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“ Tothom és mestre/a de català. El desenvolupament de les competències bàsiques de llengua catalana i 

castellana no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llengua, sinó que és responsabilitat de totes les àrees. 

Una part important de l’èxit en aquest treball vindrà, a més, donat per la manera de tractar la llengua 

vehicular i d’aprenentatge. Cal tenir molt en compte, en la pràctica educativa, la llengua familiar de 

l’alumne/a, en especial la de l’alumne/a d’origen immigrant, cosa que, a més, afavorirà que el català 

esdevingui llengua comuna i eina de cohesió social ” 

Competències bàsiques de llengua catalana i castellana, 2013 

 

 

 

 

"Tot està per fer i tot és possible" 

Miquel Martí i Pol 

 

 

 

“Jo vaig reaccionar des del primer dia contra la intolerable arbitrarietat que suposa perseguir una llengua” 

Salvador Espriu 
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1. INTRODUCCIÓ 

El nou Projecte Lingüístic de l'Escola Pau Boada (PLC) respon a la necessitat de revisió i 

actualització deguts als canvis produïts en el centre, en el marc legislatiu i en el context social.  

Es considera que la normalització lingüística continua essent un objectiu bàsic de la nostra 

escola i aquest document ha de ser l'instrument de gestió que faci possible aquest procés de 

normalització; el nou PLC ha de ser l'instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de 

les activitats educatives al centre. 

“El coneixement de les dues llengües oficials a un mateix nivell ha estat possible perquè 

el català és la llengua normalment emprada en el sistema educatiu, la qual cosa fa 

d’element compensador dels usos lingüístics a la nostra societat, de manera que es pot 

dir que l’escola, a Catalunya, ha aconseguit, efectivament, bilingüitzar el conjunt de la 

població que hi ha passat. A més, l’ensenyament de la llengua catalana als centres 

educatius ha esdevingut un dels elements clau per mantenir la transmissió 

intergeneracional del català i és també la garantia que el coneixement i l’ús d’aquesta 

llengua s’estén al conjunt de la societat. Especialment després de l’arribada a 

Catalunya, al tombant del segle XXI, d’un nombre molt important de persones 

procedents d’indrets d’arreu del món, que ha afegit complexitat social i lingüística al 

sistema i, per tant, també educativa, però que també ha representat una oportunitat 

d’enriquiment lingüístic i cultural molt significatiu.”   

Departament d’Ensenyament, 2008, pàg. 10 

Aquest PLC forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ha estat elaborat tenint en 

compte el marc legal i la diagnosi de la realitat del centre, així com els trets d'identitat de 

l'escola. Recull els acords presos en relació a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües i la 

comunicació al centre, acords que han de conèixer i respectar tots els membres i estaments de 

la comunitat educativa.  

Com escola pública i considerant els plantejaments institucionals, el nostre centre ha d'estar 

obert a tothom i ser respectuós amb les diferents formes de pensar que respectin els drets 

recollits a les diferents lleis que regulen la nostra societat. 

Objectius: 

1) Descriure la realitat lingüística del centre. 

2) Refermar que la llengua vehicular de l’escola és el català tant pel que fa a les activitats 

d'aprenentatge com en les relacions dels diversos estaments de la comunitat educativa i 

institucions. 

3) Aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d'escolarització primària, la 

competència lingüística definida en el currículum en català, castellà i anglès. 

Per assolir aquests objectius el PLC defineix: 

a)   El tractament de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 
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El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els processos 

d'ensenyament aprenentatge. 

b) Els aspectes d'organització i gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

Tots els principis expressats en aquest PLC es concretaran anualment en la Programació 

General Anual (PGA).   

2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

2.1. Entorn 

L’escola està ubicada al barri de l'Espirall de Vilafranca del Penedès situat al límit nord del 

municipi, rodejat per espais lliures de caràcter agrícola. El cor del barri està en bona part 

conformat  per un conjunt d’edificis d’habitatges protegits de promoció pública i privada 

construïts als anys 70 al voltant del qual s’hi va anar construint fins a finals de la primera 

dècada del segle XXI. Coincidint amb l’esclat de la crisi econòmica, l’expansió del barri es va 

acabar.  

Els orígens del barri es situen en les onades migratòries dels anys 70 del segle passat d’una 

població provinent, majoritàriament, del sud de la península, i com a conseqüència de parla 

castellana. Durant la primera dècada del S.XXI ja es va produir una primera arribada de famílies 

procedents de diferents països; Magrib, Amèrica del Sud, Europa de l'Est i Sud-est asiàtic. En 

els darrers vuit anys més famílies de procedència estrangera s’han instal·lat al barri arribant a 

representar un 27% del total de la població de la Vila segons dades del Padró Municipal en 

data 1.1.2017.             

La llengua d’ús predominant al barri és el castellà tot i que hi ha una alta presència de famílies 

que utilitzen l’amazigh i l’àrab marroquí. L’escola és conscient, per tant, que, en aquest 

context, el centre és un element molt important per tal de garantir la igualtat d’oportunitats 

de tot l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua catalana i d’altres continguts acadèmics, així 

com en la integració de la població immigrada. 

L’escola està situada en una zona amb un percentatge important de població treballadora amb 

un bon nombre de persones a l’atur i en especial incidència de l’atur juvenil. El nivell cultural i 

econòmic predominant en les famílies és mitjà-baix tot i que hi trobem un important grup de 

famílies de nivell baix que requereixen de l’ l'assistència dels serveis socials. En el curs 2018-

2019 el percentatge de famílies amb necessitats educatives específiques vinculades a 

situacions socioeconòmiques desfavorides era del 20,29% però els percentatges d’alumnes 

que gaudien d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i 

sortides arribava al 58,25 % i el percentatge d’alumnat receptor de beques menjador 

representava el 85% dels usuaris. 

2.2. Alumnat 

Com a conseqüència del context on es troba l’escola, es constata que la llengua materna de la 

gran majoria d'alumnat del centre no és el català; un alt nombre d'alumnat parla castellà, i la 
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resta parlen altres llengües no llatines. És només un sector petit del nostre alumnat el qual té 

com a llengua materna el català. 

La matrícula dels darrers anys ha anat oscil·lant entre els 340 i 360 alumnes dels quals una 

bona part són d’origen estranger. En la taula 1 es mostra la comparativa, entre l’any 2007 i el 

2018, dels percentatges d’alumnat de procedència estrangera matriculat a l’escola a partir de 

les dades extretes del sistema de gestió acadèmica centralitzat: 

Taula 1. Comparativa de matriculacions d’alumnat de procedència estrangera 2007 vs 2018 

Àrea geogràfica de procedència 2007 2018 

Centre i Sud-Amèrica 26 17 

Magrib 48 140 

Resta d’Àfrica 0 1 

Unió Europea 0 7 

Resta d’Europa 5 0 

Àsia 5 4 

Total 84 169 

% de matriculacions  26,7 48,98 

 

Durant el curs escolar es produeix una incorporació constant d’alumnat nouvingut; aspecte 

que suposa un repte important en la capacitat del centre de gestionar la diversitat cultural i 

sobretot de nivells acadèmics de l’alumnat. Tot i així, els indicadors de rendiment acadèmic de 

les àrees de l’àmbit lingüístic dels darrers set anys són força positius tal i com demostren els 

resultats obtinguts reflectits en la taula 2. En aquesta taula es mostren els percentatges 

d’alumnat que assoleix la competència (nivells mitjà-baix, mitjà-alt i alt) .  

Taula 2 - Resultats de les proves de competències bàsiques de 6è - àmbit lingüístic - 2010-

2018 

Competència bàsiques àmbit lingüístic – 

Curs: 

Català Castellà Anglès 

2010-2011 55,2 73,3 66,6 

2011-2012 79,2 66,7 75 

2012-2013 84,9 70,6 85,3 

2013-2014 64,4 77,3 86,3 
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2014-2015 79,07 81,4 67,44 

2015-2016 81,8 75 84,1 

2016-2017 80,9 78,7 84,7 

2017-2018 60 70 72 

2018-2019 90 68 91 

Mitjana 75 73,5 79 

 

La línia de tendència recollida durant els darrers set anys confirma que l’adquisició de totes les 

llengües curriculars de l’escola estan a prop o superen el llindar del 75% (Il.lustració 1) tot i que 

el català és el que queda més lluny amb un 73,18% de mitjana. Donat que les proves oficials no 

inclouen la llengua oral, en el cas del català les proves internes i l’experiència diària mostren 

importants dificultats en l’expressió oral de la majoria de l’alumnat en situacions acadèmiques 

i un escàs, per no dir nul, ús social del català en les interaccions entre iguals i/o amb adults en 

situacions no acadèmiques. És també rellevant l’accentuada irregularitat de la gràfica que 

mostra l’existència de bosses d’alumnat que no arriben a assolir un nivell acceptable en la 

llengua catalana. 

Pel que fa al castellà (il.lustració 2), que es mou gairebé sempre en uns percentatges 

d’assoliment d’entre el 70% i 80%, no presenta cap dificultat en l’ús social al ser la llengua 

ambiental dominant de l’entorn..  

L’evolució positiva dels resultats en llengua anglesa (es supera el llindar del 80% d’assoliment, 

il.lustració 3) coincideix amb l’aplicació d’un programa AICLE en educació física que, des del 

2009, complementa l’àrea d’anglès i amplia significativament el temps d’exposició a la llengua 

anglesa de l’alumnat.  
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Il·lustració 1: Línia de tendència de l’alumnat que assoleix les CCBB de 6è en llengua catalana. 

 

 

Il·lustració 2: Línia de tendència de l’alumnat que assoleix les CCBB de 6è en llengua castellana. 
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Il·lustració 3: Línia de tendència de l’alumnat que assoleix les CCBB de 6è en llengua anglesa. 

2.3. Professionals del centre 

Les persones que desenvolupen la seva tasca professional al centre són l’equip docent , el 

personal auxiliar de suport a l’aula, el personal d’atenció i serveis (PAS), consergeria,  el 

personal de menjador i el de neteja. La formació i el grau d’ús del català varia notablement en 

funció del col·lectiu a qui pertanyen. El personal contractat per les administracions públiques 

requereix, per definició, un cert grau de coneixement de la llengua. En el cas dels serveis 

contractats a empreses externes, tot i que exigible, el grau de comprensió i ús de la llengua és 

baix. 

Entre el professorat que actualment imparteix docència al centre (30) la distribució de les 

acreditacions és: 

 Taula 3 - Acreditacions de català del professorat de l'escola curs 2019-2020 

Mestre de català Certificat de català Idoneïtat Capacitació 

5 21 1 3 

 

El personal auxiliar de suport a l’aula desenvolupa la seva activitat en català. En quan al 

personal de menjador l’ús del català és alt tot i que hi ha interaccions amb l’alumnat que es 

produeixen en llengua castellana. Cas a part és el personal de neteja que mostra poc 

coneixement del català i un escàs o nul ús de la llengua. La diagnosi relativa a l’estat de les 

llengües a l’escola conclou que el punt més feble continua sent l’expressió oral en llengua 

catalana i l’ús social d’aquesta llengua . 
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3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

3.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

El català és la llengua habitual del centre i s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge en 

tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit.  El català és la llengua utilitzada en totes les 

activitats pedagògiques, excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua 

estrangera. Es considera prioritari l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en llengua 

catalana, a més de la conversa atès que és aquesta la que s'utilitzarà, normalment, com a 

llengua vehicular i d'aprenentatge. Les estructures comunes es fan en llengua catalana. 

El marc legal defineix clarament el paper de la llengua catalana en l’ensenyament. Així, en 

l‘article 4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, s’explicita el següent: 

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, 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 PLC 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 PLC 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 
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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 PLC 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. 

El Decret, en el seu article 5, també descriu el programa d’immersió lingüística que s’aplica a 

Catalunya i, tot plegat, es concreta en  l’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, en la qual 

s’estableix que 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 PLC 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. 

f) D’acord amb el PLC, 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. 

Cal considerar que la LEC contempla la possibilitat de que els infants que es matriculin al segon 

cicle d’educació infantil (3-6 anys) puguin sol·licitar, en aquell moment, una atenció 

individualitzada en castellà sense que el mestre deixi d’impartir la classe en català. L’alumnat 

de fora de Catalunya que s’incorporin al sistema educatiu català a primària també tenen el 
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dret a l’atenció individualitzada, que es pot estendre fins a un màxim de tres anys, si així ho 

sol·liciten en el moment de la matriculació. En qualsevol cas, el procés es va diluint a mesura 

que augmenta la comprensió del català. En cap cas es segregarà l’alumnat per raó de llengua, 

ètnia o religió. 

3.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

El català és la llengua usada en la gran majoria de les activitats d'ensenyament i aprenentatge 

del nostre centre i es recorda als professionals del centre de la conveniència d’usar-la en totes 

les situacions possibles dins la seva jornada laboral. Tanmateix, s’encoratja al professorat a fer-

ne pedagogia i ajudar a les famílies a comprendre’n la parla.   

El català és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. Es procura que 

l'ús de la llengua catalana en els diferents àmbits potenciï la igualtat d'oportunitats per a 

tothom i la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. 

Es promou i potencia la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin 

l'ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

Es vetlla perquè l'actitud de l'alumnat vers la llengua catalana sigui positiva i l'utilitzin en 

qualsevol situació perquè pugui esdevenir llengua d’ús social en igualtat de condicions de la 

llengua dominant del barri. 

Pel que fa al tractament de les llengües curriculars i no curriculars, el Departament 

d’Ensenyament en “El Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya : l’aprenentatge i l’ús 

de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural” (2018) assenyala que:  

● La llengua catalana i l’occità a l’Aran són les llengües de referència i les 

llengües normalment emprades en els  àmbits docent, administratiu i de 

comunicació, i constitueixen l’eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe.  

● Les llengües curriculars (català, castellà i estrangeres) es tracten com a 

llengües d’aprenentatge i com a vehiculadores de continguts durant el temps 

lectiu i el temps escolar d’acord amb els projectes lingüístics de cada centre.  

● Les llengües no curriculars, en especial quan són llengües de l’alumnat i de les 

famílies d’origen estranger, tenen un paper integrador i d’equitat a través de la 

sensibilització, el respecte, el reconeixement i l’obertura cap a l’aprenentatge 

de totes les llengües. Igualment, el seu ensenyament formal, com a matèria 

optativa dins del currículum o com a activitat extraescolar, contribueix a 

augmentar el nombre de llengües estrangeres que els alumnes poden aprendre 

i acreditar i incrementa la riquesa cultural i la competitivitat de la nostra 

societat.  

● L’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat d’origen estranger es desenvolupa 

en llengua catalana d’acord amb les mesures específiques següents: pla 

d’acollida, aula d’acollida i suport lingüístic i social. Aquests alumnes disposen 
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d’un pla individualitzat que adapta el currículum a les seves necessitats 

immediates d’aprenentatge i que avalua els seus processos d’aprenentatge 

amb relació als objectius fixats en aquest pla.  

● Per a la resta d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es 

planifiquen les mesures i suports i es determina en el pla individualitzat quins 

seran els criteris mitjançant els quals s’avaluarà l’assoliment de la competència 

lingüística i comunicativa.” 

3.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. El programa d’immersió 

lingüística.  

La immersió lingüística és una metodologia d’aprenentatge que consisteix en l’exposició total o 

parcial a la llengua en totes les etapes de l’educació obligatòria. El Programa d'Immersió 

Lingüística (PIL) és una eina necessària per superar una escolarització deficitària en relació amb 

el català. Considerant la tipologia del nostre centre, amb una majoria aclamadora d’alumnat 

castellanoparlant i bona part de les noves fornades d’alumnat amb llengua àrab, i tenint en 

compte el pla del Departament d’Educació per a l'actualització de la metodologia d'immersió 

en l'actual context sociolingüístic 2007-2013 cal mantenir i reforçar el PIL al nostre centre. La 

realitat dels anteriors PLC del 1999 i 2007 era prou diferent tant en la composició de l’alumnat 

com en la del professorat. El PIL original va comportar una formació del professorat i en 

l’actualitat l’arribada de nous professionals i d’alumnat amb molta diversitat lingüística fa que 

calgui actualitzar el PLC, i adaptar-lo a la nova composició sociolingüística de l'alumnat i 

actualitzar la formació del professorat en el PIL. 

3.1.2.1. Llengua oral 

Es descriu el desenvolupament de la llengua oral a partir de l’actual organització de l’escola en 

tres cicles. 

CICLE PETITS:  

- P3: La llengua oral la treballem mitjançant les rutines del matí, cançons, contes, i les 

converses en l’auditori.  Consciència fonològica mitjançant els noms dels alumnes. Treball 

manipulatiu del material AXIOMA. 

- P4: La llengua oral la treballem mitjançant les rutines del matí, cançons, contes, converses i 
diàlegs a l’auditori, poemes, dites, endevinalles. Consciència fonològica mitjançant 
vocabulari amb imatge. Treball manipulatiu del material AXIOMA. 
 

- P5: La llengua oral la treballem mitjançant les rutines del matí, cançons, contes, converses i 

diàlegs a l’auditori, poemes, rodolins, endevinalles. Consciència fonològica mitjançant 

vocabulari amb imatge i sols amb la paraula. Treball manipulatiu del material AXIOMA. 

Abans de començar els ambients fem conversa col·lectiva a l’aula per preguntar als infants a 

quin ambient volen anar i perquè. També parlem sobre quins ambients hi ha oberts aquell dia i 

amb qui els hi agradaria anar.  
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Quan un infant entra dins d’un ambient ha de verbalitzar les consignes següents: “bona tarda, 

vinc a l’ambient de ….”. També a l’hora de marxar “Adéu, vaig a un altre ambient.” 

Un cop finalitzats els ambients cada infant torna al seu grup classe on es realitza una conversa i 

s’expliquen les seves experiències i vivències d’aquell dia. 

L’organització dels ambients fomenta l’expressió oral entre els iguals i entre infants i adults.              

CICLE MITJANS: 

- Treballem la llengua oral a partir de: 

- Projecte FET, fent prediccions i comentant la lectura. 

- Les festivitats o esdeveniments importants. 

- L’assignatura de valors: treball de les emocions a partir del bosc de l’Elm i les 

emoticones. 

- Les exposicions de projectes. 

- Obres teatrals: castanyada. 

- A 3r: -  Exposició d’un objecte especial. 

- En els propers quatre anys proposarem que l’alumnat es prepari una lectura a casa i 

que posteriorment la llegeixi a classe. 

CICLE GRANS: 

- Treballem la llengua oral a partir de: 

- Treball per projectes: petit grup, representacions arts, teatre, cançons, 

exposicions científics. 

- 4t: -  El llibre viatger (per parelles). 

- Sant Jordi. 

- 5è: - Emprenedoria (exposició del prototip i candidatures per a l’equip directiu). 

- 6è: -  Pastorets. 

- En els propers quatre anys ens proposem establir un guió consensuat per estructurar 

el discurs oral i utilitzar algunes hores de tutoria per realitzar conferències de temàtica 

específica: 

- 4t: sobre un objecte personal. 

- 5è: emprenedoria. 

- 6è: països d’Europa. 
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3.1.2.2. Llengua escrita 

CICLE PETITS: 

- P3: Treballem la llengua escrita a partir de les lletres del propi nom, resseguir i copiar 

models. Reconèixer les lletres del seu nom i la dels altres. 

- P4 i P5: Treballem la llengua escrita a partir del nom i cognom, data, dia de la setmana, 

més les rutines diàries. Copiar i confegir amb models o sense, escriptura espontània i 

també a: 

- P4: Dictats de sons i paraules   

- P5: Dictats de paraules i oració curta. 

Abans de començar l’escriptura fem un treball previ de preescriptura: 

- A partir d’activitats de grafomotricitat: amb sal, amb sorra, amb plastilina, resseguir  i 

fer diferents tipologies de traços... 

-  Psicomotricitat fina: retallar, enfilar, punxar… 

- Dibuix 

CICLE MITJANS: 

- Treballem la llengua escrita a partir de: 

- En mig grup: quinzenalment treball d’estructures, puntuació i frases curtes 

amb diferents models de tipologies diverses (text instructiu, descriptiu, 

narratiu, explicatiu) i creació de petits textos amb activitats d’escriptura 

creativa.  

- A l’aula ordinària: treball de lèxic, comprensió lectora escrita i els jocs florals. 

- Projectes: diàleg, text narratiu… 

 CICLE GRANS: 

- Treballem la llengua escrita a partir de: 

- En mig grup: quinzenalment, treball d’estructures, puntuació i creació de 

textos a partir de tipologies diverses (text instructiu, descriptiu, narratiu, 

explicatiu, argumentatiu, autobiografia, el correu electrònic, el còmic i la tira 

còmica) amb activitats d’escriptura creativa.  

- A l’aula ordinària: treball de lèxic, comprensió lectora escrita i els jocs florals. 

- Projectes: la poesia, la cançó, el teatre, l’enquesta, la notícia i el diàleg. 

- Resums, esquemes de medi. 
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- 5è: - Estatuts i acta de constitució de la cooperativa. 

3.1.2.3. La llengua en les diverses àrees. 

CICLE PETITS 

 - La llengua catalana és la llengua vehicular en totes les àrees. Es treballa de forma 

globalitzada i els continguts i activitats que es desenvolupen són els següents:  

- Descoberta de l’entorn: Treballem de manera oral dites, estacions de l’any, festes, cançons, 

dies de la setmana, els mesos de l’any, colors, formes, números i orientació espacial. A partir 

d’algun material la mestra introdueix el vocabulari i, a través de conversa i racons l’alumne 

experimenta activament els continguts a treballar en el centre d’interès. 

- Descoberta d’un mateix: Treballem el cos, les emocions, l'autoconeixement, de manera activa 

i vivencial i aprenent vocabulari d’aquest àmbit. 

- Comunicació i llenguatge: Rutines diàries de la rotllana de manera oral i amb la PDI, contes i 

cançons.  

- Ambients: L’organització dels ambients fomenta l’expressió oral entre els iguals i entre 

infants i adults a partir de la interacció amb els materials i l’espai. L’alumne, quan torna a la 

classe, exposa als seus companys/es l’ambient al que ha anat, amb qui ha estat, amb qui ha 

jugat i què ha fet. Els companys/es els fan preguntes. 

Auditori: Es desenvolupen els continguts de descoberta de l’entorn a través del diàleg i la 

conversa. 

CICLE MITJANS: 

La llengua vehicular de totes les àrees és el català. 

- Mates: Treballem la comprensió lectora, el vocabulari específic i l’expressió oral a través 

de les activitats matemàtiques que es proposen. Depenent de l’activitat, l’alumnat pot ser 

un receptor passiu o emissor actiu. Es proposen activitats manipulatives i cooperatives per 

tal d’incentivar l’ús del català.  

- Medi: Treballem la comprensió lectora, el vocabulari específic i l’expressió oral a través del 

treball de cada unitat didàctica. En aquesta àrea, l’alumnat té un paper molt més actiu, ja 

que explica les seves experiències i vivències pròpies relacionades amb la matèria, creant 

així converses i debats per incentivar la interacció oral. Més enllà de la normalització del 

català, l’objectiu lingüístic és conèixer el vocabulari específic sobre la matèria, la cultura i 

l’entorn.  

- Música: Comprensió de les lletres de les cançons. 

- Digital: S’utilitzen recursos digitals per complementar el treball de l’àrea de llengua 

catalana. Les propostes són de caire individual i l’alumnat juga un paper de receptor 

passiu. 
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- Educació Física: Es treballa el vocabulari específic dels materials, jocs i esports. Es promou 

el debat i la discussió quan es treballa en grups cooperatius i s’han de posar d’acord per 

superar els reptes proposats. S’incentiva l’ús d’expressions de cordialitat en demanar 

objectes, agrair actituds i mostrar penediment. 

- Valors: Es fomenta la reflexió sobre valors de convivència a través de debats, jocs de rols, 

resolució de conflictes i l’expressió de sentiments, pensaments i vivències,  jugant i 

treballant a partir de “El bosc de Lem”. 

- Projectes: L’objectiu fonamental és millorar l’expressió i comprensió oral així com el lèxic i 

l’escriptura de forma activa, interaccionant entre alumnes de diferents edats i nivells. 

CICLE DE GRANS:  

La llengua vehicular de totes les àrees és el català excepte en EF que s’imparteix en anglès.  

- MEDI: llegir i comprendre el text i sintetitzar (fer esquemes i resums). Es fa un treball 

específic del vocabulari relacionat amb el tema treballat per facilitar una millor comprensió 

lectora. Es valora la utilització d’aquest vocabulari. L’alumne té un paper actiu quan 

participa exposant les seves experiències significatives. S’incentiva la interacció oral fent 

preguntes sobre el tema tractat. Pel que fa l’expressió escrita es fomenta l'ús de diferents 

tècniques d’estudi en funció del nivell.  

 

- MATES: comprensió de problemes, raonar i justificar arguments, intervencions entre iguals 

en grups de treball manipulatiu i cooperatiu.  Treballem la comprensió lectora, el 

vocabulari específic i l’expressió oral a través de les activitats matemàtiques que es 

proposen. Depenent de l’activitat, l’alumnat pot ser un receptor passiu o emissor actiu. Es 

proposen activitats manipulatives i cooperatives per tal d’incentivar l’ús del català.  

 
- VALORS: Es fomenta la reflexió sobre valors de convivència a través de debats, jocs de rols, 

resolució de conflictes i l’expressió de sentiments, pensaments i vivències. 

 

- PROJECTES: exposicions orals i reflexions. L’objectiu fonamental és millorar l’expressió i 

comprensió oral així com el lèxic i l’escriptura de forma activa gràcies a uns espais més 

oberts on s’incentiva una interacció espontània.   

 
- MÚSICA: dobles sentits, metàfores, comprensió de la lletra de les cançons. 

 

- EMPRENEDORIA. Potenciar la iniciativa, l’assumpció de rols, la creativitat amb el debat, el 

discurs i l’assemblea. Treballar l’expressió escrita mitjançant la creació d’uns estatuts, 

l’elaboració de correus electrònics, la fitxa del soci, l’estudi de mercat, les enquestes i 

diversos documents formals que es necessiten a la cooperativa. 

 
- MÚSICA: Es fa el projecte +música, es treballa el lèxic específic de cada instrument i 

expressions musicals. A 6è també es treballa la cantània amb la lectura i la comprensió de 

les lletres de les cançons. 
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- DIGITAL: S’introdueix el vocabulari tecnològic a la vegada que es treballa l’expressió escrita 

de manera activa amb les diferents aplicacions. 

 
- EDUCACIÓ FÍSICA: S’imparteix en anglès mitjançant l’enfocament educatiu AICLE que 

s’explica en el punt 3.3.1.5 

 

3.1.2.4. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

- En el moment de l’actualització del PLC, les accions realitzades per afavorir la continuïtat 

i coherència entre cicles i nivells són el document de distribució de continguts elaborat 

l’any 2016, les reunions internivells realitzades durant el curs 2019-2020 i el  traspàs 

d’informació de tutories que es fa cada final de curs. A més a Primària s’han acordat els 

criteris de correcció de l’expressió escrita (cicle grans) i distribuït les tipologies textuals 

per cursos. Anualment es revisen també la distribució de continguts dels projectes. A fi i 

efecte de millorar la continuïtat i coherència entre cicles i nivells en els propers anys 

s’incrementaran les reunions intercicles i les coordinacions adhoc sobre temes específics 

com la llengua oral, l’escriptura i les estructures comunes per fer un registre de que es 

treballa a cada nivell i les competències mínimes a assolir.  

3.1.2.5. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

Des de l’aula d’acollida, quan s’escau, es plantegen diferents objectius per a garantir una 

correcta integració de l’alumne/a dins del marc educatiu. Dins d’aquests objectius tenim 

objectius prioritaris i específics. 

   • Objectius prioritaris  

 - Aconseguir que l’alumnat nouvingut s’adapti al funcionament i a la dinàmica del centre així 

com que tingui una correcta incorporació i rebuda.  

- Vetllar perquè hi hagi una bona escolarització adreçada a l’èxit escolar. 

- Assegurar una acollida efectiva i global. 

   • Objectius específics 

- Aconseguir el domini oral i escrit de la llengua catalana. 

- Facilitar l’accés al currículum que segueix la resta de companys/es a través dels Plans 

Individualitzats (PI) 

- Assolir, de manera progressiva, autonomia personal dins de l’àmbit escolar i social 

- Oferir recolzament tant a nivell educatiu com emocional. 

Per portar a terme aquest ensenyament inicial s’han triat aquells temes que d’alguna manera 

poden proporcionar a l’alumne que acaba d’arribar i que no té competència en llengua 

catalana més ajuts per poder-se situar en el seu entorn immediat. 
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Tot aquest treball d’ensenyament de la llengua es realitza sempre partint de la dimensió oral, 

tant amb la comprensió com l’expressió oral, per a seguidament introduir i treballar amb la 

comprensió i expressió escrita. 

3.1.2.6. Avaluació del coneixement de la llengua 

El centre disposa d’un sistema d’avaluació interna i externa pel que fa referència a l’avaluació 

del coneixement de la llengua, entre d’altres. 

CICLE PETITS: 

- Avaluacions inicials a principis de cada curs. 

- Proves PACBAL del programa FET a P5. Les proves PACBAL es passen cada trimestre: 

- Al primer trimestre es fa segmentació fonètica i principi alfabètic. 

- Al segon i tercer trimestre, a més de les dues proves esmentades 

anteriorment, es passa la lectura de paraules sense sentit i lectura de paraules 

amb sentit. 

- Prova d’avaluació interna a P3, P4 i P5 mitjançant unes preguntes referides a uns 

contes preparats per aquesta finalitat. P3 només ho farà al finalitzar el curs. P4 i P5 a 

principi i finals de curs. 

- Registres d’observació de la interacció diària amb els alumnes que ens mostren els 

seus coneixements previs, mitjançant els ítems d’avaluació escollits. 

- Registres d’observació de l’exposició oral que els alumnes fan sobre el tema que s’ha 

estat treballant. 

CICLE MITJANS: 

- Avaluacions inicials de català i castellà a principis de cada curs. 

- Proves PACBAL del programa FET:  

- 1r:  - Principi segmentació fonèmica (1 minut so per so).  

- Principi alfabètic (1 minut correspondència so-grafia) 

- Lectura de paraules amb i sense sentit. 

- Fluïdesa lectora: paraules correctes per minut (3 textos). 

- Comprensió lectora (2 textos de múltiples respostes). 

- 2n:  - Fluïdesa lectora: paraules correctes per minut (3 textos). 

- Comprensió lectora (2 textos de múltiples respostes). 

- Prova vocabulari. 
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- 3r:  - Fluïdesa lectora: paraules correctes per minut (3 textos). 

- Comprensió lectora (2 textos de múltiples respostes). 

      Avaluació interna català: dictat, expressió escrita i preguntes de lèxic, gramàtica i 

ortografia. 

- PROJECTE D’ARTS: Rúbrica de valoració de l’expressió oral i, si s’escau, de l’escrita. 

- PROJECTE CIENTÍFIC: Expressió escrita: Observació i revisió de la feina escrita ja sigui 

en grup o individual i l’informe de recerca. Expressió oral: Registre d’observació de les 

aportacions i exposicions de l’alumnat i ús del català entre els membres dels diferents 

grups de treball mitjançant una rúbrica. 

- També es passen les proves diagnòstiques que venen donades pel Departament 

d’Educació i que fins el curs passat van ser a 3r. A partir d’aquest curs seran a 2n i es 

corregiran internament seguint les instruccions que facilita el Departament d’Educació.  

CICLE GRANS:  

- Avaluacions inicials de català i castellà a principis de cada curs. 

- Examen escrit de cada tema. 

- PACBAL a 4t: Fluïdesa lectora i comprensió lectora a inici i final de curs.  

- Avaluació interna català:  dictat, expressió escrita i preguntes de lèxic, gramàtica i 

ortografia. 

- Prova de fluïdesa i comprensió lectora a inici i final de curs a 4t, 5è i 6è. 

- COMPETÈNCIES BÀSIQUES al tercer trimestre a 6è 

- PROJECTE D’ARTS: Observació i revisió de la feina escrita ja sigui en grup o individual. 

Registre d’observació del paper après (dramatització teatral i musical, entrevistes i 

exposició final). Expressió escrita: Rúbrica de valoració de la producció escrita (noticia, 

entrevista, diàleg, còmic poema, cançó i conte) 

- PROJECTE CIENTÍFIC: Expressió escrita: Observació i revisió de la feina escrita ja sigui en 

grup o individual i l’informe de recerca. Expressió oral: Registre d’observació de les 

aportacions i exposicions de l’alumnat i ús del català entre els membres dels diferents 

grups de treball mitjançant una rúbrica . 

També es passen les proves diagnòstiques de 6è que venen donades pel Departament 

d’Educació i que tenen aplicadors i correctors externs.  

3.1.2.7. Materials didàctics 

CICLE PETITS: 

- Material manipulatiu AXIOMA i material de consciència fonològica Editorial Àlber. 
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- Quadern AXIOMA. 

- Material manipulatiu de l’escola elaborat per les mestres, lletres magnètiques,  

pissarres imantades i blanques, blocs lògics i trencaclosques. 

- PDI: JCLICS DE LLENGUA, Vídeos diversos.  

CICLE MITJANS: 

- Materials de consciència fonològica. 

- Rodolins amb cartes d’imatges. 

- Bingo ortogràfic. 

- Storycubs. 

- TAC: activitats lingüístiques. 

- Llibre de text o quaderns. 

- Fitxes de reforç o ampliació. 

- Biblioteca d’aula. 

CICLE GRANS:  

- Llibre de text. 

- Fitxes de reforç o ampliació. 

- Jocs ortogràfics. 

- Storycubs. 

- Jocs de taula. 

- TAC: activitats lingüístiques. 

- Havilect. 

- Biblioteca d’aula. 

Cada curs es publiquen els llibres de text que s’utilitzen i, llevat dels de les àrees de llengua 

castellana i el de llengua anglesa, són en llengua catalana. Tots els materials per treballar amb 

els i les alumnes, es fan en llengua catalana, menys els de llengua castellana i anglès. Les 

biblioteques d'aula disposen de llibres de lectura en català, castellà i anglès.  

3.1.2.8.  Activitats complementàries: sortides, colònies i altres activitats formatives. 

Les activitats que es deriven de les sortides i colònies es realitzaran en català i quan els serveis 

adreçats a l’alumnat es subcontracten a empreses externes es garantirà que el personal 
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conegui la llengua catalana i l’empri de forma habitual en la relació amb l’alumnat i les 

famílies, amb els mateixos criteris expressats en aquest PLC. 

3.1.2.9. Formació del professorat  

L’arribada de nous professionals al centre, d’origen i formació diversa, fa convenient el 

recordatori i actualització de les estratègies didàctiques aplicables en situacions immersió 

lingüística (PIL) així com formacions relacionades amb el tractament integrat de llengua i 

continguts (TILC). El TILC és una proposta metodològica orientada a ensenyar de manera 

integrada la llengua i els continguts en les àrees o matèries dels àmbits no lingüístics, 

promovent un aprenentatge actiu, més profund i significatiu. 

3.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

3.1.3.1. Informació multimèdia 

Es procura, sempre que sigui possible, que la llengua catalana sigui la llengua vehicular 

principal del programari i dels suports digitals que, en general, s’utilitzen en el centre. La 

utilització de la Tecnologies de la informació, aprenentatge i el coneixement (TIC, TAC) tenen 

una implicació molt directa en l’ús de la llengua com a vehicle de comunicació i convivència.  

En aquest sentit es vetlla, sempre que sigui possible, perquè els sistemes informàtics (el 

sistema operatius i el programari d’ús comú) estiguin en català. El sistema específic de gestió 

del centre anomenat Esfer@ és en català i es procura que qualsevol altre sistema de gestió 

estigui en català. Tanmateix es procura definir el català com a llengua d’ús en les pàgines web 

per fer tasques de gestió (bancs, empreses de serveis, etc). 

3.1.3.2. Usos lingüístics 

L’estructura sociolingüística de l’alumnat i les famílies de l’escola és variada, el que fa necessari 

que els docents que imparteixen continguts de llengua hagin de treballar de manera explícita 

els usos lingüístics de l’alumnat, per tal que la llengua catalana sigui la d’ús habitual. La resta 

de personal de l’escola i, específicament, l’equip docent hi col·laborarà des de les seves àrees. 

Els enfocaments metodològics globalitzadors que s’empren a l’escola faciliten aquesta tasca. 

També es tenen en compte els usos lingüístics de l'alumnat en la dimensió plurilingüe i 

intercultural del currículum plantejant continguts relacionats amb els usos socials en un 

context multilingüe com és el de Catalunya. En aquest punt, cal reflexionar  sobre el grau d’ús 

del català, que de forma habitual, fa l’alumnat en situacions no acadèmiques.  

3.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

La diversitat lingüística s’entén com una riquesa que cal cuidar i, si és possible, potenciar. Per 

formar parlants plurilingües i interculturals es treballa per l’assoliment de la competència 

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

proporciona a l’alumnat la competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats; també el 

respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre d’altres 

llengües i cultures.  
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S’aprofita la diversitat lingüística de l’alumnat per fer activitats relacionades amb el currículum 

que posin en valor les cultures de que provenen més enllà de la valoració simbòlica de la 

diversitat lingüística. 

3.1.3.4. Català i llengües d’origen 

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

afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per això, els 

equips docents disposen d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula. 

També tenen present la interdependència lingüística i el desenvolupament de les habilitats 

lingüístiques per millorar l’aprenentatge de tothom. 

3.2. La llengua castellana 

3.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

3.2.2. Introducció de la llengua castellana 

L’aprenentatge de la llengua castellana s’introduirà tant a nivell oral com a nivell escrit a partir 

del primer trimestre del primer curs de primària. L’assignació horària per l’ensenyament-

aprenentatge de la llengua castellana és de dues hores a cada curs de primària considerant 

que les estructures comunes es fan en català. Segons es desprèn de la diagnosi actual, el 

temps d’exposició a aquesta llengua es veu incrementada notablement per l’ús extensiu que 

l’alumnat en fa a l’hora de l’esbarjo i en situacions no acadèmiques d’interacció entre iguals. 

Pel que fa a la programació, s'ha de garantir la continuïtat i coherència metodològica entre el 

que es fa en català, el que es fa en castellà i les estructures comunes. L’objectiu final és que 

l'alumnat tingui el mateix nivell competencial en llengua catalana i en llengua castellana i pugui 

utilitzar el castellà adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió. Objectiu que 

s’ha anat complint en els darrers anys segons es constata en els resultats de les proves 

externes de competències bàsiques de 6è. 

La llengua castellana disposa d’un llibre de text de l’Editorial Barcanova. 

3.2.2.1. Llengua oral  

La llengua oral es desenvolupa a l’ensenyament primari mitjançant: 

- La interacció entre iguals de forma espontània.  

- El diàleg o conversa dirigida amb la mestra durant les activitats que es fan a l’aula. 

- La comprensió de textos de diferents tipologies, vídeos i àudios. 

3.2.2.2. Llengua escrita 

Les activitats que es fan a l’ensenyament primari per desenvolupar la llengua escrita són: 
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- Completar les activitats proposades del llibre quadern. Només a 1r i 2n en que el llibre 

és fungible.  

- Copiar i completar a la llibreta les activitats proposades, esquemes, resums i dictats   

- Redaccions proposades pel mestre o pel llibre. 

3.2.2.3. Activitats d’ús 

En els darrers cursos s’ha participat en intercanvis de comunicacions escrites amb escoles de 

Puerto Cabezas (Nicaragua) població agermanada amb la Vila. A part d’aquests tipus 

d’activitats d’ús, el centre no té prevista cap activitat d’incentivació de l’ús de la llengua 

castellana donat que és la llengua dominant en el context social tant del barri com de la gran 

majoria de mitjans audiovisuals públics i privats.  

3.2.2.4. Castellà a les àrees no lingüístiques 

La important presència del castellà a l’entorn de l’escola i el grau d’assoliment de les 

competències de l’àmbit lingüístic, fa que no sigui necessari augmentar el temps d’exposició 

d’aquesta llengua i per tant no s’empri en els processos d’ensenyament de les altres àrees. En 

les activitats dels alumnes més grans en les que s’utilitzen fonts originals, seran excepció els 

textos escrits originàriament en castellà (no seran traduïts expressament) i aquells materials 

pels quals no hi hagi una versió en llengua catalana. 

3.3. Altres llengües 

3.3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua estrangera: llengua anglesa 

3.3.1.1. Introducció de la llengua anglesa 

L’anglès és la llengua estrangera que tot l’alumnat aprèn a l’etapa d’Educació Primària. 

L’aprenentatge de la llengua anglesa s’introduirà tant a nivell oral, i posteriorment a nivell 

escrit, a partir del primer trimestre del primer curs de primària. L’assignació horària per 

l’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana és de dues o tres hores a cada curs de 

primària. Donat que l'origen de les famílies del centre és molt divers i la majoria no poden 

garantir l'aprenentatge d'aquesta llengua estrangera fora de l'àmbit escolar, l'escola ha ofert 

des de l’any 2007 més temps de contacte i ús real de la llengua anglesa dins de l'àmbit escolar. 

En aquest sentit, aquesta llengua es veu reforçada amb l’aplicació d’un programa 

d’aprenentatge integrat de continguts i llengua anglesa a l’àrea d’educació física.  

3.3.1.2. Metodologia 

El professorat de llengües estrangeres dissenya situacions d'aprenentatge globals en què l'ús 

motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives donen resposta a les 

necessitats que té l'alumnat. Es parteix d'un enfocament comunicatiu de l'ensenyament de 

segones llengües. També s’assisteix a una obra de teatre en anglès a Cal Bolet,  que 

prèviament s’ha treballat a l’aula. 

3.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
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Els llibres de text que s’utilitzen han estat consensuats entre tots els mestres d’anglès i l’equip 

directiu, procurant combinar continguts en format digital modern amb materials imprimibles. 

Actualment es combinen 3 components bàsics: Class Book, Activity Book  i Ipack (suport 

digital) 

 Class book 

 Activity book 

 PDI: activitats interactives ( jocs, cançons, vídeos...) 

 Jocs: jocs de taula, jocs de moviment (tpr), missing gap. 

 Flashcards i wordcards 

 Roleplaying i drama 

 Fotocòpies de reforç i ampliació dels continguts treballats 

 Llibres i revistes de lectura de la biblioteca d’aula d’anglès 

3.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

- En la PDI es realitzen activitats interactives com ara: 

 Jocs de vocabulari 

 Cançons 

 Vídeos: presentacions, històries,  

 Lectures interactives 

 Posters 

3.3.1.5. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

El programa d’aprenentatge integrat de continguts d’educació física i llengua anglesa esmentat 

anteriorment s’aplica a partir de 4t curs d’ensenyament primari. Donat el context lingüístic del 

centre i el grau d’assoliment de les competències de l’àmbit lingüístic, no es preveu ampliar 

l’abast del programa ja que aniria en detriment del temps d’exposició a la llengua catalana. 

Els objectius bàsics d'aquest programa, a més de desenvolupar les competències específiques 

de l’àrea d’educació física són: 

● Augmentar el temps de contacte de l'alumnat amb la llengua anglesa per tal de 

millorar la seva competència comunicativa en anglès. 

● Donar oportunitats a l’alumnat per utilitzar la llengua anglesa de manera més real i 

significativa, en aquest cas a l’àrea d’educació física. 
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Per tal d’assegurar que el fet de potenciar l’ús de la llengua anglesa no afecti al temps efectiu 

dedicat a l’activitat física, l’horari assignat a l’àrea d’educació física que s’imparteix en anglès 

mitjançant l’enfocament educatiu AICLE és de 2,5 hores setmanals de mitjana per aula de 4t a 

6è. Aquest programa utilitza quaderns de treball fungibles proporcionats per les editorials com 

a suport lingüístic a l’aprenentatge i com a eina d’integració de continguts d’educació física i 

llengua anglesa. 

3.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

En el centre, les llengües d’origen i les cultures de procedència, són un recurs més disponible a 

l’aula per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. 

3.4. Organització i gestió 

3.4.1. Atenció a la diversitat. 

Actualment tant la relació mestre tutor-mestre d’Educació Especial (EE) i la disponibilitat de 

recursos en professorat de suport determinen el grau i tipus d’atenció a la diversitat a l’aula. 

Com a criteri general, els suports generats es destinen a dividir el grup-classe en dos sub-grups 

heterogenis per treballar els mateixos continguts però en agrupacions més reduïdes. En el cas 

de les actuacions dels mestres d’EE  aquestes es produeixen sempre en petits grups homogenis 

i/o individuals a criteri de l’especialista i en funció de les necessitats concretes de cada alumne. 

En el programa de lectura FET es segueix el criteri de nivell pre-establert per colors que 

defineix el grau d’assoliment i les necessitats de suport més o menys intensiu.  

El centre disposa d'una comissió d'atenció a la diversitat (CAD), formada per un representant 

de l’equip directiu, els i les mestres d'Educació Especial, un representat de cada cicle i, 

ocasionalment, el professional de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 

que intervenen al centre. Actualment es realitza una reunió mensual de la Comissió d'Atenció 

a la Diversitat (CAD) com espai de reflexió i coordinació per intentar adequar els mecanismes 

d’atenció a la diversitat a la realitat canviant del centre. Corresponen a aquesta comissió, entre 

d'altres funcions: la concreció de criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat; 

l'organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i les mesures 

adoptades; el seguiment de l'evolució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i 

específiques. 

3.4.2. Organització dels usos lingüístics 

3.4.2.1. Llengua del centre 

Seguint les orientacions de la guia d’elaboració del PLC elaborada per la Subdirecció General 

de Llengües i Entorn (2018), es pren consciència que la manca de contextos on s’empri la 

llengua catalana comporta la segregació sistemàtica de l’alumnat, i en bastants casos de les 

famílies, que no disposa d’altres contextos on aprendre-la, i, per tant, comporta la reproducció 

de la marginació. Aquesta situació escolar perjudica notablement no només el futur del català 

com a llengua d’ús habitual i preferent, sinó els drets individuals de futurs ciutadans que 

poden veure limitades les seves possibilitats de promoció acadèmica, personal i social. El 

centre educatiu segueix un criteri lingüístic favorable a l'ús del català també en els rètols, els 
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cartells i la decoració general del centre; tots els espais del centre estan retolats en català 

(aules, tutories, espais comuns, serveis administratius, pla d'evacuació, etc).  

3.4.2.2. Documents de centre 

El llenguatge utilitzat en l'elaboració i revisió dels documents de centre és el català així com 

tota la documentació administrativa del centre que també està redactada en català.  

3.4.2.3. 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. En general, el punt de vista co-educatiu es treballa 

transversalment a totes les àrees del currículum. 

3.4.2.4. Comunicació externa 

Documentació: El centre expedeix la documentació en català. Si una família demana, tot fent 

ús del seu dret de rebre la informació en altra llengua oficial, s’adreçarà al personal de l’escola 

perquè l’ajudi en la comprensió del text.  S’atenen les peticions de documentació en castellà 

pels tràmits amb les administracions educatives de fora de Catalunya mitjançant les opcions 

bilingües disponibles a l’aplicatiu del Departament d’Educació anomenat Esfer@.  

Correspondència oficial: Tota la correspondència del centre es redacta en català, menys en els 

casos en què s'efectua amb persones físiques o jurídiques residents fora de l’àmbit lingüístic 

català.  

Revista: Des de l’any 2004, trimestralment, l’escola edita en català la revista “El Pàmpol”. 

Actualment forma part de l’Aprenentatge Basat en Projectes del cicle de grans, és en format 

digital i està disponible a la web.   

Informes: Els informes trimestrals també es fan en llengua catalana, tant a educació infantil 

com a primària. Si una família demana, tot fent ús del seu dret de rebre la informació en altra 

llengua oficial, s’adreçarà al tutor/a de l’alumne perquè l’ajudi en la comprensió del text. 

Telegram: Des de l’any 2016 s’ha obert una nova línia comunicativa amb les famílies a través 

d’aquest canal en que s’utilitza el català. 

Twiter: L’escola disposa d’un compte de twiter amb l’objectiu de fer difusió, sempre en llengua 

catalana, de les activItats i celebracions que es realitzen al centre. 

Comunicacions orals:  Sempre que és possible, les comunicacions es fan en llengua catalana, 

només en els casos que la impossibilitat de comunicació en català és obvia, s'utilitza altra 

llengua d'expressió. 

3.4.2.5. Llengua de relació amb famílies 

En la llengua de relació amb les famílies es té en compte que, per una banda, cal prioritzar la 

comprensió durant l’intercanvi d’informació, però, per l’altra, cal fer partícips als membres de 

les famílies que la llengua vehicular de l’escola és el català i de l’existència d’un projecte 

lingüístic que regula l’ensenyament-aprenentatge i l’ús de les llengües en el centre. Es vetlla 
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perquè tothom tingui accés a les diferents llengües escola i ningú, sigui pare, mare o mestre, 

resti marginat de la possibilitat de fer servir el català quan ho consideri oportú. És a dir, ha de 

permetre adquirir i desenvolupar una competència multilingüe que inclogui la llengua pròpia 

de Catalunya, allà on viu. 

Comunicació oral: Tot i que la llengua vehicular de l’escola és el català, moltes de les 

entrevistes amb les famílies es fan en castellà. En aquest punt i, per tal d’incrementar l’ús 

social del català i afavorir la seva comprensió i ús, si l’interlocutor ja fa temps que resideix a 

Catalunya se li pot adreçar en català tot respectant el seu dret d’utilitzar qualsevol de les 

llengües oficials.  En situacions extremes en que la comunicació no és possible en català, 

castellà o anglès es sol·licita un servei de traducció que normalment és al castellà. 

Comunicacions escrites dirigides a les mares i pares: Tots els comunicats escrits (notes, cartes i 

informacions) dirigits a les famílies es redacten en català. L’agenda escolar és el mitjà preferent 

de comunicació escrita entre el professorat i les famílies. Actualment, en les comunicacions 

que gestiona l’equip directiu, a més de les cartelleres i les notes en paper,  s’empra el correu 

electrònic i el canal Telegram. Si hi ha problemes de comprensió i la família ho demana, 

s’explica oralment en castellà el contingut del text. 

Personal d’Administració i Serveis (PAS): La llengua de relació del personal d'administració i 

serveis amb el professorat, alumnat i pares i mares de l'escola és majoritàriament el català, tot 

i que, quan s’escau, es fa servir el castellà amb les interaccions amb les famílies. A l’igual que la 

resta de professionals de l’escola cal evitar, però, el canvi de llengua pel simple fet de no ser 

catalanoparlants. 

 Servei de menjador: Tots els comunicats escrits referents al servei de menjador així com els 

menús, es realitzen en català, tot i que algunes retolacions internes de l’empresa 

concessionària són en castellà. La llengua vehicular emprada per la majoria dels professionals 

del menjador és el català, llevat d’alguns casos en que s’utilitza el castellà així com en les 

interaccions amb algunes famílies i proveïdors. De la mateixa manera que en les altres 

situacions de l’escola, cal evitar el canvi de llengua pel simple fet de no ser catalanoparlants 

ajudant en la comprensió i ús de la llengua i recolzar la normalització de l’ús del català. 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes: L'AMPA mostra una actitud favorable vers la 

normalització lingüística del català. La retolació de les seves dependències, així com els 

comunicats adreçats a les famílies, al centre i a l'alumnat, són sempre en català. En les 

comunicacions orals empren la llengua que els és més còmode exercint el del dret dels 

ciutadans i ciutadanes a utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.  

3.4.2.6. Educació no formal 

En les instruccions pel desplegament del Currículum del 2009, es fa incís en que el PLC és 

també un instrument de reflexió sobre el perill que comporta, per al desenvolupament de 

competències lingüístiques i per la integració social de les persones, la restricció del català als 

espais vinculats al currículum escolar i la seva desvinculació de les relacions interpersonals, 

afectives, lúdiques, etc.  En aquest sentit, l’escola no pot relativitzar la importància de la 
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llengua ni desvincular-se dels àmbits de l’educació no formal que proporciona les eines 

fonamentals per a la formació dels infants. 

3.4.2.6.1. Serveis i activitats d’educació no formal  

El centre educatiu s’implica en diferents activitats d’educació no formal i en totes el català és 

la llengua vehicular.  

- Tastacontes. 

- Certamen de Lectura en Veu Alta. 

- Alfabetització de les famílies. 

- Voluntariat per la llengua. 

- Activitats de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

- Biblioteca Torres i Bages: Zum-Zum 

- Teatre. 

- Fira musical. 

- Cantània. 

- Jornades esportives. 

- Cros. 

També s’impulsen activitats d'educació no formal relacionades amb el foment de la llengua 

catalana. El programa de català per pares i mares està esdevenint una eina potent no només 

d’aprenentatge de la llengua catalana per part de les famílies, sinó també una via de 

participació i socialització valorada molt positivament.   

En el programa d’habilitats parentals la llengua de comunicació habitual de les persones que 

lideren el programa, normalment, és el català sens prejudici de que els usuaris utilitzin altra 

llengua oficial. 

3.4.2.6.2. Activitats extraescolars  

Una part de les activitats extraescolars s’ofereixen a través de l’AMPA i d’altres són 

gestionades per l’Ajuntament. En les activitats organitzades per l’AMPA, el monitoratge 

contractat a través del Consell Esportiu, normalment, és competent en llengua catalana i 

l’utilitza habitualment. En els altres casos alguns monitors i monitores usen el castellà. En les 

activitats gestionades per l’Ajuntament el centre hi dóna el vist-i-plau però no intervé en 

l’organització. La llengua usada en les activitats varia en funció del col.lectiu i dels monitors 

responsables.  

3.4.2.6.3.  Llengua i entorn  
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El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres administracions públiques o entitats de 

l'entorn en que la llengua de comunicació habitual és el català sens perjudici de que els 

interlocutors utilitzin altra llengua oficial. L’escola s’afegeix a aquelles activitats que des de 

l’entorn proper es promouen per garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes 

com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. Aquestes activitats poden 

ser tant fruit de les administracions públiques, les entitats del teixit associatiu o les empreses i 

impliquen el treball amb xarxa. En el moment d’elaborar el PLC, el centre col.labora amb:  

- Ajuntament de Vilafranca: plans d’ocupació Llei de Barris, Diversitat Espirall, programa  

+ música i mitja marató de l’Espirall. 

- Escola d’Art Arsenal: dia de la discapacitat (mural i activitat). 

- Centre d’expressió plàstica Zig-Zag: Tastacontes 

- Departament d’Educació i Fundació Enciclopèdia: Certamen de Lectura en Veu Alta. 

- Departament d’Educació: Jocs Florals Escolars de Catalunya. 

- Mancomunitat Penedès Garraf: activitats d’educació ambiental. 

- Biblioteca Torres i Bages: la maleta de la Zum-zum, pla de foment de la lectura. 

- Catsalut: Revisions bucodentals i xerrades adreçades a famílies. 

- Consorci per a la Normalització Lingüística: català per families i voluntariat lingüístic.  

3.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

3.4.2.1. Actituds lingüístiques 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics del 1996, tothom té dret a ésser reconegut 

com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i 

el deure de mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre educatiu té en 

compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita, tant per afavorir l’autoestima com per 

enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

- El dia de la Pau es treballa una cançó on hi poden aparèixer diferents llengües. 

- Activitat dia de la llengua materna a l’Aula d’acollida. 

- Escriure la data en diferents llengües. 

- Cantar la cançó d’aniversari en diferents llengües. 

3.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre ha regulat actuacions que dinamitzen l'ús del català i en ocasions, quan és necessari, 

els mestres fan ús d’aquest servei de traducció per tal de comunicar-se amb les famílies que no 

comprenen el català, el castellà o l’anglès.  Tanmateix, l’escola facilita a aquelles famílies que 
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ho demanin expressament les explicacions en castellà o anglès d’aquelles informacions que no 

comprenguin.  

3.4.3. Alumnat nouvingut 

L’escola té redactat un Pla d’acollida on s’especifiquen les diferents actuacions que cal seguir 

per tal de facilitar l’adaptació escolar i l’aprenentatge de la llengua en l’alumnat nouvingut.  

El protocol d’acollida inclou una avaluació inicial per tal de conèixer el nivell de llengua de 

l’alumne. En aquesta avaluació inicial s’inclouen activitats en castellà i anglès per conèixer  els 

aprenentatges previs de l’alumnat nouvingut i poder diagnosticar el punt de partença 

lingüístic. També s’identifica el grau de domini de la seva llengua d’origen per poder tenir en 

compte la interdependència lingüística. S’elabora un Pla individualitzat (PI) de llengua o 

llengües per aquest alumnat. El Pla d’Acollida es proposa que l’alumnat sigui capaç de: 

- Saber demanar i donar informació sobre la identificació personal. 

- Assolir una competència lingüística comunicativa suficient per relacionar-se. 

- Conèixer i emprar un vocabulari sobre temes del seu entorn proper i exponents 

lingüístics relacionats. 

- Iniciar-se en l’habilitat lectora i expressió escrita. 

3.4.3.1. Sistematització general de l’aprenentatge de la llengua en l’alumnat 

nouvingut 

Sempre que és possible, dins de les capacitats de l’alumne, s’utilitza el català per adreçar-se a 

l’alumnat nouvingut, i en concordança amb el PI que se li elabora quan arriba. 

L’escola preveu, segons el document del Pla d’acollida, quatre estadis bàsics en l’adquisició de 

les competències lingüístiques: 

a) Adquisició oral de la comprensió i expressió de les consignes que permetin l’alumnat 

tenir un ús comunicatiu i primerenc de la llengua, sobretot en l’àmbit escolar. En 

aquest sentit, l’escola proposa en el seu Pla d’acollida que l’alumne nouvingut tingui, 

durant les primeres setmanes, un alumne del seu mateix grup-classe, que faci un paper 

de guia, de tutor i d’acompanyant en tot aquest procés. També es preveu l’actuació del 

mestre de suport , el qual destinarà unes hores a acollir aquest alumnat i l’ajudarà en 

l’aprenentatge d’aquest ús immediat i comunicatiu de la llengua. També està prevista, 

si fos necessària en alguns casos, l’actuació de les mestres d’Educació especial. 

b) Adquisició oral de la comprensió i expressió del vocabulari i les estructures bàsiques 

de la llengua catalana. L’escola treballa aquest aspecte a partir d’un material visual, 

com són els murals, les làmines, màscares, titelles, disfresses, jocs… També es fan 

servir diferents vocabularis en imatges i tot el material d’acollida informatitzat que en 

aquests moments tenim a l’abast. 
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Es preveu la sistematització d’aquest aprenentatge oral, a través d’hores de suport i de 

la progressiva adaptació del nou alumnat a l’escola i a l’aula ordinària. 

c) Iniciació a l’adquisició de la comprensió i expressió escrita de la llengua catalana. Es 

treballa aquest aspecte, a partir de diferents dossiers bàsics segons el cicle i la 

procedència de l’alumnat. Es tracta sempre d’un material que possibilita connectar la 

llengua oral amb l’escrita. 

d) Reforç de llengua catalana a l’aula o en petit grup. L’escola fa el seguiment dels 

aprenentatges de la llengua de l’alumnat nouvingut a partir d’un reforç que ja està 

previst per a la resta d’alumnat. Es tracta d’un suport a l’àrea de llengua per a tots 

aquells alumnes que ho necessitin.  

En el tractament de la llengua segons la procedència de l’alumnat nouvingut, l’escola preveu 

dos tipus d’actuacions: 

1. Alumnes que arriben sense escolaritzar o amb un nivell insuficient d’escolarització en 

referència al grup que l’ha de rebre i que no parlen cap de les dues llengües oficials. 

2. Alumnes que arriben al Centre amb una experiència d’escolarització suficient i que 

entenen alguna de les dues llengües oficials. 

El tractament de la llengua oral en un principi serà el mateix per a tot l’alumnat nouvingut, el 

qual, en la mesura que sigui possible i segons les seves edats, compartirà espai i hores 

d’atenció de la mestra de suport. L’escola preveu, però, un tractament de suport específic i 

més individualitzat per als alumnes que pertanyen al grup 1. 

El tractament de la llengua escrita serà diferent segons el grup (1-2) en el qual l’alumne estigui 

ubicat, és a dir, segons la seva procedència.  

Contínuament s’aniran avaluant els aprenentatges d’aquest alumnat, per tal de poder donar 

resposta a les necessitats d’aquests alumnes, tot canviant estratègies, actuacions, materials, 

recursos i reorganitzar si cal, els grups de reforç. 

3.4.4. Organització dels recursos humans 

Coordinador/a lingüístic/a d'interculturalitat i de cohesió social (LIC). El centre, a l’inici de cada 

curs escolar, designa un coordinador/a LIC. Les principals tasques d’aquest càrrec són: 

● Vetllar per la correcta implementació del PLC de Centre. 

● Vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular del centre de tota la comunitat 

educativa. 

● Potenciar la coordinació amb el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut 

tenint en compte el pla de familiarització. 

● Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i 

intercultural. 
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● Coordinar les activitats que promouen l'ús del català i el respecte a la valoració de 

la diversitat lingüística i cultural. 

● Coordinar el grup de llengua i biblioteca on s’ha revisar i actualitzat el PLC de 

Centre. 

3.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

En els propers anys el centre es proposa incloure activitats de formació permanent per 

l’actualització del programa d’immersió lingüística (PIL), per l’ensenyament integrat de la 

llengua catalana i els continguts en les àrees o matèries dels àmbits no lingüístics (TILC) i en el 

foment, dinamització i gestió de la biblioteca de centre.  

3.4.5. Organització de la programació curricular 

3.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

En llengua catalana, disposem de diversos documents on es recull la gradació de continguts 

que es treballaran a cada nivell. Respecte als projectes d’arts escèniques, tant del cicle de 

mitjans com de grans, també disposem d’un document on hi ha la distribució més exhaustiva 

per cadascun d’aquests. En funció de les necessitats dels alumnes i dels mestres s’adaptaran 

els materials. En llengua castellana i llengua anglesa es seguirà la programació internivell que 

proposen les editorials. 

3.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. L'acord 

del involucra les àrees de llengua catalana i castellana, les estones de lectura i SEP, tot 

considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar 

l'anticipació d'aprenentatge i atendre l'especificitat dels continguts.  

Els continguts que es treballen en l’àrea de llengua catalana a l’ensenyament primari són: 

CICLE MITJANS: 

Estratègies lectores:  

- Seguim el projecte FET. 

Treball de llengua oral: 

- Lectura. Descripció d’imatges. 

- Rutines diàries.  

- Rodolins. 

Treball de llengua escrita: 

- Esborrany. graella de planificació amb preguntes per respondre en funció del text a 

treballar. 
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- Els dies de la setmana. 

- Redacció escrita: El conte, descripció de persones, l’enquesta, l’anunci, la postal, la 

recepta de cuina, endevinalles, embarbussaments, recorregut, instruccions d’un joc, 

llistats, anunci, enquesta i rodolins. 

- Tipus de frases: interrogatives, exclamatives, enunciatives i imperatives. 

- Concordança de subjecte i predicat i de determinant, nom i adjectiu. 

- Reconeixement i ús de connectors: perquè, però, i. 

- Escriptura de tots els sons : 

- els sons vocàlics: a, e, i, o, u. 

- els sons consonàntics: m, p, t, d, n, l, f, h, b, v, w i la seva grafia. 

- r forta i r fluixa i x 

- els sons: ca, co, cu, que, qui, k i les seves grafies. 

- els sons: ga, go, gu, gu 

- els sons: ja, jo, ju, ge, gi i la seva grafia. 

- el so de la s sorda i les seves grafies: s, ss, c i ç. 

- r el so de la s sonora i les seves grafies: s i z. 

- els sons: ny, ll i l·l i la seva grafia. 

-els grups consonàntics: pr, pl, br, bl i la seva grafia 

- Producció de textos escrits. 

- Tipografia adient (Títol, subratllat…) 

- Aplicació del procés reflexiu (pensar, escriure i revisar) 

Signes de puntuació: 

- Aplicació de signes de puntuació (punt final, coma, admiració, interrogació, dos punts i 

guió) 

Tipologies textuals: 

- El conte, descripció de persones, l’enquesta, l’anunci, la postal, la recepta de cuina, 

endevinalles, embarbussaments, recorregut, instruccions d’un joc, llistats, anunci, 

rodolins i enquesta. 

Terminologia que s’utilitza: 
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- Paraules compostes 

- Frases fetes. 

- Camps semàntics. 

Aspectes gramaticals (teòrics) 

- -majúscules: nom propi, inici de text, després de punt i seguit i deprés de ? ! 

- - r / rr. 

- -r final: oficis -or / -er. 

- -acabament –nt. 

- -c / que / qui / qua / quo. 

- -s / ss / c / ç / sc. 

- -cl / cr. 

- -aprostrof: l’ / d’. 

- -mp / mb / mm. 

- -al / a l’ / del / de l’ / pel / per l’. 

- -per què / perquè. 

- - h / hi ha / i a. 

- - l·l 

- - w 

- -discriminació auditiva sons corresponents / ortografia: 

- -j / g 

- -s / z 

- - x / -ix 

- -ll / i 

- e (oberta i tancada) 

- ortografia i segmentació paraules amb dígrafs: g / gu. 

- segmentació de síl.labes amb diftongs: (gua/güe/güi/guo) (qua/qüe/qüi,quo). 

- Introducció a l’accentuació gràfica: reconeixement de síl.labes (àtones i 



 

34 

- tòniques). 

- Reconeixement paraules agudes, planes i esdrúixoles. 

- Ús de la terminologia gramatical (nom, verb, masculí, femení, singular, plural temps 

verbals: passat, present ,futur). El singular i el plural són diferents en català i en 

castellà. 

- Reconeixement en el text: determinants, noms (comuns i propis) adjectius i verbs. 

- Iniciar-se en l’hàbit de consulta del diccionari: ordre alfabètic i definicions. 

- Sinònims i antònims. 

- Sufixos: augmentatius, diminutius i superlatius. 

- Prefixos: re- 

- Quantitatius: molts, alguns, ningú, tothom. 

- Noms (propi, mestre/a, companys/es) 

CICLE GRANS: 

Estratègies lectores: 

- Llegir títol. 

- Mirar imatge. 

- Vocabulari específics. 

Llengua oral: 

- Exposicions dels projectes. 

Llengua escrita: 

- Neologismes. 6è 

- Sinònims i antònim. 4t i 5è 

- Sobrenoms. 4t 

- Homònims. 4t, 5è i 6è. 

- Hiperònims. 6è 

- Formació verbs. 6è 

- Metàfores. 4t, 5è i 6è 

- Alfabet. 4t i 5è. 
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- Polisèmia. 5è 

- Diccionari, 4t i 5è 

- Família de paraules, camps semàntics. 4t, 5è i 6è. 

- Prefixos i sufixos. 4t, 5è i 6è. 

Tipologies textuals: 

- 4t: Conte, text explicatiu, recepta i descripció de persones. 

- 5è: Descripció de paisatges, conte narratiu i instruccions de jocs. 

- 6è: Autobiografia, crítica, e-mail i infografia. 

- Projectes: rodolins, acudits, cançons, poemes, notícies, entrevistes, còmics, diàlegs, 

cartells, guions teatrals i cinematogràfics. 

Signes de puntuació: 

- 4t i 5è: dos punts, punts suspensius, signe d’interrogació, signe d’exclamació, punt i 

coma. 

- 5è: guió. 

- 6è: entre comes, entre parèntesis, punt i coma. 

Aspectes gramaticals (teòrics) 

- 4t, 5è i 6è: nom, adjectiu, verb, tipus d’oracions, subjecte i predicat. 

- 5è: determinants, preposicions i conjuncions. 

- 6è: complement del nom, complement verbal, complements circumstancials, 

complement indirecte, complement directe, atribut, verbs regulars i verbs irregulars. 

3.4.5.3. Projectes d’innovació relacionats amb l’àmbit lingüístic.  

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària 

estructura el currículum en àmbits i dins de cada àmbit en àrees i dimensions que agrupen les 

diferents competències a assolir. L'àrea de llengua catalana és una de les àrees implicades en 

diversos projectes de l'escola i que seguint amb la mirada polièdrica del PEC es desenvolupa a 

partir del següent esquema (il.lustració ): 



 

36 

 

 

Els projectes amb més càrrega lectiva relacionada amb la llengua catalana són: 

• Arts escèniques, llenguatge i comunicació: són projectes basats en la metodologia 

Kilpatrick que es desenvolupen de 1r a 6è utilitzant agrupaments interedats durant 

dues tardes a la setmana. Al cicle de mitjans parteixen dels següents temes:  

• Doblatge dibuixos animats 

• Teatre 

• Dansa 

• Circ 

• Conte 

• Pel·lícules 

• Festa Major 

I al cicle de grans: 

Dimensions 
comunicació oral, 

plurilingüe i 
multicultural 

Projectes d'Arts 
escèniques, 
llenguatge i 

comunicació. 

Projectes mètode 
científic  

Tenim la paraula 

Jocs de lèxic 

Dimensions 
comprensió lectora i 

literària 

Lectojocs 

Programa FET 

Dimensió expressió 
escrita 

Quaderns 
sistemàtics 

d'expressió escrita 
(ed. Teide) 

Projectes d'Arts 
escèniques, 
llenguatge i 

comunicació. 

Projectes mètode 
científic 
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• El musical 

• La revista 

• Fem cançons 

• Stop motion 

• Titelles 

• Ràdio 

• Còmic 

• Doblatge curtmetratges 

 Tenim la Paraula:  És un programa que proposa el Departament d’Educació i que 

s’iniciarà a l’escola el curs 2020-2021. L’objectiu del programa és millorar les habilitats 

comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar fets, opinions i sentiments, i 

participar activament en la societat. 

 Programa FET: És un programa proposat per l’EAP i aplicat a l’escola des de fa uns anys 

de P4 fins a 3r d’ensenyament primari amb la finalitat de millorar el nivell de lectura 

dels alumnes (fluïdesa i comprensió), de manera que un percentatge cada vegada més 

elevat dels alumnes mostrin el nivell corresponent als seu curs. El programa aporta un 

instrument d’avaluació anomenat Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de 

l’Aprenentatge de la Lectura, PACBAL, que mesura el grau d’èxit amb que un nen 

progressa en aquelles habilitats crítiques que estan a la base de la lectura primerenca. 

Les diverses àrees que s’avaluen serveixen per predir si l’alumne serà un lector amb 

fluïdesa. Les puntuacions de l’alumne es categoritzen en tres nivells: normatiu, d’algun 

risc i amb risc de dificultats lectores. 

El PACBAL és un instrument d’avaluació que: 

1. Determina si els alumnes mostren totes les habilitats importants que es necessiten per 

llegir correctament. 

2. Ofereix un sistema de control del progrés que avalua el grau d’eficàcia de les 

intervencions educatives. 

3. S’utilitza com una avaluació de resultats que mesura l’eficàcia del programa educatiu 

de lectura de l’escola. 

El PACBAL utilitza 7 indicadors per avaluar les habilitats de lectura primerenca: segmentació 

fonèmica (SF),  principi alfabètic (PA), lectura de paraules sense sentit (PSS), lectura de 

paraules amb sentit (PAS), fluïdesa en la lectura oral (FLO), comprensió lectora (CL) i vocabulari 

(Vc). 

3.4.6. Biblioteca escolar 
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Cicle petits 

- Biblioteca d’aula. totes les aules d’infantil disposen d’un petit espai de biblioteca a 

l’aula. S’utilitza en diferents moments del dia com, a les entrades, quan acaben una 

feina o després d’esmorzar. 

- Amb la finalitat que els alumnes d’infantil coneguin l’espai de la biblioteca del centre , 

l’utilitzarem mínim un cop al mes, per explicar contes, mirar contes lliurement o fer 

alguna escenificació.  

Cicle mitjans: 

-  Sala d’estudis: A les hores del pati com a espai per a fer deures, llegir i estudiar.  

-   Biblioteca d’aula: L’horari de biblioteca d’aula és de 9 a 9:15 i de 15 a 15:15 i es 

dinamitza  de diferents maneres: 

-  Préstec de llibres per llegir a l’aula. 

    -   Lectura individual a l’aula: a la cadira o en coixins. 

    -   Lectura col·lectiva. 

Cicle grans:  

- Sala d’estudis: A les hores del pati com a espai per a fer deures, llegir i estudiar. 

- Biblioteca d’aula: Es dinamitza de diferents maneres: 

- Préstec de llibres per llegir a l’aula i a casa. 

- Lectura individual a l’aula. 

- Lectura col·lectiva. 

- Lectura modelatge del mestre. 

3.4.7. Pla de lectura de centre 

El programa de lectura de l’escola es basa en el programa FET ja descrit anteriorment a més de 

les actuacions prèvies que es fan a P3 i les posteriors que es fan a 4t, 5è i 6è. 

P3: 

Desenvolupa la consciència fonològica a través de cançons, rutines, contes i el nom. 

P4 a 3r: 

Es segueix el programa FET:  

- Explicar de l’objectiu i la contextualització. 

- Llegir el títol, mirar la imatge i treball de deducció del tema de la lectura. 
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- Llegir les paraules difícils del text. 

- Mirar el vocabulari. 

- Establir la finalitat de la lectura: Llegir per aprendre a llegir. 

- Lectura del text en veu alta, modelatge de la mestra. 

- Lectura del text en eco. 

- Establir una nova finalitat: Llegir per comprendre. 

- Nova lectura del text: lectura coral. 

- Fer preguntes de comprensió. 

- Tornar a llegir el text (Xiuxiueig) 

4t - 6è: 

Es treballa de forma general utilitzant els 15 minuts de lectura:   

- Lectura individual. 

- Lectura col·lectiva. 

- Lectura en veu alta (preparat a casa). 

- Modelatge del mestre. 

- Càsting per la lectura en veu alta. 

- Es treballa de manera intensiva al SEP utilitzant el material FET d’altres nivells i 

lectures variades. 

3.4.8. Projecció del centre 

L’escola projecta l’ús de la llengua i literatura a través de diferents canals: 

- Pàgina web: fa difusió de les produccions orals i escrites realitzades amb finalitats 

educatives: La revista de l’escola, la lectura en veu alta, enregistraments dels projectes 

d’arts escèniques i llenguatge i gravacions de les obres de teatre. 

- Canal de telegram: Comunicació unidireccional d’informacions del centre. 

- Twitter: difusió d’activitats realitzades a l’escola. 

- A través de tots els mitjans de publicació que fa servir l’escola s’informa a les famílies 

de les diferents actuacions on intervenen els agents de la comunitat educativa. 

- Canal de youtube: Videos escolars.  

3.4.9. Altres actuacions de projecció externa del centre 
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- Certamen lectura en veu alta. 

- Intervenció a RTV (ràdio) per part de les cooperatives de 5è dins del projecte 

d'emprenedoria. 

- Participació a RTV (televisió) sobre festivitats i esdeveniments educatius del centre. 

- Participació a la secció del “Pom de dalt” del setmanari “3 de vuit”. 

3.4.10. Intercanvis i mobilitat 

La mobilitat es centra en les sortides i colònies que se solen preparar, s’organitzen diverses 

sortides acadèmiques i que complementen el currículum en el seu vessant més pràctic. 

Sempre es procura que també serveixin per millorar la  competència lingüística de l'alumnat i 

l’ús social del català. En aquest punt es comprova que les entitats o empreses externes siguin 

capaces d’oferir les seves activitats en llengua catalana. 

3.4.11. Dimensió internacional del centre educatiu 

L’escola ha estat en vàries ocasions centre de pràctiques d’estudiants Erasmus vinculats a la 

Universitat de Barcelona i la Universitat de Lapland (Finlàndia). També, i durant els primers 

anys d’aplicació del programa AICLE en EF, l’escola va sol·licitar i obteni auxiliars de conversa 

provinents dels EEUU i Polònia. En els darrers cursos s’ha participat en intercanvis de 

comunicacions escrites amb escoles de Puerto Cabezas (Nicaragua) població agermanada amb 

la Vila. 

4. Concreció operativa del projecte 

La concreció operativa del PLC es realitza a través de la Programació Anual de Centre.  

5. Referències 
 

Departament d’Ensenyament (2018) El Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya : 

l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural. 
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