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2 .-LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 

 
2.1- LA LLENGUA CATALANA VEHICLE DE COMUNICACIÓ I 
CONVIVÈNCIA  
 
Tot  i la diversitat lingüística de la nostra escola , la llengua catalana és la 
llengua vehicular i de relació del centre . Els alumnes han d’emprar el 
català com a vehicle de comunicació parlada i escrita, tant per a aprendre 
com per a relacionar-se. La comunitat  educativa ha de valorar la llengua 
catalana com  un element de cohesió i d’igualtat social i com un valor 
compartit i d’enriquiment col·lectiu. 
 
El català com a llengua pròpia de Catalunya, és l’eina de cohesió i d’integració 
entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents 
activitats públiques i de relació del centre. 
 
2.1.1- Al centre es  treballa per a què la llengua catalana no quedi limitada a 
una llengua exclusivament d’aprenentatge. Es dinamitza l’ús del català en tots 
els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana. Així tant la vida de 
l’aula com  la vida del centre genera situacions reals de comunicació  en català. 
Els nens i les nenes viuen en llengua catalana moments quotidians de relació  
com són  les salutacions, felicitacions, comiats, rutines i hàbits, moments 
socials i relacionals  com el  menjar o el  jugar a l’hora del pati. Aquesta 
incidència en moments no formals és important ja que una part important del 
nostre alumnat empra la llengua castellana en les comunicacions informals. 
 
 
L’ equip docent vetlla per l’ús significatiu del català  en aquest moments 
relacionals amb : 

- L’observació a l’hora de l’esbarjo  
- La introducció d’algun joc popular a l’hora del pati per algun de les 

mestres que en fa la vigilància amb una  participació lliure  de l ‘alumnat  
en aquestes activitats més dirigides. 

 
2.1.2.- Igualment , és considera necessària la continuïtat d’aquesta intervenció 
des del centre en la franja horària de les activitats extraescolars del migdia, 
en la hora de menjador escolar i en l’acollida matinal . Tenim establerts els 
següents mecanismes de coordinació o suport a aquest efecte : 
      
     -     Reunió a l’ inici de curs amb tot el  monitoratge per comentar l’ús i espai 
de cada llengua en aquesta franja horària. 
 

- Reunions trimestrals amb el monitoratge per incentivar i reafirmar  el 
paper de la llengua catalana com a eina de comunicació :  

o Presentació d’alguns dels jocs tradicionals que es treballen a 
l’aula o al pati . 

o Revisió del material adquirit : CD, DVD, llibres 
o Recull de frases model  en català per omplir els fulls diaris de 

seguiment del Menjador 
 



 
2.1.3.- L’AMPA utilitza el català com a llengua de relació i comunicació en 
els seus documents escrits. La relació interna dins l’ AMPA, tant  les reunions 
de les juntes de l’ AMPA com  les actes escrites es fan en llengua catalana. 
També la projecció externa de l’ AMPA amb les famílies, amb el centre escolar 
o amb altres institucions es fa en català .L’ elaboració de comunicats, de notes 
informatives o de  resums d’activitats fetes es fa  sempre  en  aquesta llengua. 
 
 
2.1.4.- La llengua catalana  és la llengua vehicular  en les situacions de 
relació i informació de la comunitat educativa:  

o En les Festes i diades celebrades pel centre, tant si són obertes a les 
famílies com si es realitzen internament, és la llengua catalana la 
llengua base donant cabuda a manifestacions lingüístiques de la resta 
de llengües del centre i de les diferents llengües maternes dels 
alumnes. 

o Les reunions informatives (Portes Obertes) així com les reunions d’inici 
de curs es fan en llengua catalana. 

o Les entrevistes inicials i les tutories es fan en català a no ser que la 
família sol·liciti que no entén el català.  

 
En totes les situacions es prioritza l’entesa i la comunicació. S'usen  diferents 
estratègies amb l’objectiu que les famílies entenguin la informació que des del 
centre es vol donar i puguin manifestar el seu parer : 
 
- Ús d’imatges mitjançant  power  point o fotos per assegurar la comprensió i la 
motivació vers el que s’està dient. 
-  L’explicació posterior a la  reunió d’aquells aspectes que algunes famílies no 
han pogut entendre prou bé. 
- Donar un breu resum escrit com a recordatori de les informacions més 
importants .  
- Comentari individualitzat d’alguna nota amb famílies concretes  
- Col·laboració de persones de la mateixa llengua que tenen millor domini del 
català per tal de poder comentar amb famílies nouvingudes notes i 
informacions quotidianes. 
- Ús del servei de traductors en moments formals o de comunicacions de caire 
privat. 
- Ús de la llengua castellana , en moments inicials, si la família que rebem ens 
entén així.   
 
 Es  vetlla per tal que els pares/mares  i tutors/es sàpiguen que la llengua 
vehicular i de comunicació és el català. En la primera entrevista s’explica el 
tractament de llengües que fa el centre i una breu síntesi del sistema educatiu 
actual. 
 
Les tutores, coneixedores de les dificultats que tenen les  famílies nouvingudes  
d’entendre la llengua catalana,  són les encarregades de fer el  comentari de 
notes i comunicacions informatives habituals a  aquestes  famílies. 
 
 
 
2.2.-L’APRENENTATGE/ ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 



 
El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament i per tant és la llengua vehicular de les diferents activitats 
d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és bàsica en 
tot el procés de construcció dels coneixements i per tant l’ensenyament –
aprenentatge des de totes les àrees es farà en llengua catalana. 
 
Com a escola que escolaritza alumnat d’ E Infantil i primària, ens plantegem 
l’ensenyament-aprenentatge de la llengua d’una manera globalitzada  i des de 
totes les àrees, amb una forta priorització de la llengua oral .  
 
2.2.1.Llengua oral 
 
Al nostre centre es treballa diàriament la llengua oral, s’ empra com a base de 
qualsevol aprenentatge, com a element de la interacció necessària en la 
construcció de coneixement. 
  
Aquesta interacció oral  diària a l’aula genera modalitats diverses (conversa, 
dramatització, entrevista, exposició, cançó..) així com l’ús de  diferents 
registres.  
S’utilitza sempre la variant dialectal occidental de la zona, mentre que la 
majoria de les audicions i visualitzacions es fan en català oriental, ja que estan 
enregistrades en aquesta variant. 
 
L’equip docent d'educació infantil i primària comparteix i té presents en totes les 
activitats i seqüències didàctiques les categories de l’autora  J. Tought, les 
habilitats de la llengua oral :  
 

- autoafirmar-se 
- dirigir 
- relatar 
- raonar 
- predir 
- projectar 
- imaginar 

 
Per tant , el treball d’aquestes categories són presents en  qualsevol situació 
d'ensenyament- aprenentatge i presents en les nostres programacions. 
 
Les següents  activitats de llengua oral  estan programades i se’n fan  una 
avaluació general en acabar el curs escolar. 
 

 Conversa diària a primera hora del matí: és  l’hora de les rutines  
diàries i dels càrrecs, hi dediquem al voltant d’una hora. És el punt de 
partida del treball del dia i  inclou moments de treball de totes les 
categories lingüístiques. Dins dels càrrecs s’han inclòs dues figures 
bàsiques :  

 El/La Protagonista de la setmana, dóna peu a que l’alumnat de P3 
s’expressi en situacions comunicatives al llarg de tota una setmana i 
conclou amb una intervenció col·lectiva de l’alumne i  la seva família. 

 



 La figura de l’orador/a  a P4 assegura l’ús de la llengua oral  diari de cada 
alumne que té el càrrec. L’orador/a, a més a més, de les seves 
responsabilitats pot narrar, comentar... un conte ,que ha  portat de casa, a 
tot el grup classe.  

 

 La figura del periodista a P-5, que prepara amb la família una notícia i l’ha 
d’exposar davant de la resta de companys /es 

 

 Els encarregats d’explicar el temps i la data,  a1r. 
 

 Els que fan Radiofelicitem a 2n que amb el micròfon han de felicitar la resta 
de nens i nenes de l’escola. 

 

 Altres actuacions d’encarregats /es que han de traspassar informació en 
públic, un cop l’han preparada. 

 

 Els encarregats i encarregades de 3r de saludar les persones que van 
arribant al centre i donen instruccions. 

 

 Dins d’aquesta primera hora es treballa setmanalment  el  poema,  la dita, 
l’endevinalla, la cançó, el rodolí...que s’ha programat. 
 

 Les exposicions orals a companys/es: Quan es porta a terme el treball 
dels projectes a l’aula o el treball conjunt  d’escola es té present l’explicació 
més científica  del tema a la resta de companys. Hi ha un de treball de les 
habilitats de pensament en tots els cicles, d’enumerar, d’explicar i de raonar, 
de sintetitzar... També la funció  predictiva  hi té el seu espai. 

 

 Les exposicions orals a les famílies: al llarg del curs es fan diferents 
exposicions orals dels treballs que es van duent a terme  des de les aules a 
les famílies i exposicions orals  per presentar el treball de l’hort en llengua 
castellana. Totes aquestes exposicions es fan amb suport digital i visual que 
són un punt de referència per a l’alumnat i ajuden a visualitzar i entendre 
millor la xerrada. 

 

 El treball de l’oratòria és molt important per a tot l’equip docent 
d’aquesta escola. Preparar aquest terreny dona autonomia, presència  
i seguretat, volem fer escoltar la seva pròpia veu ja sigui de manera 
dialògica o amb un discurs preparat que l’alumnat ha de fer 
sistemàticament   davant d’un públic. 

 

 Les dramatitzacions i representacions: La lectura o l’explicació de contes 
per part de les mestres o per part d’algun membre de la família  motiva  tot 
seguit la representació i la verbalització del mateix. Aquesta actuació ens 
permet  treballar tant la narració com la descripció , l’estil directe indirecte, 
l’entonació i la pronúncia així com tot el repertori de text poètic que la 
situació propicia ( cantarelles , rodolins...). Anualment es fa teatre en anglès 
per part d’algun curs a la resta de companys/es i com a extraescolar de 
migdia a 5è i a l’opció de dur a terme teatre en anglès. 
 

 



2.2.3 Llengua escrita 
 
Som conscients que en acabar l'etapa d' Educació obligatòria, l'alumnat ha de 
ser lector i escriptor competent. Així doncs, per aconseguir aquest objectiu se 
segueixen  les orientacions  que dóna el currículum, les diferents resolucions 
d’inici de curs  i l’enfocament de l’ ensenyament-aprenentatge de la llengua des 
de totes les àrees del currículum, considerant tot el professorat com a peça 
clau en el treball i l’adquisició de la competència comunicativa de l’ alumnat. 
 
Al centre, hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 
escriptura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de 
totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura i 
escriptura tenen uns objectius que són compartits entre les diferents mestres, ja  
que sabem que  totes les mestres som mestres de llengua. Tenim activitats 
d’aprenentatge de la lectura i escriptura seqüenciades i compartides per tot  el 
claustre. Aquestes activitats estan programades en funció de la diversitat de 
l'aula: en gran grup, en petit grup, en parelles o individualment.  
 
En la programació de la llengua escrita es té en compte la classificació 
aportada per Tolchinsky i treballem els diferents tipus de text segons el seu ús 
: ús pràctic, ús científic i l’ús literari .  
 
D’una banda , l’ús pràctic ens assegura la motivació i la funcionalitat en el 
treball de la llengua escrita  ja que es parteix de textos reals, presents en la 
nostra societat. Es treballen les notes informatives ,els missatges breus, els 
cartells, els programes els catàlegs,... tot aquell seguit de textos habituals en 
les nostres bústies i en les nostres llars. 
 
Per altra banda, l'enfocament metodològic basat en el de treball per projectes, 
ens ajuda a iniciar i potenciar el treball de l’ús científic. Possibilita el treball de 
consulta de textos  més científics.  
 
Finalment , el treball de l’ús literari mitjançant el  treball del text poètic i del text 
narratiu amb tots els seus recursos, entra en el treball del plaer i dels jocs 
escrits. 
 
 
 
2.2.4 Relació llengua oral i llengua escrita 
 
El treball globalitzat propi de  l' E. Infantil  porta implícit un plantejament integrat 
de les habilitats lingüístiques. La  relació entre la llengua oral i la llengua escrita 
ha de ser recíproca. Amb aquest plantejament es planifiquen activitats des de 
totes les àrees en què aquesta interrelació hi és present. Escoltar, parlar, 
conversar, llegir, comprendre i escriure, són habilitats que es treballen en 
qualsevol moment i àrea.  
 
 
Totes les mestres som conscients de la importància de treballar aquestes 
habilitats  des de tots els àmbits i de forma interrelacionada:  
 



-  Des dels contes que s’expliquen de forma oral es fa el treball escrit de 
paraules i frases. 
-   Des  de  l’àmbit de la matemàtica o  des de l’experimentació de les ciències, 
dels projectes , de les preguntes –solució,  es generen activitats de llengua oral 
o escrita així com la recerca d’informació  gràfica o escrita rellevant. 
-   Des del treball de plàstica ,psicomotricitat, E. Física o música , s’empra la 
lectura i l’escriptura com a eina per aprendre en aquestes  àrees (anàlisi dels 
noms de compositors o pintors, escriptura de títols de cançons o obres 
pictòriques...) 
 
 En aquest moment, des de la biblioteca, es generen tot un seguit de 
propostes de llengua oral i escrita que intenta involucrar també  les famílies , a 
tota la comunitat educativa. 
 
  
2.2.5. La llengua en les diverses àrees 
 
El claustre és conscient que l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del 
professorat de totes les àrees, per aquest motiu i per tal que l’alumnat assoleixi 
el nivell  de comprensió i expressió del català, l’equip docent aplicarà a l’aula 
metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita amb materials didàctics 
elaborats pel mateix claustre o bé per alguna editorial.  
 
Tot el  professorat elabora referents per tal d’estimular la llengua vehicular des 
de totes les àrees i àmbits. El fet que a EI i CI es produeixi  un aprenentatge 
constant i molt potent de la llengua oral fa que el claustre valori i busqui  
recursos  des de totes les àrees per a fomentar aquest aprenentatge i ús. 
 
Principals referents : cartells dels noms i vocabulari, abecedaris, rètols, 
referents dels mesos de l’ any i dies de la setmana, referents dels colors, 
nombres, la línia del temps,  els mapes conceptuals elaborats, els cartells del 
projectes d’Espais oberts d’aprenentatge que fan les famílies, els cavallets 
anunciadors d’activitats o que recullen gràficament activitats fetes, pòster de les 
activitats de l’hort i l’Agenda 21. 
 
En llocs concrets de les aules de  hi ha  referents importants  en  llengua 
anglesa , com a primera llengua estrangera   del centre, com també en llengua 
castellana, és clar. 
 
2.2.6 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 
Com que fins fa no gaire temps hem estat un centre de nova creació i que hem 
iniciat l’elaboració dels documents prescriptius del centre, la continuïtat i 
coherència és un dels nostres objectius. Les reunions de coordinació, tant de 
nivell com de cicle, estan programades sistemàticament i s'hi dedica un dia per 
setmana a cada coordinació. A més a més, dins la metodologia del centre , es 
potencien les activitats internivell  amb l' alumnat. 
 
 
Igualment , cada  trimestre es fan les sessions d’avaluació amb la presència de 
tot el professorat de cicle. Es fa avaluació conjunta de tot l'alumnat  i el traspàs 



de la informació que es requereix. Es vetlla , que el mestre substitut/a , novell/a 
en el centre ,tingui aquella informació que es considera  rellevant. 
 
  
 
2.2.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular. 
Des d’un començament vam redactar un pla d’acollida tant per a l’alumnat com 
per a les seves  famílies, on es recullen i se sistematitzen les actuacions que 
s’han de posar en marxa per facilitar la integració de tot   l’alumnat nouvingut. 
Cada any en iniciar el curs, l'equip de metres comparteix  el pla d’acollida i es 
comenten les intervencions i estratègies a seguir tant amb pares/mares com 
amb alumnes.  
 
El professorat és conscient que és model de llengua, i que la llengua vehicular 
és el català, per tant es parla dins i fora de l’aula ( passadissos, situacions 
extraescolars...). Utilitza les estratègies d' intervenció lingüística amb l’alumnat 
de forma sistemàtica: correcció subtil, dinamització de la interacció, …  
 
Pel que fa a l'acollida de les famílies, en el moment inicial, la direcció del centre 
i si s’escau el professorat dóna a conèixer a la família que la llengua d'ús i 
d'aprenentatge al centre és el català  amb la finalitat de desvetllar actituds 
positives envers el tractament de les llengües de l’escola. Alhora,  es valoren 
les diferents llengües de l’alumnat que són presents en  les festes  o activitats  
que s’organitzen amb tota la comunitat educativa. Així aquestes llengües 
s'incorporen tant de forma escrita com oral, a les Festes i Diades del centre. 
 
 
2.2.8. Atenció a la diversitat 
El centre ha previst diferents actuacions per atendre la diversitat de l’alumnat i 
contemplar l'avenç dels infants d'acord amb les seves capacitats. El fet de tenir 
grups força nombrosos fa que el professorat busqui estratègies per tal de 
treballar les diferents àrees del currículum de manera diversa.  
 
Per tot l’alumnat s’ha previst dins de l’horari el treball en diferents tipus 
d'agrupament : gran grup,  grup partit,  petit grup, en parelles, així com 
actuacions de  dues mestres a l'aula.  
 
El professorat, a fi de donar l'ajuda pedagògica necessària han previst els 
següents mecanismes d'interacció :   
 

- El desdoblament de grup  per fer racons de llengua i matemàtica, alguna 
sessió de llengua anglesa, biblioteca, ordinadors. Igualment la 
psicomotricitat  i el projecte de ciències i els racons de joc es fa a grup 
partit a E.I 

 
-  El treball de dos professors dins l'aula en gran grup, el doblament de 

professorat facilitant l'observació i l'ajuda concreta dins del gran grup en 
determinats moments que queden recollits a  l’horari . 

 
- La presència d' alumnat nouvingut en edat primerenca ha motivat  

l'organització de petit grups de parla, per nivells, per assegurar una 



major intervenció oral entre l'alumnat i una millora en la competència 
oral. Aquest petits grups asseguren una major intervenció  oral per part 
de cada alumne així com un seguiment més personalitzat. Es dedica 
alguna sessió setmanal en petit grup a aquestes activitats orals. Es 
parteix de situacions contextualitzades,  s’empren materials visuals i 
s'aprofita per treballar més individualment o amb més  profunditat   feina 
que es fa a la classe en gran grup. 

 
 
2.2.9 Activitats d’ incentivació  de l’ús de la llengua. 
 
En aquests moments estem fent un seguit d'activitats per a  la incentivació de 
l’ús de la llengua,  per  potenciar la participació de les famílies dins l'aula i dins 
l'escola. Exemplificacions :  
 

 Protagonista de la setmana, dóna peu a que l’alumnat s’expressi en 
situacions comunicatives juntament amb la seva família( P3). Pares i mares 
conversen amb tot l'alumnat mentre descriuen vivències familiars i es fa un 
treball d’estadística  sobre l’ofici de les famílies. 

 

 Roda de contes, un conte llegit o explicat per un membre de la família 
estimula la conversa i genera actituds afectives cap a la lectura (P4). 

 

 Jocs en família ( P5 ) , pares, mares, padrins …  voluntaris venen a 
ensenyar jocs tradicionals, populars  i a jugar amb els alumnes. Treball del 
text instructiu. 

 

 Records literaris a 1r, famílies i alumnes treballen el text poèti amb el 
component emotiu dels records. 

 

 Biografies, quins personatges! A 2n, les famílies fan la introducció al text 
biogràfic amb aportacions de biografies que han estat rellevants per a ells i 
elles. 

 

 Els mil i un viatges a 3r. Es treballa el text expositiu  i la cerca d’informació a 
partir de les aportacions de les famílies amb l’experiència dels seus viatges. 

 

 Enigmes en família. Les famílies presenten al grup classe una sèrie 
d’enigmes: jeroglífics, endevinalles, situacions-problema... que han de 
resoldre. 

 

 Construccions en família. Es treballa el text expositiu i la cerca d’informació 
a partir de les aportacions de les famílies explicant una construcció que ha 
estat útil per a la humanitat. 

 

 La història ens parla. L’alumnat explica una part de la història que hi ha al 
llibre de coneixement del medi a la resta del grup classe amb 
l’acompanyament i el suport de la seva família. 

 

 Activitat de Puja a l’escenari a final de curs 
 



 La llibreta de les recordances, elaborades  a la  biblioteca  d'escola, que van 
a casa i són un suport per tal  que a casa es parli del que s'ha llegit o s'ha 
sentit a l'escola. 

  

 Treball de totes les notes, cartells o cartes  que van a casa i que els nens i 
nenes expliquen a les famílies o que rebem a l'escola . 

 

 La llibreta de comunicacions  i l’agenda a primària. 
 

 Les figures del/a  protagonista a P-3,  l’orador/a  a P-4,  el/la   periodista a 
P-5, l’encarregat/a a 1r,  Radiofelicitem a 2n, els saludadors a 3r... 

 

 Les maletes viatgeres, recurs per fer arribar i  compartir tipologies textuals 
molt diverses en la lectura compartida família –fills/es 

 

 Exposicions orals a companys/es i famílies . 
 

 Jocs literaris amb les famílies , de participació voluntària i normalment 
basats en  recursos poètics o jocs de paraules. 

 
 
Totes aquestes activitats estan programades i per tant es fa  una 
avaluació/valoració general en acabar el curs escolar   
 
 
 
2.2.10.-Avaluació del coneixement de la llengua 
 
En  fer la matrícula al centre, les famílies omplen un petit qüestionari sobre 
dades familiars , sanitàries i lingüístiques que ens donen una primera idea de 
les diferents llengües maternes del nivell o curs ( maig/juny).  
 
Igualment, en la presentació de l'escola que es fa a les famílies que es 
matriculen en el centre ( juny ) s'explica el tractament que es fa de les llengües 
en el nostre  centre i de l'avançament de la llengua anglesa a E. Infantil. 
 
Pel que fa a l'alumnat, en començar el curs escolar es fa una avaluació inicial 
individual d’escriptura, lectura, matemàtica i una prova oral sobre unes 
seqüències o un tema amb suport visual  que interessi als nens i nenes, per tal 
de provocar una  petita conversa i poder avaluar l'expressió oral. 
 
Durant el curs s’han elaborat diferents instruments per enregistrar el nivell de 
llengua i s’utilitza el diari personal, les pautes d’observació… que s’han 
consensuat . La informació  escrita arriba  a les famílies amb  els informes 
elaborats per l'equip de cicle . 
 
L'avaluació final es porta a terme amb la mateixa prova o amb petites 
variacions  que a l' inici de curs i es valora el progrés individual de cada 
alumne. 
 
 
 



2.2.11 .-Material didàctics 
Es comparteixen els criteris de la selecció de material que s’ha de treballar i 
que ajuden en l’aprenentatge.  
 
Es dóna importància a l'elaboració de materials com són :   

 Materials de lectura i escriptura a  partir de contes que es treballen, 
projectes. 

 Racons de llengua i matemàtica 

 Racons de joc simbòlic i construccions a E.I. 
 Jocs didàctics de compra. 

 Material de l’editorial que s’està treballant i d’editorials que trobem 
interessants. 

 Material que surt a partir de projectes que es treballen. 

 Làmines, cartells..... 
 
Igualment es valora l'elaboració de referents per les aules : cartells , rètols , 
abecedaris, murals… 
 
 
2.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE 
PLURILINGÜE 
 
Tenint en compte que la llengua vertebradora és el català, que és la base de 
tots els aprenentatges, la nostra comunitat educativa té present en tot moment 
que per tal que l’aprenentatge del català sigui exitós, cal reconèixer i valorar 
totes les llengües presents als centre, que formen part de la vida de l’alumnat, 
les llengües d’origen.  
 
Aquest és un fet del qual ens sentim partícips  ja que les llengües es  tenen en 
compte  quan hi ha actes oberts a  tota la comunitat educativa. Les  llengües 
d’origen hi són presents a partir de cançons que tots aprenem, amb contes o 
referències als països d’origen i amb la valoració de les dificultats que tenen en 
un inici nens i nenes que parlen a casa llengües diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Temes que treballem i tipologies textuals en català 
 

P-3 1r trimestre  ÚS PRÀCTIC: - Treball del nom propi. 
                   -Treball oral de data, calendari i temps 
                   -Iniciació al llistat 
                   -Inici al logotip i treball de cartells. 
                   -Treball oral d’intruccions dels jocs. 
         

 ÚS LITERARI: -Inici al poema i a la dita (treball 
oral) 

              -Escolta de contes i lectura d’imatges 
              -Jocs de falda, cantarelles i cançons. 

2n trimestre  ÚS PRÀCTIC: -Disrcriminació fonética i escriptura 
dels sons del nom del maquinista. 
         -Escriptura del propi nom. 
         -Confegir paraules amb lletres    
magnètiques 
        -Treball oral del menú 

                   -Treball oral de data, calendari i temps 
                   -Iniciació al llistat 
                   -Inici al logotip i treball de cartells. 
                   -Treball oral d’intruccions dels jocs. 
 

 ÚS LITERARI: -Confegir frases de dites, poemes 
i títols de contes. 
        -Inici a l’endevinalla i cantarelles 
        - Llegenda 
 

 ÚS CIENTÍFIC: -Treball oral i visual de notícies 
que porten ells. 

3r trimestre  ÚS PRÀCTIC: -Escriptura del nom per identificar 
les seves feines en paper. 
         -Confegir paraules amb lletres    
magnètiques 
        -Treball oral del menú 

                   -Treball oral de data, calendari i temps 
                   -Iniciació al llistat 
                   -Inici al logotip, treball de cartells i  
           fulletons. 
                   -Treball oral d’intruccions dels jocs. 
 

 ÚS CIENTÍFIC: -Escriptura de paraules clau de 
les unitats didàctiques i del projecte amb referent. 
        -Inici al mapa conceptual 
        -Exposició oral i preguntes del projecte als 
companys de nivell. 
        - Treball oral i visual de notícies que porten 
ells. 

 ÚS LITERARI: -Conte, llegenda i faula. 
             -Confegir frases de dites, poemes i títols 
de contes. 
              -Inici a l’endevinalla i cantarelles 

 
LA LLENGUA CATALANA  A E. INFANTIL  

 



P-4 1r trimestre  Nom de l’alumne en les produccions diàries amb 
el referent escrit del cartell a la taula. 

 Passar llista amb el referent de la foto dels 
alumnes al costat del nom. 

 Escriptura per part de la mestra de la data a la 
pissarrra. Els alumnes van dient els sons i les 
lletres de la paraula que s’està escrivint. 

 Llistats dels productes de l’hort i ingredients de 
la recepta dels panellets, projecte del Marraco, 
projecte del nom de la classe. 

 Confegir paraules dels projectes treballats. 

 Treball de les dites dels mesos d’Octubre, 
Novembre i Desembre. 

 Activitats relacionades amb l’escriptura, del 
conte dels « TRES PORQUETS ». 

 Treball dels poemes de la tardor i del poema de 
Nadal. 

 Llegim les notes que van a casa. 

 Pels aniversaris escrivim la paraula 
“FELICITATS” i el nom del nen/a que fa 
l’aniversari. 

 Notícia del naixement d’un germà/na (oral). 

 Recepta dels panellets, 

 Fruitòmetre. 

 Comentem els cartells de: la fira de sant Miquel, 
cinema en català. 

2n trimestre  Nom de l’alumne en les produccions diàries amb 
el referent escrit del cartell a la taula. 

 Passar llista amb el referent de la foto dels 
alumnes al costat del nom. 

 Escriptura per part de la mestra de la data a la 
pissarrra. Els alumnes van dient els sons i les 
lletres de la paraula que s’està escrivint. 

 Llistats dels productes de l’hort i ingredients de 
la recepta dels panellets, projecte del Marraco, 
projecte del nom de la classe. 

 Confegir paraules dels projectes treballats. 

 Treball de les dites dels mesos d’Octubre, 
Novembre i Desembre. 

 Activitats relacionades amb l’escriptura, del 
conte dels « TRES PORQUETS ». 

 Treball dels poemes de la tardor i del poema de 
Nadal. 

 Llegim les notes que van a casa. 

 Pels aniversaris escrivim la paraula 
“FELICITATS” i el nom del nen/a que fa 
l’aniversari. 

 Notícia del naixement d’un germà/na (oral). 

 Recepta dels panellets, 

 Fruitòmetre. 

 Comentem els cartells de: la fira de sant Miquel, 
cinema en català. 

3r trimestre  Nom de l’alumne en les produccions diàries amb 
el referent escrit del cartell a la taula. 

 Passar llista amb el referent de la foto dels 



alumnes al costat del nom. 

 Escriptura per part de la mestra de la data a la 
pissarrra. Els alumnes van dient els sons i les 
lletres de la paraula que s’està escrivint. 

 Llistats dels productes de l’hort i ingredients de 
la recepta dels panellets, projecte del Marraco, 
projecte del nom de la classe. 

 Confegir paraules dels projectes treballats. 

 Treball de les dites dels mesos d’Octubre, 
Novembre i Desembre. 

 Activitats relacionades amb l’escriptura, del 
conte dels « TRES PORQUETS ». 

 Treball dels poemes de la tardor i del poema de 
Nadal. 

 Llegim les notes que van a casa. 

 Pels aniversaris escrivim la paraula 
“FELICITATS” i el nom del nen/a que fa 
l’aniversari. 

 Notícia del naixement d’un germà/na (oral). 

 Recepta dels panellets, 

 Fruitòmetre. 

 Comentem els cartells de: la fira de sant Miquel, 
cinema en català. 

 

P-5 1r trimestre - Textos pràctics: nom i cognom, data, calendari, 
temps, felicitacions, postals, cartells, programes i llistes 
en lletra de pal. 
- Textos literaris: poemes i dites. 
- Textos instructius: regles d’un joc i receptes. 
- Textos científics:  projectes , temes i notícies ( 
paraules i frases en lletra de pal). 

2n trimestre - Textos pràctics: nom i cognom, data, calendari, 
temps, felicitacions, postals, cartells, programes i llistes 
en lletra de pal i lligada. 
- Textos literaris: poemes i dites. 
- Textos instructius: regles  d’un joc. 
- Textos científics:  projectes , temes i notícies ( 
paraules i frases en lletra de pal i lligada). 
 

3r trimestre - Textos pràctics: nom i cognom, data, calendari, 
temps, felicitacions, postals, cartells, programes i llistes 
en lletra lligada. 
- Textos literaris: poemes, invenció d’un conte, iniciació 
a les endevinalles i dites. 
- Textos instructius : regles d’un joc. 
- Textos científics:  projectes , temes i notícies ( 
paraules i frases en lletra lligada). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Temes que treballem i tipologies textuals en català 
 

Primer 1r trimestre La tapa  
El treball de frase  

El text conversacional : la nota i els missatges 
El text instructiu : la recepta: panellets 
 Text  expositiu: preparació exposició oral 

2n trimestre  
El text conversacional : la carta  

3r trimestre  
El text informatiu : la vivència  

 

Segon 1r trimestre   
El text informatiu : la vivència 
Text  expositiu: preparació exposició oral 
 

2n trimestre  
El text descriptiu : la  descripció de persones i animals 
 
 

3r trimestre El text  narratiu : el conte 

 

Tercer 1r trimestre El text narratiu : el conte 
El text conversacional : la carta 
El text  informatiu : La notícia 
El text descriptiu : inici de la descripció d’objectes  
Text  expositiu: preparació exposició oral 
 

2n trimestre El text descriptiu : descripció d’objectes i d’espais 
Estudi : El resum i l’esquema i  
el mapa conceptual 

3r trimestre Text narratiu  : el teatre,  escriptura de diàlegs 
El text poètic : Treball de dites i rodolins 
El poema , el cal·ligrama i l’ acròstic 

 

Quart 1r trimestre El text narratiu : la narració amb diàleg 
El text instructiu : la recepta 
El text informatiu : la notícia 
El text conversacional : El diari personal. Narració 1ª 
persona 
Text  expositiu: preparació exposició oral 
 

2n trimestre El text descriptiu :La  descripció de persones 
El text informatiu : escriptura d’un text sobre el 
projecte d’aula 

3r trimestre L’ informe matemàtic 
El text poètic : El poema . ús de comparacions i 
personificacions 
Els jeroglífics . Les frases fetes  

 
 



 
 

Cinquè 1r trimestre El text descriptiu : la descripció de persones 
El text narratiu : introducció a la llegenda 
El text instructiu : El joc / la recepta de Nadal 
Text  expositiu: preparació exposició oral 
 

2n trimestre El text descriptiu : La descripció de paisatges  
El text instructiu : el:elaboració de  sabó 
El text poètic : escriptura de poemes per parelles 

3r trimestre El text informatiu : l ‘evolució de les màquines 
El sentit figurat : Les frases fetes i comparacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 .-LA LLENGUA CASTELLANA 
 

 
3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  
 
Tots els nens i les nenes  han de dominar registres formals i acadèmics en 
llengua catalana i castellana. Han de poder utilitzar normalment i correctament 
les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria. 
Per tal de potenciar l’aprenentatge lingüístic de les dues llengües intentarem   
relacionar els continguts curriculars de les diferents àrees amb els de la llengua 
catalana i castellana. 
 
El centre, atesa la composició sociolingüística i basant-nos en les orientacions 
del programa d’immersió que estem duent a terme, intentarà  assegurar una 
distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg 
de l’etapa, establint criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts 
comuns. Hi ha continuïtat  i coherència metodològica entre el que es fa en 
català i en castellà en aquests nivells inicials. Estem parlant d’alumnat en edats 
primerenques i les actuacions que fem , sempre en procés d’avaluació i revisió 
són les següents: 
 

 A P-3 no es fa castellà ja que tenim un alumnat força 
castellanoparlant i amb un nombre considerable d’alumes 
nouvinguts/es per la qual cosa hem decidit fer una immersió total del 
català en el primer any d’escolarització. 

 

 A P-4 hi ha una introducció del castellà. Es treballa a la biblioteca 
d’escola dues vegades per trimestre, s’explica el conte o es presenta 
un llibre de  tipologia diversa que estigui programat i es fa tot el 
treball posterior a l’aula  en castellà amb la tutora i la mestra de 
biblioteca . 

Es treballen  jocs i cançons en castellà, tant a les aules com a l’àrea de 
música i psicomotricitat, que són el punt de partida o la motivació pel  
treball d'altres  blocs de continguts que es treballen en castellà .  
Es realitza i prioritza  el treball de la llengua oral . Presència de llengua 
escrita només en alguns referents o murals col·lectius. 
 
A P-5 el castellà té un lloc a l’horari setmanal. El castellà no es treballa 
com una àrea aïllada sinó que el treball  s’incorpora a la programació 
que es du a terme a les aules. 
Es realitza una sessió setmanal en aquesta llengua, en  gran grup i 
s’estableix un referent lingüístic diferent a  la tutora. 
Si fos el cas hi hauria atencions individualitzades en llengua castellana. 
 
A primària es fan tres sessions setmanals  en llengua castellana, dues 
en gran grup i una en grup partit. 
 

       
 
 



Presència de la llengua castellana en els següents  projectes d’aula :  

P5  1r tri  
 
 
  
 
 
 
 
 2n tri 
 
  
 
 
  
3r tri  

Intervención en el proyecto de gigantes i cabezudos. 
 
Participación en el tema “el otoño”. 
 
Participación en el proyecto del nombre de la clase: 
parte del cuerto de los animales, clasificación de 
especies i características, animales peligrosos. 
 
Intervención en el tema “ el invierno” 
Actividades sobre la Paz: sentimientos, pensamientos. 
Participación en el tema del “carnaval” 
Participación en el proyecto transversal del libro de Sant 
Jordi. 
 
 Intervención en el tema “La primavera” 
Participación en el proyecto de los “transportes” 
 
 

 
Castellà a Primària:  
 

 
 
 
 
 
 

1r C.I. 
 

 
 
1r timestre 

  
Participación en los proyectos de clase:nombre de 
la clase. 
Vocabulario de clase, escuela. 
Tipología textual: lista y enumeración. 

 
 
2ª trimestre 

Participación en el libro de Sant Jordi 
Participación en el trabajo del aula. 
Tipología textual: el cómic- lectura 
Lectura colectiva  El terrible Monstruo Peludo. 

 
3r trimestre 

Participación en proyectos de clase. 
Tipología textual: texto poético 
 

 
 
 
 
 

 
2n C.I 

 

 
 
1r trimestre  

La vuelta al cole. 
Huerto visita de las familias. 
Tipología textual: carta, nota( invitación) , cartel 
     Participación en el nombre de la clase. 

 
 
2ª trimestre 

Trabajo libro de Sant Jordi  
Lectura colectiva: Un camello en la cornisa 
Tipología textual: el cómic 

 
3r trimestre 

Participación en proyectos de clase. 
 
Lectura colectiva. Versos  para dibujar 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

1r. C.M. 
 

1r trimestre  Participación en los temas de clase 
Participación en el proyecto del nombre de la clase. 
Narración y descripción de personas 
El punto y la mayúscula 
Oración y tipos 
Abecedario y orden alfabético 
Frases hechas 
Pla lector: Cuentos fantásticos para conocer el 
mundo. 

2n. trimestre Treball transversal: Participación en el Libro de Sant 
Jordi 
Tipologia textual: el cómic, texto poético 

3r trimestre Lectura colectiva: Un castillo de arena. 
Lectura colectiva:  
Tipologia textual: la notícia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

2º. C.M. 
 

1r trimestre  Proyecto lector: El palacio de los tres ojos 
Texto narrativo 
Participación en proyectos 

2n. trimestre Treball transversal: Participación en el Libro de Sant 
Jordi 
Topología textual: poesía y adivinanzas. Texto 
instructivo. 
 

3r trimestre Lectura colectiva: Un amor de libro 
Texto escrito que facilite el uso de condicionales: 
hipótesis, opinión..qué pasaría si… 
Descripción de lugares 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

1r. C. S. 
 

1r trimestre  Proyecto lector: Las Brujas 
Participación en proyectos 
Tipología textual: texto narrativo y el diálogo en 
estilo directo. 
La fábula 
La definición 
Descripción de personas: física y de carácter. 
Utilización de figuras literarias y frases hechas. 

2n. trimestre 

3r trimestre Proyecto lector: Las tres piedras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 .-LES LLENGÜES ESTRANGERES  
 

 
4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua ANGLESA 
 
Els nens i les nenes han de conèixer una llengua estrangera de manera que 
siguin capaços d’usar-la per a la comprensió dels coneixements específics de 
les diferents àrees curriculars, per a la comunicació amb altres persones en 
situacions de simulació i en la vida real, i per accedir a la cultura i comprensió 
de  les altres  persones.  
 
Per  tal d’aconseguir  aquest objectiu   s’han programat una sèrie d’actuacions : 
 
 L’avançament de la llengua estrangera a l’educació infantil, introduint la 

llengua anglesa a P4. 
 
 Presència de la llengua anglesa en els projectes de treball  d’ escola,  a 

partir de P4 . 
 

 CLIC d’educació artística: Arts in English a partir de P4. 
 
Pel que fa al nostre Projecte d'avançament de llengua anglesa a E. Infantil ,  la 
llengua anglesa s'introdueix a P4, a nivell oral. La mestra especialista de 
llengua anglesa fa una sessió setmanal en  grup sencer .   
 
A  P5 , es fan dues sessions de llengua anglesa , a nivell oral. La mestra  
especialista de llengua anglesa fa una sessió setmanal en mig grup i una 
sessió setmanal en  grup sencer. L' anglès escrit estarà present en els 
referents i en les activitats que es generin al voltant del contingut treballat.  
 
En les activitats conjuntes amb les famílies del Projecte espais Oberts 
d’aprenentatge, aquelles persones que tenen competència lingüística fan la 
seva activitat en llengua anglesa (puntualment) . 
 
 La seqüenciació de continguts que s'intenta fer es basa en no avançar 
continguts en llengua anglesa si prèviament no es  tenen  les bastides 
necessàries en català. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presència de la llengua anglesa en els següents  projectes d’aula :  
 
 

P4 Projecte del nom de la classe , amb un recurs literari per 
motivar el tema 
 
Projecte transversal : Llibre de Sant Jordi  
CLIL Arts and crafts ( 1 hora setmanal) 
 
 

P5 Projecte del nom de la classe , treball de vocabulari 
d’animals que viuen en el mateix hàbitat . 
 
Projecte transversal : Llibre de Sant Jordi  
CLIL Arts and crafts ( 1 hora setmanal) 
 

 
 

1er The name of the class (Participation in the classroom 
project) 
Oral work: flashcards, visual aids. 
Poems, stories, bar graphs, festivities. 
Songs 
Treball transversal (Participació Llibre de Sant Jordi) 
CLIL Arts and crafts ( 1 hora setmanal) 
 

 

2on The name of the class (Participation in the classroom 
project) 
Treball transversal: Participació en el Llibre de Sant 
Jordi 
Descriptions: place (garden), animal (bird), parents 
(jobs and clothes), room (bedroom). 
Shopping list: school things. 
Interview 
Email 
Cartoon story (reading, role play) 
CLIL  Arts and crafts ( 1 hora setmanal) 

 

3er The name of the class (Participation in the classroom 
project) 
Treball transversal: Participació en el Llibre de Sant 
Jordi 
Email 
Menu 
Description: weekend, party, clothes, weather, special 
day. 
Interview 
Letter 
CLIL Arts and crafts ( 1 hora setmanal) 
 



 
 

4rt Participació en el projecte del nom de la classe 
Treball transversal: Participació en el Llibre de Sant 
Jordi 
Diary 
Description: routines, a safe places, cities, weather, 
special day, a day out 
Directions: games and vocabulary  
Interview 
Letter 
CLIL Arts and crafts  
 

5è The name of the class (Participation in the classroom 
project) 
Treball transversal: Participació en el Llibre de Sant 
Jordi 
Email 
Description: weekend, party, clothes, weather, special 
day. 
Interview 
Letter 
 
CLIL Arts and crafts  
 

6è The name of the class (Participation in the classroom 
project) 
Treball transversal: Participació en el Llibre de Sant 
Jordi 
 
 
 
CLIL Arts and crafts  
 

 
4.2. Aprenentatge de les llengües estrangeres  
 
Des dels moments inicials, els alumnes estan en contacte oral i escrit amb 
diferents llengües i s’estableixen activitats relacionals o lúdiques a partir de les 
quals es realitza  l’anàlisi de  paraules  o d’estructures, a fi d’obtenir la 
informació, semblances o diferències. Celebrem anualment el dia de les 
llengües amb la participació de les famílies  que parlen llengües diferents a la 
del català. S’evidencien en alguns actes les llengües de  procedència de les 
diferents famílies i es valora positivament el fet de gaudir d’aquesta riquesa. 
 
Des de P3 , oralment , els alumnes escolten paraules o breus missatges en les 
diferents llengües romàniques . A partir de P4 i P5 , també accediran a les 
diferents  llengües a través de l’escriptura i es planificaran alguna activitat de 
comparació i anàlisi. S’aprofita l’activitat que es realitza anualment del dia de 
les llengües, on cada família ens ensenya una paraula o expressió en la seva 
pròpia llengua per cantar utilitzant aquestes paraules i es dedica un temps 



anual a  primària per  fer un treball d’anàlisi, relació  i comparació amb la nostra 
llengua i les que s’assemblen pròpies de les famílies de l’escola. 
 
4.3.- Cap a una  consciència  plurilingüe  
 
L’alumnat ha de tenir una actitud oberta, de respecte i curiositat cap a  les 
llengües i les cultures presents en la nostra comunitat educativa . 
Ens plantegem una primera sensibilització  cap a l’aprenentatge de les llengües 
que parlen els alumnes i pares de la nostra comunitat educativa, intentant així  
potenciar la valoració de les llengües  com a  riquesa cultural  i personal.  
Des dels primers moments , totes les llengües de la comunitat estan presents 
en les festes i  diades, així com en els murals, en les cançons o danses que es 
van  aprenent. 
La finalitat és aconseguir que els nens i nenes prenguin  consciència de les 
diferents llengües que es parlen i de la importància de compartir la llengua 
catalana com a llengua de relació de la comunitat 
 
 
 

 
5.- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ  
 

 
5.1. Organització dels usos lingüístics 
5.1.1 Llengua del centre 
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació, generalment tot està en català. El 
centre sempre és un refent en l’ús de la llengua. Tota la comunitat educativa ho 
té clar i tant el claustre, el Consell Escolar com l’ AMPA quan genera un 
document , cartell o nota ho fa en català. 
 
 
5.1.2. Documents de centre. 
El fet d’ésser una escola de nova creació, fa que contínuament s’estigui 
elaborant documentació, revisant i actualitzant aquella que està elaborada. Tot 
el professorat està implicat en la redacció de documents per tant els coneix. 
Quan els documents estan elaborats  es donem a conèixer a tota la comunitat 
educativa. 
 
5.1.3 Ús no sexista del llenguatge. 
 
Utilitzem des d’un començament un ús no sexista del llenguatge ni 
androcèntric. En les diferents activitats, racons, jocs de pati i activitats diverses 
es té en compte i es fomenta la reflexió en la mesura que podem. 
 
5.1.4 Comunicació externa  i llengua de relació amb les famílies. 
El centre sempre usa el català per comunicacions internes i com a llengua de 
relació amb les corporacions públiques, institucions i empreses contractades. A  
les famílies nouvingudes se’ls explica les diferents actuacions en català. S’ha 
previst diferents fotografies i imatges que potencien la comprensió del 
missatge. Si alguna família no entén gens el català i sap una mica de castellà 
se li explica utilitzant en un inici una combinació de català i castellà per 
assegurar la comprensió, sempre de manera individual  però ràpidament es 



passa al català, ja que es la llengua que aprenen els seus fills i filles. Aquestes 
actuacions estan compartides per tot el claustre. Si és necessari se sol·licita la 
presència d'un traductor. 
 
5.1.5. Educació no formal 
 
Les persones responsables que fan el servei de menjador, acollida i activitats 
extraescolars són coneixedores de la llengua catalana i de la importància del 
seu ús en l’àmbit escolar. Es fan trobades pertinents amb la direcció del centre 
per tal de fer el seguiment oportú i assegurar-ne el bon funcionament i ús del 
català i tractament de la diversitat lingüística. Se segueixen els mateixos criteris 
ja que estan compartits amb l’ AMPA i en aquest moment es revisa 
conjuntament. 
Les comunicacions que surten d’aquest serveis són en català, aquest fet s’ha 
comentat amb l’empresa que contracta els diferents serveis. 
 
5.1.6. Llengua i entorn 
El centre forma part del Pla d’Entorn de Lleida, que és una estructura  
participativa impulsada per l’Ajuntament de Lleida i el Departament d’Educació. 
Són un fòrum de diàleg local que potencien dinàmiques de cooperació entre 
diverses entitats que treballen al nostre barri. És un lloc de trobada.  
La llengua vehicular és el català i tota la documentació que surt és en català. 
No tots els participants o entitats ho fan en català però sí la seva majoria. La 
nostra Comunitat Escolar sempre ho fa en català i així estem segur de 
fomentar-ne l’ús i la tendència en totes les trobades que es fan i en les diferents 
comissions de treball. 
 
 

 
6.- LA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

 
6.1 Accés i ús de la informació 
Hem desenvolupat a l’escola el projecte puntedu  perquè  des d’un 
començament vam considerar la biblioteca com un element clau per promoure i 
contribuir a la utilització dels diferents recursos educatius, com un espai de 
formació i informació, un lloc de lectura per plaer, un centre de comunicació i un 
espai d’animació a l’escriptura, a la lectura tant per als nostres alumnes com 
per a  les famílies. Volem  que la biblioteca dinamitzi culturalment el centre i 
tota la comunitat educativa. 
 
És un projecte molt ambiciós, però tot el claustre ho té present i estem  
treballant en aquesta línia, l’equip de mestres va tenir molt clar que l’espai de 
biblioteca era prioritari i així l’hem creat i mimat. Volem que la biblioteca sigui 
realment el cor de l’escola, amb una funció clara de suport a l’ensenyament. Un 
lloc on buscar informació, però també un lloc de trobada, un lloc d’aïllament 
d’un mateix, un lloc per estudiar i compartir. Tot l’equip de mestres volem que la 
biblioteca es converteixi en un element indispensable, un element fonamental 
del quefer diari i de les relacions del centre educatiu, impulsant accions cap a 
fora i rebent de fora també diferents propostes d’actuació. 
 



La nostra biblioteca té un racó destinat a exposició de tota mena de llibres que 
durant el curs hem anat adquirint, o  que els pares ens han anat aportant. 
Tenim  força llibres gràcies a préstecs que anem fent amb les maletes del 
Centre de Recursos de Lleida i de la biblioteca pública de la nostra ciutat.  
 
A Educació infantil es fa una sessió setmanal en gran grup per part de la tutora. 
A primària es fa préstec setmanal i en cada sessió que es fa  hi ha tertúlia 
literària i recomanació de llibres. A C.M es començarà la cerca d’informació. Es 
fan petites actuacions de formació d’usuari a primària. 
Es fa préstec a les famílies amb llibres de psicologia i pedagogia per a la seva 
formació personal, així com també a les mestres amb bons llibres de formació 
per a la seva tasca docent. 
 
Periodicitat:  un dia a la setmana cada classe va a la biblioteca  i es fa  una 
sessió llarga d'animació a la lectura. Durant aquesta sessió es presenten 
diferents llibres, es fullegen i miren, es llegeix alguna poesia, s’explica un conte 
de diferents maneres, es fan lectures guiades o escoltes estructurades, 
s’inventen poesies, es presenten personatges, s’endevinen endevinalles i es 
treballa “la joia de la biblioteca” el llibre més bonic de la sessió. De cada sessió, 
a E. Infantil i algunes vegades a C.I. es fa  una recordança amb la intenció que 
a casa puguin explicar el llibre més maco de cada sessió. 
 
Una altra actuació que fem són  les “maletes viatgeres “ que s’emporten els 
nens i nenes  durant una setmana de curs. Les diferents famílies gaudeixen 
d’aquestes maletes que contenen diferents llibres de diverses tipologies de text 
i una  llibreta on aquestes poden escriure comentaris sobre els llibres que més 
han agradat, propostes d’activitats de lectura a l’escola o recomanacions de 
llibres per comprar. A l’escola recollim les propostes i  donem forma per tal que 
es puguin fer. Tenim maletes literàries i maletes temàtiques: d’art, de ciències, 
de matemàtiques...etc. 
Aprofitem el temps de Nadal i estiu per fer recomanacions de llibres adequats a 
l’edat dels nostres alumnes. 
 
 
 
 
PLA LECTOR :  
 
Les  classes participen  molt activament en el servei de préstec de llibres a les 
classes. Venen a consultar i  triar els llibres que volen tenir durant una setmana 
en préstec.  
 
 
En general es destinen els primers 30 minuts del mati a la lectura. Aquesta pot 
ser individual o col.lectiva. Al pla lector queden recollides les diferents 
propostes. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA NOSTRA FINALITAT  és facilitar que el nostre alumnat desenvolupi els 
aprenentatges lingüístics necessaris per a  exercir el seu paper a nivell 
personal i professional, és a dir , poder actuar com a ciutadà/na .  
 
 
 
La responsabilitat d’aprendre llengua és  de tot el professorat. Serà des de les 
diferents àrees i des de els diferents àmbits escolars que s’adquiriran les 
estratègies i habilitats necessàries per a esdevenir un/a comunicador/a 
competent.  
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ESDEVENIR NENS I NENES AMB CONCIÈNCIA PLURILINGÜE  


