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   0. INTRODUCCIÓ 

 
El Projecte Lingüístic de l’Escola Ronçana, pren com a referència el marc legal i normatiu:  

- La Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política lingüística.  
- El Decret 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments d’Educació Primària on es despleguen els nous currículums. 
- L’ordre EDU/134/2008, de 20 de març que concreta el decret anterior. 
 

El nostre Projecte Lingüístic, com a part del Projecte Educatiu de Centre, té la funció de 
garantir el dret dels nostres alumnes a conèixer i dominar l’ús del català i del castellà i 
d’una llengua estrangera, així com facilitar un espai educatiu respectuós de la diversitat 
lingüística i cultural que conforma la nostra societat. 
Estem d’acord amb Francesc Marc Àlvaro quan diu: “qualsevol idioma és un mapa de 
referències insubstituïble, un dipòsit de memòria , un vehicle de creació estètica, una 
mirada singular sobre la realitat i un patrimoni de tota la humanitat” 
 
Els eixos vertebradors són: 

- La generalització i la consolidació del domini i l’ús de la llengua catalana com a 
llengua vehicular de l’ensenyament i la comunicació en el centre educatiu. 

- Una educació oberta al món plurilingüe que faciliti la cohesió social. 
 

Aquest PLC està orientat a que l’alumnat: 
- Ha de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge 

perquè pugui expressar emocions, sentiments i idees en situacions 
d’interacció, i perquè pugui utilitzar-lo en la construcció de la personalitat i 
del coneixement. 

- Igualment ha de dominar el castellà i ser capaç d’usar-lo en tots els seus 
registres. L’escola ha d’oferir l’ensenyament d’aquelles formes d’ús que 
enriqueixin el llenguatge de l’alumnat. 

- Ha de conèixer una llengua estrangera de tal manera que sigui capaç de 
comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

- Ha de comprendre informacions escrites bàsiques i saber transferir 
coneixements entre les llengües romàniques (tot i que no les coneguin). 

- Ha de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en 
l’entorn on viu, interessar-s’hi i també fer-ho respecte a d’altres de més 
llunyanes de les quals pot aprendre i enriquir-se personalment, malgrat no les 
aprengui mai. 

- I finalment, ha de poder-se introduir en la dimensió literària de la llengua, tot 
prenent contacte amb la lectura d’obres de qualitat i amb les construccions 
de la cultura tradicional. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
1.1 Entorn 
 
Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi del Vallès Oriental, situat al mig de la Vall del Tenes. 
Té una extensió de 14 Km i el seu poblament ha estat des de sempre molt dispers. Va 
experimentar un creixement poc controlat en els anys 60 i 70, època en que es van construir 
múltiples urbanitzacions de segona residència. En els darrers anys hi ha hagut un nou 
creixement amb la construcció de molts habitatges, especialment en els barris del Rieral i la 
Sagrera. 
L’any 2000 el poble tenia 4536 habitants i actualment en té 6458. 
Segons dades que ofereix el banc d’estadístiques de municipis al web de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, es pot veure que la renda familiar mitjana disponible és 
lleugerament superior a la de la comarca. 
El nivell d’instrucció de la població es distribueix així: 14 % sense estudis, 26 % estudis 
primaris, 32 % grau mitjà, 18 % grau superior, 10 % estudis universitaris. 
Hi ha algunes famílies procedents d’altres països però en petit percentatge. 
L’ús del català com a única llengua de comunicació habitual se situa al voltant del 35 %, el 
castellà el 45 % i l’ús combinat de totes dues llengües representa un 20 %. 
Fins l’any 2008, l’Escola Ronçana, ubicada al Rieral, ha estat l’únic centre d’Infantil i Primària 
del poble, fet pel qual ha acollit tots els infants en edat escolar, amb diversitat d’entorns 
familiars, econòmics i culturals. El creixement del poble ha comportat un gradual augment 
de la matrícula i el centre va arribar a ser de tres línies. Aquest curs 2008-09  ha començat a 
funcionar el nou CEIP La Sagrera al seu nou edifici del barri de la Sagrera. 
L’escola Ronçana actualment és de dues línies des de P-3 a 6è i té una dotació de 31 mestres 
del Departament, a més dels altres professionals socioeducatius i del personal 
d’administració i serveis. 
La comunitat educativa està organitzada en diferents grups de treball interns, compta amb la 
col·laboració de l’AMPA, l`Ajuntament i altres entitats locals i comarcals. 
L’entorn físic de l’Escola és obert, amb molt contacte amb l’exterior. Diferents edificis, uns 
més antics que els altres, componen l’escola que ha anat creixent amb els anys. Hi ha també 
diversos espais de joc (patis, pistes, bosquet). 
 
 
 
1.2 Alumnat 
 
L’alumnat del Centre es correspon amb l’entorn descrit. Es constata que va augmentant el 
nombre d’alumnes que tenen el castellà com a llengua de comunicació i que el català 
l’aprenen i l’utilitzen a l’escola. Els alumnes provinents  d’altres països són una minoria i 
gairebé tots de Centre i Sudamèrica, amb coneixement del  castellà. 
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2.  LA LLENGUA CATALANA LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 
2.1.1 El català, vehicle de comunicació i convivència 

El català, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del 
centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i 
és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.  
 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques de l’escola. Tanmateix hi ha 
mestres i personal no docent que s’expressen en castellà per relacions interpersonals. 
Hi ha la necessitat d’avançar en la  generalització de l’ús del català en tots els àmbits de 
convivència. 
 
Caldrà vetllar perquè juntament amb l’equip directiu tot el professorat sigui conscient i es 
comprometi en la importància de l’ús del català en tots els àmbits de convivència. Cal una 
intervenció activa en les situacions de relació fora de l’aula amb personal no docent, 
menjador, transport, extraescolars... donant recursos per dinamitzar l’ús del català en 
aquests àmbits  i buscant estratègies adequades per aconseguir-ho,  avaluables per cada 
curs escolar.  
 
2.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa en llengua catalana. S’inicia a l’Educació 
Infantil i es consolida al Cicle Inicial. El treball de les estructures lingüístiques comunes al 
català i al castellà es fan en català a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència 
d’aprenentatges entre totes dues llengües.  
Els llibres de text i materials usats són en Llengua catalana, tret del de Llengua Castellana i 
Anglès. 
 
2.1.2.1 El programa d’immersió lingüística 
L’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua catalana s’ha de fer a partir de la realitat  
lingüística actual, descrita en l’apartat 1.  
Concretament caldrà tenir present en totes les activitats docents que la major part de  
l’alumnat no coneix o no utilitza el català en el seu àmbit de relació fora de l’escola.  
Per tant, especialment a l’Educació Infantil i Cicle Inicial s’aplicaran les estratègies pròpies 
del programa d’immersió lingüística en l’adquisició correcta de la fonètica, el lèxic, les 
estructures,... per tal d’aconseguir que en acabar l’escolaritat tot l’alumnat tingui el mateix 
coneixement tant de català com de castellà. Per dotar els alumnes de totes les possibilitats 
d’èxit en el seu futur cal assegurar en el seu moment un bon aprenentatge de l’expressió 
oral, la lectura i l’escriptura. El treball ha de ser sistemàtic i diari dins l’horari lectiu. 
L’equip de mestres està en procés d’anar actualitzant les metodologies d’acord amb aquesta 
necessitat cada vegada més palesa, amb l’ajuda d’assessoraments en centre. 
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2.1.2.2 Llengua oral 
L’escola prioritzarà el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el 
paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar 
per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que 
estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 
 
Actualment a l’escola tenim el convenciment que el treball de llengua oral és fonamental a 
tots els nivells, tal com s’expressa en les instruccions del Departament d’Educació.  
El progrés en la competència comunicativa oral de l’alumne/a s’aconsegueix a partir de la 
interacció amb el mestre/a i amb els companys. La producció lingüística dels infants està 
estretament relacionada amb el model lingüístic docent i, per tant, és bàsica la interacció del 
docent com a element impulsor de la comunicació verbal i la qualitat del seu model 
lingüístic. L’afavoriment de l’ús correcte de la llengua parlada el tindrem en compte, no 
sols a la classe de llengua, amb una adequada programació de llengua oral en tots els cicles 
de l’etapa, sinó en totes les activitats escolars i en totes les interaccions personals. 
Així mateix, vetllarem perquè, des de totes les àrees, l’alumnat adquireixi un repertori de 
lèxic ampli i variat, que tingui en compte els diversos camps semàntics de l’entorn pròxim. 
Per això plantejarem un treball comú de llengua oral amb l’objectiu que l’alumnat faci servir 
una expressió precisa i acurada en les seves produccions. 
Per assegurar un ensenyament funcional i significatiu de la llengua oral incorporarem, a 
totes les àrees, estratègies lingüístiques que han estat fins ara més pròpies de la classe de 
llengua. Cal aconseguir que l’alumnat exerciti l’expressió en les diferents àrees, a fi i efecte 
d’expressar als altres de forma oral allò que ha après. Tots aquests aspectes queden recollits 
en la programació de les diverses àrees. 
Des d’un punt de vista receptiu,  atorguem importància al fet d’escoltar tota mena de 
lectures en veu alta. Des d’un punt de vista productiu, cal fer exercicis de lectura expressiva 
en veu alta, recitació col·lectiva i individual, representacions, memorització de rodolins, 
embarbussaments, poesies, etc. També tindrem present tota mena de jocs orals on, donades 
unes consignes, l’alumnat hagi de participar-hi de la manera més espontània que pugui. 
 
Per aconseguir-ho la nostra escola planifica l’organització del suport a Educació Infantil 
prioritzant el treball amb mig grup per atendre aquests aspectes. Al mateix temps es va 
elaborant una programació i un recull de material de suport per donar contingut a aquest 
treball, que va quedant a l’escola. 
A l’Educació Primària es dedica una de les sisenes hores setmanals concretament al treball de 
llengua oral, tenint present però, que tots els mestres som mestres de llengua i que qualsevol 
situació educativa s’ha d’aprofitar per avançar en el treball de la llengua oral. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3 Llengua escrita 
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L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura s’inicia de manera sistemàtica i amb caràcter 
general a l’educació infantil. 
La coordinació entre el professorat d’educació infantil i d’educació primària en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura és essencial perquè l’alumnat 
consolidi els aspectes fonamentals de la lectura i l’escriptura durant el cicle inicial d’educació 
primària. 
La lectura i l’escriptura, com a eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges, 
constituirà un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació primària. 
Per assegurar una bona coordinació en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura es tenen en compte les orientacions següents: 

a. Cal un acord de l’equip de mestres en relació amb les bases teòriques sobre la 
llengua oral, el concepte de lectura i d’escriptura, la planificació del procés 
d’aprenentatge i la intervenció del professorat. 

b. En les reunions entre cicles s’han de revisar i compartir: els diversos materials 
de treball, els tipus de textos, la coordinació de recursos, la biblioteca d’aula 
(tipus de fons, organització, activitats d’animació lectora, formació 
d’usuaris...) i s’ha d’assegurar un bon modelatge lector i escriptor dels 
mestres. 

c. Les decisions han de tenir present la diversitat lingüística de l’alumnat i han 
d’establir criteris metodològics comuns d’intervenció. L’aprenentatge de la 
llengua i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fan paral·lelament, sense 
supeditar-se l’una a l’altra. Les habilitats de  comprensió – escoltar i llegir- i 
les d’expressió- parlar i escriure- estan estretament lligades. 

d. Els infants han d’adquirir, ben aviat, la competència comunicativa en llengua 
catalana i han de poder esdevenir lectors competents i escriptors hàbils a fi 
de poder fer ús de la llengua en tots els processos d’aprenentatge que l’escola 
i la societat els ofereix i demana. 

e. Des del moment en que l’infant es posa en contacte amb la llengua escrita 
s’han de presentar models de textos escrits d’ús social i de tipologia diversa, 
donant-los la possibilitat d’interpretar-los i construir-los. 

 
Per assegurar una bona coordinació en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, a 
la nostra escola es porten a terme les següents actuacions: 
 
 

-  Es fan reunions de coordinació entre els cicles d’infantil i inicial per       
 avançar en el coneixement de les bases teòriques de la llengua i del seu 
aprenentatge, així com en la planificació del procés d’aprenentatge i la 
intervenció del professorat. Es revisen i comparteixen els materials de treball i els 
recursos. 
- En el moment de l’avaluació es reflexiona conjuntament sobre els resultats 
obtinguts a partir de la planificació feta, i es defineixen els canvis que s’han de 
produir en la pràctica educativa per millorar els aspectes més fluixos.  

 
2.1.2.4 Relació llengua oral i llengua escrita 
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En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que 
s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats 
en què aquesta relació és inherent: la lectura expressiva, el teatre… 
 
A l’escola anem avançant cap a un plantejament integrat de les quatre habilitats, fent 
algunes activitats globals  en que es relacionen: 
 

 El programa informatiu “El Cargol Noticiari”. Amb aquest projecte els nens i nenes 
posen en funcionament les habilitats de llegir, escriure, escoltar i parlar de manera 
funcional i motivadora.  

 Lectura, adaptació i representació d’obres de teatre. 

 Lectura expressiva de textos propis i literaris, sobretot a través de la mostra literària. 

 Entrevistes a persones rellevants 

 Explicació de contes per part de nens i nenes grans a les aules d’educació infantil 

 Lectura conjunta de contes entre nens i nenes de diferents cursos, en un ambient 
lúdic. 

 Programació graduada, des d’ educació infantil, per facilitar la memorització i 
verbalització de poesies, dites, embarbussaments ... 

 
El centre planificarà activitats dins la programació tant de llengua, com en altres àrees on 
hi hagi una interrelació entre la llengua oral i l’escrita. 

 
 

2.1.2.5 La llengua en les diverses àrees 
 
El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge i el fet que la 
base dels seus ensenyaments se situï en l’ús social de la llengua, fa que els aprenentatges 
lingüístics i comunicatius que es produeixen en qualsevol matèria, amb una bona 
coordinació docent, es pugui aplicar a l’aprenentatge de les altres i, alhora, afavoreixin la 
competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat. 
 
A l’escola hi ha consciència que la pràctica de la lectura, comprensió i expressió en català ha 
de ser present en totes les àrees. El professorat ho tindrà en compte en les programacions i 
ho compartirà amb els companys que imparteixen altres àrees perquè ho puguin aplicar en 
el seu camp. 
 
 Des de qualsevol assignatura incidirem en la correcció i millora d’aquestes habilitats 
bàsiques i caldrà preveure un temps de dedicació a aquests aspectes dins de totes les classes.  
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2.1.2.6 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que l’equip 
docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els principis metodològics 
que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar 
els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la 
informació sobre les característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen 
transmetre i treballar. 
Dins del centre es té molta cura de fer una coordinació completa en els canvis de tutoria i 
especialment quan es canvia de cicle, amb la intervenció dels mestres afectats i la comissió 
psicopedagògica. Dins de cada curs escolar es planifiquen   reunions intercicle per tractar 
aspectes d’interès comú. 
 
Està establerta de manera sistemàtica la coordinació de l’escola bressol amb l’escola 
d’infantil i primària, així com amb l’institut de secundària. 
 
El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius força 
complets, elaborats participativament , però fa molt de temps. Una majoria del professorat 
actual no hi ha participat, la situació sociolingüística ha anat variant i  el Decret de Primària 
que estableix els nous currículums implica canvis. 
 
 Per tot això és el moment d’engegar novament un treball de revisió dels currículums i 
renovació de documentació. 
En aquest curs hem  recuperat el treball per equips de mestres de  diferents cicles per 
avançar en aquest projecte. 
 
2.1.2.7. Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
Els centres que reben alumnat nouvingut aplicaran estratègies didàctiques i mesures 
organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una 
atenció lingüística de qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles. 
 
El centre ha iniciat processos de reflexió i adequació de les metodologies d'aprenentatge del 
català com a segona llengua amb alumnat nouvingut, però encara no s'ha arribat al punt que 
tot el professorat apliqui estratègies per facilitar una instrucció comprensible en totes les 
àrees. 
 
A la nostra escola tenim pocs alumnes nouvinguts i no disposem d’Aula d’Acollida. Existeix 
un Pla d’Acollida elaborat pel centre que estableix un conjunt d’actuacions per: 

- Fer l’acollida inicial de la família per explicar el sistema escolar, el funcionament del 
centre, els recursos del poble, les possibilitats de sol·licitud d’ajuts,... 

- Acollida i avaluació inicial de l’alumne per part de la persona de referència que és la 
mestra d’Educació Especial.  

- Valoració acurada per a una correcta adscripció de curs i grup.  
- Traspàs de la informació al tutor/a i a l’equip docent perquè es puguin atendre les 

necessitats afectives, emocionals i relacionals del nou alumne. 
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- Elaboració d’un pla de treball entre el mestre tutor i la mestra d’educació especial 
que faciliti l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i la socialització. 

 
Cada mestre vetllarà per aplicar a totes les  àrees  les metodologies del català com a 
segona llengua, així com facilitar atenció i estratègies per afavorir un bon aprenentatge 
en aquests alumnes.  
 
 
2.1.2.8. Atenció a la diversitat 
El centre ha de definir com organitza l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat, fet que, en temes lingüístics, s’ha de centrar 
fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral a parvulari, 
l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta de 
cicles i nivells. Caldrà definir els mecanismes que s’han de posar en funcionament per 
assolir aquests objectius, els quals fan referència a l’adaptació del currículum, als 
aspectes organitzatius i a les orientacions metodològiques, comptant amb el suport 
dels serveis educatius. 
 
A l’escola tenim una Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), formada per la cap 
d’estudis, la mestra responsable de l’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP i la 
psicòloga municipal. És un equip estable i les seva funció és facilitar les directrius 
generals de com donar resposta a les necessitats educatives de tots els alumnes, recollint 
i elaborant propostes per aportar a l’equip de mestres respecte a: prevenció, detecció i 
seguiment  de n.e.e. i organització i recursos d’atenció a la diversitat.   
L’Escola prioritza una organització en grups partits que permet que el propi tutor atengui 
l’alumnat en situació de mig grup classe per: 
-  Educació Infantil : desenvolupament de la llengua oral 
-  Cicle Inicial: assoliment de la lectura i l’escriptura 
- Cicle Mitjà i Superior: desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i 
escrita. 
 
A més a més, per aquells alumnes amb més dificultats es fa un reforç, a vegades dins 
l’aula i a vegades en petit grup fora de l’aula, segons les necessitats. 
 
L’escola té uns mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics adequats per atendre 
la diversitat, però ens cal avançar en les adequacions concretes que cada mestre i cada 
especialista ha de preparar per al seu grup-classe  i millorar la planificació, seguiment i 
avaluació de les intervencions fixes de reforç. 

 
 
 
 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
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El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. 
També s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús. 
 
El centre organitza la programació curricular per potenciar l’ús del català. Constatem 
però, que la intercomunicació tendeix a fer-se més en castellà que en català, i per això, 
en la mesura de les nostres possibilitats, ens proposem desenvolupar, amb noves formes, 
imaginació i compromís, estratègies per afavorir l’ús habitual del català per comunicar-
se. 
Veiem que l’ensenyament estricte de la llengua no és suficient. 

 
2.1.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua 
El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de 
l’avaluació de l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la valoració dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del 
currículum i els mecanismes de coordinació entre el professorat. 
 
A l’escola existeixen criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que s’han de 
tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua, que s’apliquen a 
tots els cicles i que serveixen per a la reflexió i la millora. 
S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa. Els instruments 
d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés d’ensenyament-
aprenentatge. Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir 
l’organització del currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat. 
 
El professorat porta habitualment un registre de seguiment, amb les diferents pautes 
d’observació pactades pel centre, per fer una avaluació continuada i individualitzada.  
 
Hi ha una avaluació trimestral en la qual es tenen en compte tots els resultats, se’n dóna 
informació a les famílies i es prenen les mesures d’adequació necessàries. 
 
A final de curs es fa una avaluació amb proves objectives sobre l’assoliment de les 
competències bàsiques en l’apartat de llengua. Posteriorment s’analitzen i es relacionen 
els resultats obtinguts en aquestes i altres proves per posar els mitjans per millorar els 
resultats. 
 
Dues vegades al curs cada mestre elabora un informe d’anàlisi sobre la seva tasca 
docent, la gestió del currículum, el control de la dinàmica d’aula, i altres aspectes que 
se’n deriven. Es posa en comú amb l’equip de cicle, la cap d’estudis i la direcció  per 
treure’n els elements de millora. 

 
 
 

2.1.2.11. Materials didàctics 
El centre, a l’hora de determinar els material didàctics per a l’ensenyament-
aprenentatge de la llengua catalana entesos en un sentit ampli (per tant, també s’han 
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de tenir en compte els materials de les àrees no lingüístiques), aplicarà uns criteris 
clars i coherents sobre quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques 
que han de tenir i sobre l’adequació al currículum, incloent-hi la dimensió literària. 
 
L’equip directiu manté uns criteris de fons per a la selecció dels materials didàctics i 
s’esforça per transmetre’ls als equips de cicle.  
En cicle es valoren els diferents materials que les editorials ofereixen contínuament. Les 
decisions finals sobre la selecció del material es prenen en funció de l’experiència dels 
mestres que l’han utilitzat i la coherència dels seus plantejaments amb la línia de 
l’escola. També en funció dels canvis de currículum introduïts darrerament. 
 
L’escola preveu que en els propers cursos en que hi ha d’haver finalment un currículum 
estable, es podrà fer una anàlisi més profunda i aplicar els criteris establerts al centre per 
a la selecció de llibres de text, així com per a la creació i/o adaptació de materials 
didàctics per atendre  la diversitat.  

 
2.1.3 El català llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
  
2.1.3.1. Informació multimèdia 
La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema 
educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit 
formatiu. Des d’aquest punt de vista, hi ha una relació directa entre el 
desenvolupament de les TIC i la llengua com a vehicle de comunicació i de convivència. 
 
A l’escola tenim una programació lineal d’objectius sobre tecnologies de la informació i la 
comunicació pactada en equips de treball amb mestres de tots els cicles, contemplant els 
diferents aspectes que estableix el Departament. 
Tots els cursos dins del seu horari setmanal tenen un temps de treball a l’aula 
d’informàtica, generalment amb grup reduït o bé amb dos mestres. El treball que s’hi fa 
és bàsicament de llengua catalana però també relacionat amb les altres àrees (treballs 
de cerca d’informació, treball d’imatge i elements gràfics,...) 

 
     2.1.3.2.- Usos lingüístics 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat. A   part del professorat 
de llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent. El temps d’aprenentatge o de 
desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives no es circumscriu a 
les hores de classe d’una determinada assignatura, sinó al compendi total d’activitats 
en el Centre. 
 
Com que no surten espontàniament, caldrà que cada cicle dissenyi diversitat de 
situacions, activitats i pràctiques lingüístiques de comunicació per potenciar el català 
com a llengua de comunicació entre iguals en les relacions interpersonals, afectives, 
lúdiques... 

 
2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
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Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència 
plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l’escola 
proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; 
també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i 
d’aprendre de totes les llengües i cultures. A més, la diversitat lingüística present a les 
aules del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el 
currículum. 
 
A la nostra escola no tenim gran diversitat lingüística. Quan es dóna el cas que arriba 
algun alumne provinent d’una altra cultura, es valora el seu bagatge lingüístic, i es 
procura integrar-lo en el desenvolupament del currículum dins el grup classe.  
 
2.1.3.4. 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 han de disposar d’informació sobre les diverses 
llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També han de tenir present la 
interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar 
l’aprenentatge de tothom. 
 
En l’aprenentatge del català s’estableixen relacions amb les altres llengües d’origen de 
l’alumnat, especialment el castellà, amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment de les 
competències comunes. En els alumnes provinents de països de Sudamèrica (majoria 
dins els que són d’altres cultures) cal una atenció especial a conèixer i valorar les formes 
d’expressió pròpies del seu país, així com a facilitar la progressiva incorporació del català 
com a llengua comú a l’escola. 
En els pocs casos d’alumnes d’altres cultures ( Marroc, Ucraïna, Rússia, Polònia....) el 
professorat està sensibilitzat i es fa un treball de reconeixement i valoració de les seves 
llengües. 
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2.2. LLENGUA CASTELLANA 
 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 
 
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
El centre, atesa la composició sociolingüística de l'alumnat i la participació o no en un programa 
d'immersió, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana 
al llarg de l'etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que 
s'ha programat fer-los en el currículum de llengua catalana. 
 
La Llengua Castellana s’introdueix a primer de Primària. En aquest nivell es preveu 
l’aprenentatge a nivell oral, donant una especial atenció a la dimensió comunicativa 
(interacció verbal, conversa, comprensió de missatges orals....) i anar introduint 
progressivament la llengua escrita. 
El model lingüístic dels mestres és molt important, especialment en aquests primers cursos, 
tenint cura d’una bona pronúncia, un ús de la llengua col·loquial correcta i rica i una actitud 
positiva que afavoreixi la comunicació. 
 
El centre vetllarà, sempre que sigui possible, perquè el professorat que imparteix la llengua 
castellana sigui diferent en cada un dels cicles del que imparteix la llengua catalana, per tal 
que l’alumnat pugui diferenciar el context propi de cada una de les llengües. 
 
2.2.1.2.Dimensió Comunicativa  
Seguint les directrius del nou currículum es treballen els següents aspectes: 

- Parlar i conversar. Participació activa en interaccions amb el grup en  
         qualsevol situació comunicativa dins l’aula. Producció de missatges orals.   
         Cal potenciar habitualment la llengua oral en tots els cicles i treballar les  
         Diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització,  
         Argumentació...). Si es dóna el cas es consideraran les variants de la llengua   
         castellana i es treballaran els diversos registres de la llengua. 
   -     Escoltar i comprendre.  

- Llegir i comprendre 
- Escriure: Des del moment en que l’infant es posa en contacte amb la llengua escrita 

es presenten models de textos escrits d’ús social i de tipologia diversa, donant-los la 
possibilitat d’interpretar-los i construir-los. 

- Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge. 
Les estructures comunes es treballen en llengua catalana, i en castellà es prenen com 
a referència els aprenentatges que ja es tenen en català. Es van introduint les 
semblances i diferències  entre els sons castellans i catalans i les seves grafies. Així 
mateix es treballa l’adquisició de vocabulari i formes d’expressió del castellà a partir 
de textos adequats a cada nivell. 
 

2.2.1.3. Dimensió Literària 
Des d’un punt de vista receptiu s’atorga importància al fet d’escoltar tota mena de lectures 
en veu alta ( poesies, contes, dramatitzacions embarbussaments, etc. Des del punt de vista 
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productiu es fan exercicis de lectura expressiva en veu alta, memorització de rodolins, 
Embarbussaments, poesies, recitació col·lectiva i individual, representacions, etc. 
Al Cicle Inicial i Superior es treballa amb llibre de text i al Cicle Mitjà es llegeix una obra 
literària i es fa el treball de reflexió de la llengua a partir del llibre llegit. 
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2.3. ALTRES LLENGÜES 

L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per tal 
d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural.  
  
2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. 
L’aprenentatge de la  primera llengua estrangera (anglès) s’inicia en el 1r curs de cicle inicial 
de l’etapa d’Educació Primària.  
La dedicació setmanal a aquesta àrea té una gradació, això vol dir que a mesura que van 
avançant en els diferents cicles, la dedicació horària va augmentant i es preveuen situacions 
de treball amb mig grup en tots els cicles. 
No impartim segona llengua estrangera. 
No es donen blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en la primera llengua estrangera. 
 
2.3.1.1.1.Desplegament del currículum 
 
A l’àrea de la llengua estrangera es dissenyen situacions d’aprenentatge globals, 
relacionades amb d’altres àrees com les matemàtiques, les socials (sobretot), les naturals, 
etc. 
L’ús d’aquestes estratègies es veu reflectit en activitats com les dramatitzacions de contes, 
l’aplicació en contextos reals i propers de les estructures lingüístiques treballades, lectura de 
contes... 
 
2.3.1.1.2. Metodologia 
 
A cicle inicial, on s’introdueix l’aprenentatge de la primera llengua estrangera es potencia 
especialment la competència oral, tant a nivell expressiu com comprensiu. En els cicles 
posteriors, es van treballant gradualment altres habilitats però es continua tenint molt 
present la competència oral. 
 
2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
 
Periòdicament es revisen els llibres de text i materials didàctics. 
Des de 1r curs de Cicle Inicial fins al darrer de Cicle Superior els alumnes utilitzen la mateixa 
línia editorial facilitant així una coherència metodològica i una progressió en la mateixa línia 
de treball. 
L’atenció a la diversitat es contempla des de diferents propostes: 

- Posar a l’abast material tant de reforç com d’ampliació. 
- Adequació de les activitats orals segons capacitats o activitats dels alumnes. 
- Es tenen en compte diversos tipus d’agrupament : parelles, petit grup... 
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- A aquells alumnes amb necessitats educatives especials se’ls fa una adequació d’aula. 
 
 
 
 
2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
 
S’utilitzen habitualment CDs i DVDs com a recurs en el procés d’ensenyament / 
aprenentatge. 
També tenim previst utilitzar l’aula d’ordinadors per fer algunes activitats. 
2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 
No es disposa d’un espai concret que sigui l’aula de llengua estrangera. 
Aquesta àrea es treballa normalment a l’aula ordinària de cada grup on l’ús comunicatiu de 
la llengua va augmentant a mesura que avancen en els diferents cicles. 
 
 
2.3.1.2..Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. 
 
El Centre no té planificat en els propers cursos impartir blocs de continguts d’altres àrees en 
la primera llengua estrangera al cicle superior, però no es descarta fer-ho més endavant. 
 
2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
Es potencia la llengua pròpia dels alumnes nouvinguts amb activitats puntuals, sobretot, poc 
després de la seva arribada. 
Transcorregut aquest primer període no es tenen previstes altres activitats.  
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2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català. El centre esdevé un 
referent d’ús de la llengua. 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics  
2.4.1.1. Llengua del centre 
El català és la llengua de relació en qualsevol de les activitats docents i administratives, tant 
les internes com les externes. 
El centre vetllarà perquè el professorat utilitzi la llengua catalana, també en les activitats no 
docents, tant internes (esbarjo, menjador, activitats extraescolars...), com externes, ( 
reunions amb altres escoles, amb els CRP...) 
El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua catalana (tant dins com fora d’espais 
curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa i 
especialment de l’alumnat. 
Igualment el centre vetllarà perquè tot el personal no docent (PAS, monitoratge de 
menjador, transport escolar i activitats extraescolars ) tingui competència lingüística en 
català i en faci ús. 
En la relació amb les famílies s’utilitzarà la llengua catalana excepte en els cas de famílies 
nouvingudes que temporalment puguin tenir dificultats per comprendre. 
 
2.4.1.2. Documents de centre 
Els documents de centre (PEC, RRI, PAC) amb els continguts referits a la llengua catalana, 
són els referents en la vida del centre, es van revisant i actualitzant amb regularitat i cal 
tenir-los més en compte en totes les actuacions. 
 
S’utilitza el català en totes les notificacions i comunicacions tant internes com externes, en 
tots els documents derivats de les actuacions administratives com són actes, comunicats 
diversos, horaris, rètols, arxius i informes. 
 
Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes 
i externes del centre. 
 
2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
Actualment al nostre centre no hi ha gran diversitat lingüística, puntualment alguna família 
d’origen àrab i altres llatinoamericans. 
El centre tindrà una actitud acollidora per les famílies nouvingudes, posarà els recursos 
necessaris per facilitar la comunicació i integració. 
 En el cas de ser necessari es demanarà la intervenció d’un mediador lingüístic. 
L’objectiu del centre és afavorir la integració progressiva d’aquestes famílies i els seus fills i 
filles a l’escola i al poble, per això col·laborarà en la difusió de cursos de llengua i cultura 
catalana, fomentant la seva participació. 
 
2.4.3. Alumnat nouvingut 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. El 
centre  garantirà una atenció individualitzada intensiva en català i que es faci amb 
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metodologia d’ensenyament de llengua estrangera i des d’un enfocament comunicatiu, 
durant el temps necessari. 
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2.4.4. Organització dels recursos humans 
2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
Un dels aspectes als quals es donarà prioritat a l’hora de demanar la formació del 
professorat és la llengua catalana, per tal d’actualitzar les metodologies que s’utilitzen i 
adequar-les a la realitat del nostre centre. Som conscients que la competència lingüística és 
fonamental per a l’aprenentatge en totes les àrees i, atenent que els mestres som models, 
cada docent tindrà cura de l’adequació i millora, si cal, dels seus coneixements lingüístics 
adequats als requeriments de la professió. 
Igualment s’afavorirà que el personal no docent tingui accés a cursos per millorar el 
coneixement de la llengua i el seu ús. 

 
2.4.5. Organització de la programació curricular 
2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 
 Hi ha coordinació dins dels cicles,  de català i de castellà. Els especialistes de llengua 
estrangera elaboren les corresponents programacions.  
Progressivament el centre tendirà a un tractament comú de les llengües, afavorint les 
múltiples coordinacions necessàries a l’hora de programar. 
 
2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
Les estructures lingüístiques comunes es concretaran  en llengua catalana i la seva 
aplicació s’exigirà en totes les llengües que són objecte de tractament acadèmic al centre. 
Involucrarà a tots els professors de l’àrea de llengua seguint els principis metodològics 
següents:  

- Evitar la repetició sistemàtica de continguts. 
- Evitar l’anticipació d’aprenentatges en la segona llengua. 
- Centrar-se en el que és propi o diferencial respecte del català. 
- Aplicar en cada llengua les estructures lingüístiques apreses. 

 
 
2.4.5.3. Projectes d’innovació 
En aquest curs s’ha elaborat un projecte d’innovació relacionat amb la Biblioteca escolar i 
estem a l’espera que ens l’acceptin.  
Aquest projecte repercutirà en tot el centre pel que fa a millorar en 
l’ensenyament/aprenentatge de les llengües del currículum. 
  
2.4.6. Biblioteca escolar 
La nostra escola sempre ha valorat la Biblioteca i participa de la convicció que és l’eina per a 
fomentar en els nens i nenes l’hàbit i el gust de llegir per gaudir i aprendre. Considerem que 
els alumnes han de tenir la possibilitat de crear i utilitzar la informació en qualsevol suport, 
format o mitjà per desenvolupar la imaginació i adquirir coneixements que els portarà a 
obrir-se camí com a ciutadans amb responsabilitat i autonomia. 
Des d’aquest curs disposem d’un espai nou més adequat per la biblioteca i volem donar-li 
una nova empenta, per això hem presentat la sol·licitud pel projecte Puntedu. 
El nostre centre té una biblioteca amb un volum considerable de documents, però caldrà 
posar-lo al dia i ampliar-lo per donar resposta a les necessitats actuals d'informació.  
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S’anirà ampliant el fons de la biblioteca i es tindrà present d’incorporar llibres en les altres 
llengües del currículum i en les llengües de la nova immigració. 
El projecte de la nostra biblioteca inclou una planificació anual d’activitats de foment de la 
lectura i accés i ús a la informació. 
 
2.4.7. Projecció del centre 
2.4.7.1 Els blocs  
En el nostre centre tenim en funcionament un bloc per cada cicle en el qual els nens i nenes 
amb ajuda dels seus mestres hi van inserint totes aquelles activitats que fan i que els 
semblen interessants d’explicar (tallers, festes, sortides, comentaris de llibres...). Es una 
forma atractiva i directa de projectar el que es fa a l’escola a tota la comunitat educativa. 

 
2.4.7.2. Revista 

Des de l’any 1990 existeix el full informatiu del Cargol Noticiari amb un consell de redacció 
actualment format per un grup de nens i nenes del Cicle Superior i dos mestres, que 
redacten les noticies més rellevants de l’escola i si s’escau del poble. Es reparteix 
periòdicament a tota l’escola i es fa un programa informatiu gravat per Canal SET, la televisió 
de Sta. Eulàlia que s’emet en el noticiari local. 

L’equip del Cargol Noticiari i la comissió de Biblioteca organitzen cada any la Mostra Literària 
amb un tema escollit entre tots a l’inici de curs per centrar el treball del currículum sobre 
narrativa, poesia i muntatge d’imatges durant tot el curs, fins a la diada de St Jordi en la qual 
surt la revista amb tots els treballs guanyadors. 

Es fa una activitat festiva, primer per cicles, on es llegeixen els treballs finalistes i a 
continuació s’ajunten tots els nens i nenes de l’escola per fer l’acte de lliurament de premis 
amb la presència de l’alcalde. 

Posteriorment els guanyadors participen al centre cultural del poble, La Fàbrica, en un acte 
conjunt amb l’IES i el CEIP La Sagrera, de lliurament de premis. També es fa un programa pel 
Canal SET televisió on els guanyadors llegeixen els seus treballs. 

 
2.4.7.3 Exposicions 
Els diferents cicles, organitzen exposicions de temes treballats pels alumnes i conviden a tota 
l’escola i als pares a veure els seus treballs. Això afavoreix el coneixement de les famílies del 
treball que fan els seus fills i filles a l’escola. Cal potenciar-ho i millorar-ho. 
 

2.4.8. Intercanvis i mobilitat 
En algunes ocasions s’han fet intercanvis epistolars amb d’altres escoles 
Fins ara no hem pogut plantejat els intercanvis  telemàtics amb altres centres, però no 
descartem fer-ho més endavant si hi ha les condicions per fer-ho. 
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3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL) 
  

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

Sistematitzar el treball de 
llengua oral. 

Posar en comú el que fa cada cicle 
i recollir-ho en una programació 
vertical de llengua oral. 

Cap d’estudis. 
Coordinadors de cicles i  
Àmbit de llengua. 

Primer trimestre curs 
2009-10 

Elaboració d’un 
document amb  
propostes de millora 
a cada cicle, referides 
a 
aspectes 
metodològics. 

Buscar noves estratègies 
per millorar l’expressió 
escrita. 

Diagnosi de les principals 
dificultats ( exemples de dissenys 
avaluatius 2. Currículum de 
llengua). 
Cerca i implementació de noves  
estratègies. 

Cap d’estudis 
Coordinadors de cicle 
Coordinadora lingüística. 

Segon trimestre curs 
2009-10 

Cercar estratègies perquè 
els alumnes es relacionin 
més en català. 

Introduir jocs de pati en català.  
Actitud amatent de tots els 
mestres de l’escola en les 
comunicacions lliures dels nens. 

Coordinadora lingüística 
Cada mestre. 
 

Tot el curs 2009-10 Sistematitzar alguna 
activitat de pati 
periòdica en català a 
tots els nivells. 

Vigilar que la llengua 
catalana sigui la llengua de 
relació entre els mestres, 
personal de serveis i 
alumnat en espais no 
curriculars (pati, menjador, 
activitats extraescolars..) i 
també amb els pares i 
mares.  

Mantenir al llarg del curs 
coordinacions amb el personal de 
servei per recordar-ho. 
Cal que també l’AMPA ho tingui 
present a l’hora de contractar el 
personal de serveis extraescolars. 

Equip directiu 
Coordinadora lingüística 

Tot el curs 2009-10  

Sistematitzar el Treball de 
les  estructures comunes a 
l’àrea de català. 

Revisar a cada nivell i dins dels 
cicles, les estructures comunes  en 
les diferents llengües del 

Cap d’estudis 
Coordinadora lingüística 
 

Primer trimestre 2010-
11 
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currículum. (Impulsat pels mestres 
de l’àmbit de llengua). 
 

4. Horaris de les àrees lingüístiques 
 

 Hores per curs 
Estructures 

lingüístiques comunes 
Horari lliure disposició Blocs de continguts Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 70 52.30 52.30  175 

2n curs (CI) 70 52.30 52.30  175 

3r curs (CM) 70 35 35  140 

4t curs (CM) 70 35 35  140 

5è curs (CS) 70  35  105 

6è curs (CS) 70  35  105 

        Total 420 175 245  840 

Llengua castellana      

1r curs (CI) 70  -   70 

2n curs (CI) 70  -   70 

3r curs (CM) 70  -   70 

4t curs (CM) 70  -   70 

5è curs (CS) 70  35  105 

6è curs (CS) 70  35  105 

        Total 420  70  490 

 
 

Primera llengua 
estrangera 

     

1r curs (CI) 35  -  35 
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2n curs (CI) 35  17.30  52.30 

3r curs (CM) 52.30  17.30  70 

4t curs (CM) 52.30  17.30  70 

5è curs (CS) 70  17.30  87.30 

6è curs (CS) 70  17.30  87.30 

        Total 315  86.50  402.30 
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Quadre resum d’ajut 
 

HORARIS EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Mínims 
C. Inicial 

Mínims 
C. Mitjà 

Mínims 
C. Superior 

Mínims 
Etapa 

Diferència 
mínims/ 
globals 

Globals 
Etapa 

Llengua i literatura catalana 140 140 140 420 -- 420 

Llengua i literatura castellana * 140 140 140 420 -- 420 

Estructures lingüístiques comunes 105 70 70 245 -- 245 

Llengua estrangera 70 105 140 315 105 420 

Coneixement del medi natural, social i cultural 140 175 140 455 175 630 

Educació artística 70 105 70 245 280 525 

Educació física 105 70 70 245 140 385 

Educació per a la ciutadania i els drets humans --- --- 35 35 -- 35 

Matemàtiques 175 175 175 525 140 665 

Religió (voluntària) 105 105 105 315 -- 315 

Esbarjo 175 175 175 525 --- 525 

Lliure disposició      665 

       

Total mínims 1225 1260 1260 3745   

Total hores lectives      5250 
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