 

com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura propi i dels altres. A més 

d’estimular la creativitat i el sentit crític.  

 

Una de les finalitats de l’àrea és que els i les alumnes acabin la primària amb 

un bon hàbit lector, a més d’interpretar els recursos lingüístics i estilístics que els 

autors utilitzen, així com ser capaços de produir els seus propis textos literaris. 

 

 

2.2. La llengua castellana 

 

L’ensenyament –aprenentatge de la llengua castellana s’inicia al primer 

trimestre de 1r , respectant el còmput d’hores establertes pel conjunt de 

l’Educació Primària.   En l’organització del currículum es té en compte el grau 

de competència comunicativa dels alumnes i el domini dels mecanismes de 

lectura i escriptura en llengua catalana. Durant aquest  primer cicle, el 

tractament de la llengua atén principalment als aspectes orals , tot i que en 

finalitzar segon, l’alumnat es familiaritza amb els textos escrits en aquesta 

llengua.  
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LLENGUA CASTELLANA 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Classe  2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 

 

 

SETMANAL 
CI CM CS 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

PLA DE LECTURA (1) 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0.50 

BIBLIOTECA 0.50 0.50     

 

 

(En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars 

assignades ha de garantir el tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i 

l’assoliment de les competències bàsiques associades a cadascuna de les àrees.) 

 

La programació d’aquesta àrea va lligada a la de llengua catalana, tenint en 

compte que cal seleccionar  els continguts per evitar repeticions, atendre els 

aspectes diferencials entre les dues llengües i ensenyar les formes d’ús 

específiques del castellà. També es dona importància a l’ampliació i 

enriquiment del vocabulari, així com en la pronunciació dels sons característics 

de la llengua. Es fan activitats  d’expressió oral per afavorir la fluïdesa i la 

comunicació. 

 

Donat que hi ha tot un conjunt d’estructures comunes a les dues llengües, 

aquestes poden ser introduïdes en qualsevol de les dues. L’escola té previst  fer 

una programació conjunta d’ambdues llengües, que en concreti 

l’organització i la seqüenciació de manera  coherent a la metodologia 

emprada. 

Te previst d’emprar una sessió setmanal,  amb grup desdoblat per a treballar 

l’expressió escrita.  

En les jornades culturals i festives del centre s’integra la llengua castellana en 

moltes de les activitats proposades així com, en els treballs de recerca o 

projectes en les que, tant la documentació com l’exposició dels coneixement 

assolits, es fan en llengua castellana. 
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2.3.- La llengua anglesa 

 

La llengua anglesa és la tercera llengua que s’ensenya a l’escola. L’objectiu 

final és que l’alumnat assoleixi  una correcta competència comunicativa que 

els permeti comprendre i produir missatges orals i escrits en la nova llengua, de 

dificultat creixent quant a vocabulari i estructures. 

 

 A Primària la nostra escola destina la següent distribució horària a la llengua 

anglesa. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS CURRICULAR  PER CICLES 

 ED. INFANTIL CI CM CS 

P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

 0.75 0.75 1.75 1.75 2 2 3 3 

 

Actualment l’escola s’està replantejant el temps curricular en aquesta àrea. 

(pendent) 
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2.4.- Organització i gestió 

 

2.4.1- Organització dels usos lingüístics 

 

La nostra escola té el català com a llengua d’ensenyament - aprenentatge  i 

com a llengua vehicular, en totes les activitats internes i externes del centre, 

tant a nivell oral com escrit. 

 

Donades les característiques lingüístic - culturals dels nostres alumnes es vetlla 

pel seu màxim ús en totes les activitats que es realitzen al centre, incloses 

aquelles que són organitzades o coordinades per l’ AMPA ( activitats 

extraescolars, servei de menjador, servei d’ acollida, etc..) i també en aquelles 

que poden ser considerades com a complementàries dins l’àmbit escolar 

(sortides, colònies, etc.) 

 

Les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 

activitats d’aprenentatge i avaluació són en llengua catalana, així com les 

reunions, comunicacions i informes que s’emeten, sense perjudici que es 

puguin arbitrar mesures de traducció en el període d’ acollida de les famílies 

de l’alumnat nouvingut. 

 

El català s’usa també a nivell administratiu i en totes les comunicacions de 

projecció externa de l’escola i en totes les relacions amb l’entorn. 

 

2..4.1.1.- La llengua del centre 

 

El centre educatiu ha seguit un criteri favorable a l’ús del català en els rètols, 

en els cartells i en la decoració general del centre. Cal incidir però que  també 

s’utilitzen les altres dues llengües en els murals i treballs  que fa l’alumnat en les 

diferents àrees. A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un seguiment. 
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2.4.1.2. Documents del centre   

 

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents del centre, i es fa un 

seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades 

de les revisions. 

 

2.4.1.3.- Ús no sexista del llenguatge 

 

En general en tots els documents del centre es tenen en compte  els criteris 

d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

 

2.4.1.4.- Comunicació externa 

 

El centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que 

demanen les famílies. Es tenen en compte que quan sigui necessari, es puguin 

atendre les llengües de la nova immigració, mitjançant uns documents 

prèviament traduïts, facilitats des de l’espai LIC. 

 

2.4.1.5.- La llengua de relació amb les famílies 

 

El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran 

habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat, tot i que el 

desconeixement del català per part de les famílies nouvingudes no ha de 

suposar que quedin excloses de les activitats del centre.  

 

2.4.1.6.- L’educació no formal 

 

2.4.1.6.1.- Serveis d’educació no formal 

 

El centre educatiu preveu de manera efectiva que, en l’organització i la 

realització de serveis d’educació no formal del centre (servei d’ acollida ) els 

adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol 

situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui sempre en 

català. 
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2.4.1.6.2.-Activitats extraescolars 

 

Existeix una preocupació al centre per tal que els responsables de les activitats 

extraescolars coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel 

que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. 

 

 2.4.1.6.3.- Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 

Al centre educatiu s’ha vetllat perquè en la contractació d’activitats 

extraescolars  les empreses usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest 

acord a la pràctica. 

 

2.4.2.- Plurilingüisme al centre educatiu 

 

2.4.2.1.- Actituds lingüístiques 

 

El centre pot disposar de programes específics  sobre la diversitat lingüística, 

interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la tutoria i amb les 

famílies i els té en compte la major part del professorat en les seves activitats 

docents. 

 

2.4.2.2.- Mediació lingüística 

 

El centre, després d’haver regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat 

educativa, activitats extraescolars i comunicacions amb l’entorn) en fa una 

revisió periòdica i, quan convingui, s’incorporarà noves actuacions o reforços 

per al seu ús, articulant mesures de traducció de documents o d’informacions 

en el moment de l’ acollida de les famílies nouvingudes. 
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2.4.3- Alumnat nouvingut 

 

Fins avui en dia, tot l’alumnat nouvingut que ha arribat a l’escola, se’ls hi ha fet 

una immersió total a la llengua catalana ja que es tractava de nivells inicials (EI 

o CI). Des del primer moment s’ha intentat utilitzar sempre el català. L’escola  

preveu disposar d’una atenció individualitzada , segons els recursos humans i 

materials que es disposi en aquell moment, amb un enfocament comunicatiu 

(ús quotidià i útil) i amb la metodologia adequada. Se’n farà un seguiment i 

una valoració. 

 

2.4.4.- ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS   

 

2.4.4.1.- El pla de formació de centre en termes lingüístics 

 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació 

relacionades amb els objectius estratègics i de millora.  Té en perspectiva 

projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol incorporar noves 

metodologies i nous mètodes de treball.  

 

2.4.5.- ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

 

2.4.5.1.- Coordinació cicles i nivells (intercicles) 

 

Actualment es veu la necessitat de planificar coordinacions entre les dues 

llengües per treballar diferents aspectes de les àrees i el tractament que fem 

de la llengua en cadascuna d’elles. En queda al marge la llengua estrangera. 

L’escola ha fet vàries formacions per treballar aspectes lingüístics com la 

conversa, l’expressió escrita, ...  

 

2.4.5.2.- Estructures lingüístiques comunes 

 

El centre està reflexionant sobre el tractament de les estructures lingüístiques 

comunes ja que involucra a tot el professorat i en general a totes les àrees. El 

principi bàsic és la no repetició de continguts i atendre la seva especificitat. El 
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centre ha pres la decisió de treballar les estructures lingüístiques comunes amb 

el material que els te en compte, així com tenir en compte que la llengua 

catalana es treballa com a primera llengua. 

 

2.4.5.3.- Projectes d’innovació 

 

Actualment el centre només participa d’un projecte d’innovació referent a les 

llengües, un e-Twining en anglès. Tot i que s’està assessorant per canviar 

metodologies de treball que involucren a totes les àrees. 

 

2.4.6.-  BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

La missió de la biblioteca escolar és la que sigui un espai al qual accedir tots els 

nens, des de P3 fins a 6è, de moment en horari lectiu, disposant cada grup 

d’una franja horària per accedir-hi i ampliant el servei a les hores del pati. Es vol 

que sigui un espai on els nens i les nenes puguin anar a llegir a plaer, però que 

també puguin anar a consultar llibres i també, acompanyats dels seus mestres 

puguin anar a fer recerques, projectes, exposicions... 

S’ha d’anar ampliant el fons bibliogràfic ja que falten més llibres de 

coneixements i d’altres tipus de recursos.  Hi ha una coordinadora i una 

comissió que ha gestionat des de la formació de la biblioteca fins a les diverses 

activitats que s’hi poden realitzar.  

Es fan també lectura de contes per part de pares i d’altres professionals que en 

hores no lectives utilitzen l’espai i enriqueixen i amplien l’activitat.  

El poble no disposa de biblioteca física i un bibliobús, quinzenalment, en fa les 

funcions. Actualment també ha canviat els seus horaris perquè els grups 

d’alumnes hi puguin accedir. 

Les funcions de la biblioteca són les següents: 

 Organitzar i gestionar la informació i el fons documental. 

 Impulsar la lectura. 

 Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació 

 Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge 

 Col·laborar amb l’entorn. 

                                                               (Veure annex “Projecte de Biblioteca”) 
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2.4.6.1.- Accés i ús de la informació 

 

El centre ha començat a elaborar una planificació, recollint les activitats de 

cerca i ús de la informació que es fan a les aules, als cicles i/o a la biblioteca.  

Les activitats proposades intenten donar resposta a les necessitats d’informació 

de l’alumnat, fent que cerquin en tot tipus de registres i ajudant-los a 

processar-la. Les activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició 

d’habilitats i destreses que permetin a l’alumnat transformar la informació en 

coneixement personal: reconèixer la necessitat d’informació, com localitzar-la, 

com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com comunicar-la. La llengua 

vehicular i d’aprenentatge és el català, però també es té cura d’introduir 

activitats que fomentin l’ús i el coneixement de les altres llengües. 

 

2.4.6.2.- Pla de lectura del centre 

 

El centre està començant a elaborar el seu propi PLEC, recollint les activitats de 

dinamització de la lectura que es fan a les aules, als cicles i a la biblioteca. 

També té en compte tot el concepte de desenvolupament de l’hàbit de la 

lectura: gust per la lectura i capacitació informacional, atenent la diversitat 

sociolingüística amb el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 

L’escola ha iniciat el pla de lectura del centre amb activitats diverses: 

 

 

Cicle ACTIVITATS LLIBRES 

Cicle inicial La maleta viatgera  

Cicle mitjà Puja al cim de la lectura 
3r 1 llibre cat – 1 cast 

4t  2 llibres cat – 1 cast 

Cicle superior 

L’Atrapallibres 

Lectura de 3 llibres- 

comentaris. 

5è -6è 

2 llibres cat – 1 cast 
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De forma sistemàtica hi ha establertes unes sessions de lectura per a cada curs, 

tot i que els nens i les nenes sempre tenen un llibre/ revista per a llegir al seu 

calaix, per a poder fer lectura  en qualsevol altre moment.  

El nombre de sessions sol ser la següent: 

 

 Cicle inicial      -  4 sessions setmanals de mitja hora. 

 Cicle mitjà       -  3 sessions setmanals de mitja hora. 

 Cicle superior –  2 sessions setmanals de tres quarts d’hora 

 

2.4.7.- Projecció del centre 

 

2.4.7.1.-Pàgina web del centre 

 

https://agora.xtec.cat/escolaolivar/ 

 

La pàgina web del centre és un recurs compartit i usat per tota la comunitat 

educativa i s’han establert els mecanismes per  actualitzar-la constantment . Hi 

ha un criteri clar d’ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al 

centre. 

El curs 2008/09  des de la Comissió  TIC es va crear el  web de centre i, més 

endavant ha estat renovada i actualitzada.  Aquest canvi permet passar 

d’una pàgina web estàtica, bàsicament informativa, a una pàgina web 

dinàmica que es converteix en un centre de recursos pels alumnes, en un espai 

de treball i en un lloc de comunicació oberta 

Els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió han estat deguts a 

que aquest tipus d’entorn permet una participació activa dels usuaris 

convertint-lo en un espai col·laboratiu que es va construint en base a les 

diferents aportacions dels usuaris. 

En ella hi podem trobar: 

 

 Informacions del centre sobre la seva organització i funcionament. 

 Informació de l’ AMPA, menjadors, extraescolars 

 Blogs de cada nivell on es poden fer el seguiment de diferents activitats. 
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2.4.8.- Xarxes de comunitats virtuals 

 

El centre potencia les xarxes de comunitat virtuals amb la participació tant de 

professorat( per intercanviar experiències, recursos, formació),   com d’alumnat 

( per treballar aspectes relacionats amb el currículum, i l’ús i el coneixements 

de les altres llengües presents al centre) 

Actualment el projecte en el que s’està treballant és: 

 Geocating a Cicle Superior de Primària 

 

 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat 

 

En la programació de cada matèria s’organitzen diverses sortides 

acadèmiques, que completen el currículum en el seu vessant més pràctic, 

però no es relacionen directament amb la millora de la competència 

lingüística de l’alumnat. S’organitzen, però, jornades o activitats com els Jocs 

Florals per St. Jordi, es participa en certàmens literaris com el Premi Sambori o el 

de l’editorial Mediterrània, en la gravació del programa de ràdio “El 

gronxador” de Ràdio Santpedor, entre d’altres que s’ajusten a la millora de la 

competència lingüística. 

 

La xarxa telemàtica ofereix avui canals de comunicació i de treball cooperatiu 

que permeten explicar vivències i conèixer altres realitats històriques i culturals.  

 

 


