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L’equip Directiu ha comunicat a la comissió LIC  formada per la Cap d’estudis, el coordinador lingüístic i un 

mestre representant de cada cicle, la necessitat de revisar el Projecte Lingüístic de centre iniciat en esborrany 

el curs anterior, perquè pugui ésser primer consensuat en claustre, presentat a inspecció i finalment aprovat 

pel Consell Escolar. Hem rebut l’assessorament d’una professional del Departament d’educació de llengua, 

interculturalitat i cohesió (LIC). 

El nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu fan necessària la revisió i l’actualització 

del nostre projecte lingüístic. 

Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa 

respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola. Ha 

estat elaborat per una comissió representativa de tots els cicles de l’escola, i ha estat consensuat pel 

professorat del centre i aprovat pel consell escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, 

professorat i personal del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents 

llengües al centre. 

L’escola Sant Nicolau està revisant el Projecte Lingüístic de Centre per definir com a motivacions i finalitats 

generals: 

a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua vehicular 

i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre. 

b)  El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de 
millorar-ne els resultats, tant en el conjunt com en relació a cada una. 
 

c)  Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre, predominantment castellanoparlant amb l’objectiu d’assolir el compliment 

de la normativa referida a la normalització lingüística. 

El nostre Projecte Lingüístic tracta de recollir els principis compartits per la comunitat educativa respecte a la 

plena normalització de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana així com regula l’ús de les tres 

llengües presents en el nostre centre (catalana, castellana i anglesa). 

Aquest projecte és un instrument que vincula a tota la comunitat educativa i està dins del Projecte Educatiu de 

Centre. Anualment  serà revisat per fer efectius els seus objectius de millora els quals seran recollits en el Pla 

Anual de Centre i avaluats en la memòria anual final. 

Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots els aspectes d’ús de 
les llengües del centre. Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora 
què seran recollits a la programació anual de centre i avaluats en la memòria anual. La direcció del centre 
vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota la comunitat educativa.  
 
 

 
 

2. Justificació de la revisió 
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Els documents de funcionament del centre han d’ésser revisables en qualsevol moment i/o circumstància que 

ho justifiqui. El municipi de Canyelles en els darrers anys s’ha modificat urbanísticament incidint en la 

composició demogràfica, per la qual cosa l’escola ha canviat substancialment en els darrers anys.  

 

L’obtenció de les noves dades de l’entorn familiar dels nostre alumnat ens ha de fer reflexionar si el camí 

emprès és el correcte i si cal incorporar actuacions per garantir el coneixement i ús de les llengües. Alhora 

establir estratègies si es vol la continuïtat de la llengua catalana, entesa com a element de cohesió social.  

 

La diversitat del nostre alumnat ens ha fet buscar noves estratègies d’actuació educativa per tal de millorar l’ús 

de les llengües, especialment el català. Perquè és necessari incentivar activitats d’ús de la llengua si volem que 

el seu ensenyament sigui realment significatiu, per tant hem incorporat activitats d’aprenentatge al currículum 

de llengua per fer més atractiu l’aprenentatge lingüístic, i aprofitem algunes per donar a conèixer la cultura 

catalana 

 

3. Marc Sistemàtic i Normatiu 

MARC TEÒRIC DEL PROJECTE DE LLENGÜES A L’ESCOLA  

3.1. Algunes reflexions sobre el tractament de la llengua com a eix transversal i les diferents llengües a 

l’escola.  

Considerem les llengües, els diferents llenguatges, com uns instruments de vital importància en la vida 

individual i social dels éssers humans, perquè fan de mitjancers entre les persones i entre elles i el seu entorn.  

Per a nosaltres, tal com diu Sebastià Serrano (1981), la llengua és un sistema de sistemes de comunicació. La 

llengua parlada no es forma només amb paraules, amb discursos, necessita del gest i del context, els mateixos 

temes no signifiquen el mateix en distints escenaris, amb distintes persones, en diferents temps, en distintes 

cultures. No és el mateix parlar de ciències, de política, o de literatura.  

Si el context i el tema tenen tanta importància en la vida adulta, també el tenen a l’escola, on es treballa la 

llengua en diferents situacions dins i fora de l’aula. Això requereix un plantejament de què ensenyar i com 

ensenyar-ho.  

La llengua ha de ser viscuda pels seus parlants. Aquests la utilitzen mentre actuen, observen, experimenten, 

expressen,... A l’escola això significa ensenyar i aprendre a conèixer, a fer i a ser amb l’ús reflexiu de la llengua.  

Les llengües s’aprendran en contextos educatius i en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge pròpies de les 

àrees curriculars. En aquestes situacions s’aprenen coneixements específics de les distintes àrees a l’hora que 

s’aprèn a conversar, a relatar, a raonar a defensar les seves opinions, s’aprèn a utilitzar la llengua amb 

propietat.  

En el nostre món té importància la comunicació en directe, entre els companys de classe, entre professors i 

alumnes, entre la gent que ens trobem cada dia. I també la comunicació a través dels mitjans que faciliten una 

comunicació ràpida i a gran distància entre les persones. 

El nostre projecte té a la base aquestes idees quan parla de la llengua com a eix transversal de tots els 
aprenentatges.  
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La llengua ens acosta culturalment, però també ho fa el lloc on vivim, la societat a la que pertanyem... Aquests 
aspectes ens acosten culturalment encara que parlem diferents llengües. 
Les diferències i la diversitat enriqueixen, si s’accepten, com quelcom positiu. Les similituds uneixen i les 
diferències també, perquè fan créixer el interès dels uns cap als altres; i aquest interès farà que negociem 
espais, significats i que construïm coneixements, emocions i llocs comuns.  
Creiem amb la riquesa cultural de totes les llengües perquè cada llengua porta implícita la seva cultura, la dels 
seus avantpassats, la seva manera de veure el món.  
Conèixer les llengües parlades per milions de persones facilita la comunicació amb gent de diferents parts del 
món. Són importants també les llengües minoritàries  amb les que es comuniquen, amb tota la riquesa, els 
seus parlants.  
Creiem que les persones som plurilingües, que som capaces de parlar i d’entendre moltes llengües sempre que 
estem en medis on aquestes llengües es parlen de forma útil i natural, significativa en contextos 
emocionalment positius. Aquests contextos a l’escola es donen mentre aprenem  
Parlar més d’una llengua és una riquesa individual i social, perquè permet organitzar el món de més d’una 
manera i compartir l’organització amb altres per crear nous espais de comprensió.  
L’escola és el primer lloc de trobada de cultures després de la família. Si l’escola està oberta a diferents 

cultures i llengües i si les famílies estan d’acord amb aquest projecte, facilitarem l’obertura dels nens i nenes 

cap a altres llengües i cultures. 

Aquestes idees són a la base de l’altre eix del nostre projecte, el qual implica la presència del català i l’anglès 
des d’educació infantil i el castellà des de l’educació primària. 

3.2 La llengua com a eix transversal a les àrees curriculars  
 

El llenguatge dins del Projecte Integrat de Llengües és considerat un instrument central en l’aprenentatge dins 
de totes i cadascuna de les àrees curriculars.  
La llengua actua com a mediadora de la comunicació, i de la interacció entre els nens i les nenes així com entre 
els alumnes i els mestres en tots els moments de l’activitat educativa.  

La llengua actua com un instrument que possibilita i afavoreix el procés d’estructuració personal del 
coneixement. El llenguatge ens ajuda a ordenar i a organitzar el coneixement que ja tenim i, alhora, a introduir 
dins d’aquest els coneixements nous que anem integrant en el dia a dia. Podem dir, doncs, que a mida que 
anem ensenyant i que van aprenent els distints continguts, propis de cada àrea, anem ensenyant i van 
aprenent llengua, van fent seus els continguts de les àrees curriculars. 

En tenir en compte aquesta consideració de la presència del llenguatge en totes les activitats 
educatives, aprofundim en l’aprenentatge de la llengua, per una banda, i per l’altra en l’aprenentatge dels 
continguts específics de cada una de les àrees curriculars.  
La llengua oral és la primera forma verbal que utilitzem els mestres i els nens a l’escola per descriure, explicar, 
argumentar, justificar les distintes situacions, fets, processos…  
La conversa entre els nens i les nenes, així com la conversa entre els nens i els mestres estan a la base de totes 
i cadascuna de les situacions educatives que vivim a l’escola.  
Resulta necessari, per poder avançar en la concreció del Projecte i en el seu propi anàlisi, tenir un model que 
permeti establir un llenguatge de base comú. Hem optat per un model d’anàlisi, el que proposa J. Tought que 
parteix de la perspectiva de l’ús de la llengua oral en les distintes activitats educatives i ens permet diferenciar 
els usos del llenguatge dins les diferents àrees curriculars i classificar-los d’acord a diverses categories: 
autoafirmar-se, dirigir, relatar, raonar, predir, imaginar, projectar.  
 
Categories dels usos de la llengua oral, segons J.Tought: 
 

Autoafirmar-se Referir-se a les necessitats i als desitjos ja siguin físics o fisiològics. 
Protegir-se a un mateix, als propis interessos a als interessos del grup.  
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Dirigir les nostres accions i les dels altres en algunes circumstàncies. Reconèixer 
en cada situació que pot fer un i els altres.  

Relatar Narrar seqüències temporals i poder referir-se a elles amb tot tipus de 
detall, descriure. Buscar les causes i els efectes dels fets que se 
succeeixen. Reconèixer problemes i buscar solucions 

Predir Anticipar, donades unes circumstàncies, què hem de fer per aconseguir 
un objectiu determinat. Les estratègies de la predicció resulten molt útils 
per poder organitzar temporalment les accions futures.  

Imaginar Poder explicar imatges i situacions no viscudes, recrear-se en móns 
fantàstics.  

Projectar Ser capaços de posar-nos a la pell de l’altre, imaginar que sent, que pensa.  

 
La llengua escrita va íntimament lligada a la llengua oral, per avançar en la llengua escrita hem partit dels 
models teòrics següents:  
Adams (1985 i 1987) que parla de diferents tipus de textos: els descriptius, els explicatius, els argumentatius, 
els instructius, els narratius i els poètics, els predictius i els conversacionals.  
Noguerol (1995) que parla de dos tipus fonamentals de textos: els que es basen en aspectes subjectius i 
cronològics (narratius) i els que se centren sobretot en la informació i en l’organització de les idees i en la 
informació (explicatius i argumentatius). Segons aquesta proposta els descriptius i instructius són elements 
dels narratius, explicatius i argumentatius. També hem tingut en compte les propostes de Jorba i altres (1997) 
que parlen de les habilitats cognitivo-lingüístiques. 
  

3.3. Les diferents tipologies textuals relacionades amb les àrees curriculars. 

Dins de les classes de medi natural i social fem servir molt la descripció i hem d’ensenyar els nens i nenes a 
descriure realitats, fets, seqüències, així com a entendre-les i a analitzar-les en les seves lectures. Utilitzem la 
narració per parlar de fets històrics, mirarem sempre de ser fidels als fets, anar introduint la visió de la ciència. 
Ensenyem els nens i nenes a raonar, a buscar els perquès de les situacions i dels problemes i a justificar els 
perquès sempre que puguin. Això ens porta a parlar dels textos expositius que els nens i nenes de Primària 
hauran de saber llegir i escriure i que els trobaran majoritàriament a les àrees de naturals i de socials. Aquests 
textos estan relacionats amb algunes de les categories que preníem de model a la llengua oral i són els que els 
ajudaran a organitzar la informació i a aprendre els coneixements específics.  

En l’àrea de matemàtiques els nens i nenes utilitzen més els textos orals per descriure situacions 
matemàtiques. Els escrits els utilitzen en la resolució de problemes on ells poden escriure reflexions sobre 
treballs fets individualment o en grup.  

Les narracions s’utilitzen des de les edats més petites per explicar fets viscuts i per explicar històries, dins 
d’aquests textos poden aparèixer altres tipologies. Ensenyem els nens i nenes a llegir i a escriure històries cada 
cop més complicades, que els porten a trobar el gust per la lectura de ficció, que els donen l’oportunitat de 
jugar amb les històries i adonar-se que aquestes són presents en els còmics i en les obres teatrals; els 
endinsarem a la literatura. Així mateix treballem a l’escola textos més socials i funcionals com les cartes, les 
notes o les notícies.  

Parlem de la música i de l’art i dels sentiments, aquests discursos els portaran a textos més subjectius que 
obriran pas al món poètic.  
 La manera d’entendre el que és ensenyar i aprendre està vinculada als continguts fonamentals 
d’aprenentatge. Es destaquen alguns dels criteris essencials de la metodologia de treball:  
La consideració de l’autoestima dels nens i de les nenes en el procés d’aprenentatge. Aprendre comporta fer 
un camí, que sovint, és ple de moments d’incertesa i fins i tot d’inseguretat. Recórrer tot el camí demana tenir 
la convicció que hom és capaç d’assolir la meta fixada. El plantejament de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge, la gestió de l’aula ha d’anar d’acord amb les possibilitats i capacitats dels nens i les nenes per tal 
que ells puguin sentir-se capaços d’abordar-les amb èxit. Partir dels interessos dels nens i nenes i crear un 
ambient acollidor són aspectes necessaris per afavorir l’aprenentatge.  
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La presència de la llengua en totes les activitats d’aprenentatge, en la mida que és la llengua el vehicle 
d’interacció entre els alumnes i el mestre i entre ells mateixos. Resulta indispensable que els nens i nenes 
disposin d’espais en els quals ells puguin prendre la paraula mentre aprenen, de la mateixa manera que els té 
el mestre. 
Els espais de diàleg dins de les aules que prenen diferents formes segons l’edat dels nens i les nenes. Dins del 
gran grup a Educació Infantil, cada dia comença amb la conversa al voltant del que els nenes i nenes aporten a 
l’escola i alhora al voltant de les propostes que la mestra explica i que sovint permeten que els nens i nenes 
puguin anticipar tot allò que durant la jornada escolar aniran fent. A Educació Primària a cada classe hi ha 
l’espai de l’assemblea on els nens i nenes poden parlar de les bonances i dels petits conflictes que es van 
donant dins del grup. Els temes de treball comencen amb una primera conversa en la qual tots poden aportar 
tot allò que saben o que volen saber, les activitats de desenvolupament dels temes de treball també es 
desenvolupen sovint a través de les converses d’aula i per últim les converses de cloenda. 
No sempre el marc de la conversa és el gran grup, sovint el diàleg es desenvolupa en petits grups de nens i 
nenes i posteriorment reverteix en el gran grup.  
La manipulació i l’experimentació dels nens i nenes amb distints materials i objectes, ja siguin d’ús comú o més 
didàctics, és fonamental per tal que ells puguin anar construint les seves pròpies representacions al voltant 
dels conceptes, processos. Si aquesta manipulació va acompanyada de la representació verbal que fan els nens 
mentre l’estan desenvolupant, es converteix en un gran potencial d’aprenentatge, perquè propicia la discussió 
i la comparació que d’una mateixa experiència poden desenvolupar diferents nens i nenes.  
L’aprenentatge de l’entorn de l’escola. Les visites culturals i excursions són una forma d’experimentació i 
representa un acostament al món que envolta l’escola.  
L’ús de les TIC representa una font d’informació per als nens i nenes i l’han d’aprendre a gestionar per tal de 
generar coneixement. Alhora són una potent eina de comunicació que permet l’acostament a l’escola de 
realitats que abans eren llunyanes.  
Els Projectes de treball. La recerca d’informació relacionada amb el desenvolupament d’un determinat tema o 
projecte es converteix en un objecte de treball i d’estudi i al mateix temps en un aspecte metodològic en el 
procés d’ensenyament i d’aprenentatge. L’anàlisi de la informació s’incorpora en el desenvolupament dels 
projectes de treball des dels primers nivells d’educació Infantil. La consideració del llenguatge com a eix 
transversal es fa palesa quan es refereix a la recerca i selecció d’informació. La lectura, la comprensió del text 
escrit relacionat la major part de les vegades amb temes d’estudi del Coneixement del Medi, es converteix en 
un aspecte indispensable per poder realitzar amb èxit la selecció a la que ens estem referint. 
L’oportunitat de comunicar els aprenentatges i els projectes que han realitzat a d’altres nens i nenes es 
converteix, per una part, en un potent element motivador de l’aprenentatge i, per altra, aquesta comunicació 
també porta a expressar i representar amb major claredat els aprenentatges realitzats. En aquest sentit, 
freqüentment es realitzen intercanvis i comunicacions entre nens i nenes de diferents nivells. La confecció de 
la revista virtual de l’escola també representa un espai obert a la comunicació del treball que es realitza a 
cadascuna de les aules. 
 
 
 
 
 
 
 

MARC NORMATIU 
 
Els referents d’aquest document són, necessàriament, les lleis educatives vigents, en particular la Llei Catalana 

d’Educació (LEC). Els articles a considerar en relació a la llengua estan continguts al Títol II sobre Règim 

Lingüístic del sistema educatiu de Catalunya (Articles 9 a 18).  

 

➢ Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació LEC (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009, p. 56.589)  
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La Llei d’educació desenvolupa també el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix 

que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar 

el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del català. Així, 

d’acord amb l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, garanteix a tota la població 

escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici 

del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà.  

Aquesta llei vol reforçar la importància del català i el seu aprenentatge en tant que llengua pròpia de 

Catalunya i factor d’inclusió social, i vol fer una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles 

assegurant, com a mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix 

l’article 44.2 de l’Estatut. Catalunya és un país amb una cultura i amb una llengua que configuren una identitat 

pròpia. El sistema educatiu català ha de permetre desvetllar i potenciar l’arrelament a Catalunya. Només des 

del coneixement del que és propi és possible obrir-se a les altres realitats i reconèixer-ne les singularitats.  

 

ARTICLE 9. RÈGIM LINGÜÍSTIC  

1.El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per les disposicions 

reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.  

2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les llengües, 

que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari. 

 

ARTICLE 10. DRET I DEURE DE CONÈIXER LES LLENGÜES OFICIALS  

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar 
l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, 
l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.  
 
2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen 
dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una 
acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenentatge en català. 
Així mateix, els centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin 
progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions  
acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre.  
3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els ensenyaments de 
règim especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència 
lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional respectius.  
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de conèixer el 
català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta suficient 
d'ensenyament del català.  

 

 
 
 
ARTICLE 11. EL CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR I D'APRENENTATGE  
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge del sistema educatiu.  
 
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les 
activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, 
excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del 
que estableixen els articles 12 i 14.  
 
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.  
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4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors 

dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, 
i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística 
individualitzada en aquesta llengua.  

 
ARTICLE 12. LLENGÜES ESTRANGERES  
1.Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, 
amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, 
d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les 
llengües.  
 
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua 
estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.  
 
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats 
educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del 
Departament.  
 
 
ARTICLE 13. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT, DELS PROFESSIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA I 
DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS  
 
1.Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han d'acreditar, en la forma 
que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús 
adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i els professors, en l'exercici de llur 
funció, han d'emprar normalment el català, tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit 
general del centre.  
 
2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del 
professorat i ha de promoure la creació i la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català 
i en català.  
 
3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels centres educatius han de 
conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en l'exercici de 
les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions que permetin 
assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de l'Administració 
educativa.  



Projecte lingüístic 2015/16  Pàgina 9 
 

ARTICLE 14. PROJECTE LINGÜÍSTIC  
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte 
educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.  
2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, 
entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:  
○ a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.  
○ b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.  
○ c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.  
○ d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com 
individualment, a la realitat sociolingüística del centre.  
○ e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les 
activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.  
 
ARTICLE 15. PROGRAMES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de cohesió 
social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua 
vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat 
sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà.  
2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, tenint en 
compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.  
 
ARTICLE 16. EL CATALÀ, LLENGUA OFICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA A CATALUNYA  
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa.  
2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en les relacions internes com 
en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini 
lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la llengua d'ús normal per a la 
prestació dels serveis contractats pel Departament.  
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens 
perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.  
4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei de 
política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat 
o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser bilingüe, en català i en castellà.  
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones nouvingudes. En 
aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà sempre la versió preferent.  
 
ARTICLE 18. ÚS I FOMENT DEL CATALÀ  
1.Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions culturals públiques, en 
els centres educatius públics i en els centres educatius privats sostinguts amb fons públics el català ha d'ésser 
normalment el vehicle d'expressió en les activitats de projecció externa.  
2. Per tal d'aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l'ensenyament i l'ús del català, els centres 
educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions 
amb les institucions i les entitats de l'entorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Context socio cultural de l’escola 
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4.1.- Context geogràfic, i tipificació de centre.  
L’escola està situada en l’avinguda de la Zona Esportiva s/n.  
El solar del centre té una extensió de 5.990m2, dels quals n’hi ha 2680m2 edificats i la resta és la zona 
d’esbarjo d’infantil i primària.  
A la zona d’influència de l’escola hi ha dues pistes de tenis, una de futbol sala/bàsquet i un camp de futbol.  
De forma quinzenal hi ha la presència del bibliobús.  
El CEIP Sant Nicolau és una escola pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
Imparteix educació infantil i primària en dues línies.  
El claustre de professors està format per 32 professors, dels quals 1 és el professor de religió catòlica.  
A més l’escola compta amb una psicòloga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament 
d’Ensenyament.  
Aproximadament un 45% dels alumnes fan ús del servei de menjador escolar que gestiona l’Ampa i la Comissió 
de menjador del Consell Escolar del Centre.  
Alguns alumnes reben beca de menjador, del Consell Comarcal del Garraf.  
Donades les característiques del poble hi ha un servei discrecional de bus, pels alumnes que viuen en les 

urbanitzacions. 

 4.2.- Trets d’identitat  

L’escola es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte, pluralisme ideològic i democràcia 

de la societat que ens envolta. El Pluralisme, en la mesura que no ha d’excloure ningú a causa de la seva 

procedència, raça, religió, situació econòmica i sexe; i amb l’objectiu d’un ensenyament participatiu, 

integrador, plural i no confessional, amb respecte a la diversitat i a la interculturalitat, amb atenció 

individualitzada als alumnes i assumint com a propis els principis de la coeducació 

4.3.- Llengua vehicular 

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, per tant els alumnes faran l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura en aquesta llengua. També serà la llengua pròpia en tots els actes acadèmics, administratius i 

culturals que es realitzin en l’àmbit escolar. En qualsevol cas es respectaran els drets individuals. Al projecte 

lingüístic es desenvolupa el tractament de les diverses llengües que es treballaran a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- Enquesta lingüística de l’ús de les llengües en l’àmbit familiar i 
social. 
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4.4.1 Llengua familiar 
 

 

 

4.4.2 Llengua alumnat 

 

 

4.4.3 Com es consideren les famílies 
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4.4.4 Llengua que es parla amb els progenitors 

          MARE                                                                           PARE 
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4.4.5  Coneixement del català de les famílies 

 

4.4.6 Coneixement del castellà de les famílies 
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4.4.7  Llengües als mitjans de comunicació 
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5. Finalitats i Objectius 

5.1. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROJECTE LINGUISTIC 
  

 OBJECTIUS  GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

C
A

TA
LÀ

 

 
 

1-Promoure l’ús del català com a llengua 
vehicular en les activitats docents i no 
docents. 
2-Afavorir el coneixement de la llengua i la 
cultura catalana per part de tota la comunitat 
educativa. 

 
 
 
 
 

1.1.- Assolir que el català sigui al llegua d’ús 
habitual en les activitats institucionals del 
centre 
1.2. Mantenir i consolidar el programa 
d’immersió lingüística en l’educació infantil i 
primer cicle de primària 
1.3. Ponderar els avenços en la promoció del 
català com a llengua vehicular. 
2.1. Fomentar la participació e tota la 
comunitat educativa en activitats que 
facilitin l’ús i la integració a la cultura de 
Catalunya(festes, tradicions...) 
2.2. Promoure actituds positives vers l’ús i el 
coneixement de la llengua catalana per part 
de tota la comunitat educativa. 
 

C
A

ST
EL

LÀ
 

1- Desenvolupar l’ús i l’aprenentatge de la llengua 
castellana per aconseguir un coneixement igual i 
paritari de les llengües oficials 

1.1.- Introduir l’aprenentatge sistemàtic de 
la llengua castellana al cicle inicial de 
Primària. 
1.2. Transferir els aprenentatges entre el 
català i el castellà mitjançant les estructures 
lingüístiques aplicades. 
 

LL
EN

G
U

ES
 

ES
TR

A
N

G
ER

ES
 

1- Aconseguir l’aprenentatge funcional de l’anglès: 
oral i escrit per assolir la competència bàsica 
comunicativa a l’acabament de l’etapa Primària. 

1.1.- Emprar la llengua per relacionar-se i 
expressar-se de manera adequada en 
l’activitat diària de l’escola. 



Projecte lingüístic 2015/16  Pàgina 16 
 

A
LT

R
ES

 
( 

C
o

m
u

n
s 

a 
to

te
s 

le
s 

lle
n

gü
es

) 

1- Definir i concretar els objectius mínims de 
les àrees de llengua. 

2- Promoure i desenvolupar en l’alumnat la 
diversitat i l’obertura a la pluralitat 
lingüística amb valors de diàleg, 
comunicació i convivència 

3- Emprar les TAC com a vehicle per 
promoure l’expressió i la comprensió de 
les llengües d’aprenentatge. 

4- 4. Potenciar en l’alumnat el gust per la 
lectura i fomentar l’hàbit d’utilitzar les 
biblioteques. 

 

1.1.- Elaborar els objectius mínims de les 
àrees lingüístiques distribuïdes en les 
diferents capacitats bàsiques 
lingüístiques: parlar i conversar, escoltar 
i comprendre, llegir i comprendre i 
escriure, distribuïts també per cicles. 
1.2. Fixar els criteris d’avaluació segons 
les capacitats bàsiques lingüístiques. 
2.1. Concretar la visualització en la vida 
diària del centre de la diversitat 
lingüística 
3.1. Utilitzar la pàgina web del centre les 
produccions audiovisuals i els blogs de 
Cicle i d´Àrea. 
3.2. Aprendre a buscar informació a 
Internet. 
4.1., Aplicar el projecte de biblioteca 
escolar punt EDU (veure annex). 
4.2. Potenciar la biblioteca de centre, la 
biblioteca d’aula i la biblioteca personal 

 

 
 

6. ALUMNAT. LLENGUA I ESCOLA 

6.1 . La llengua eix transversal de comunicació i aprenentatge 
 
La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un instrument bàsic 
d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la realitat, als sabers generats per 
diferents grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però 
sobretot, la llengua és un dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, és un 
element de mediació fonamental entre els éssers humans, un mitjà de comunicació que es troba al servei del 
nostre creixement com a persones. 
 
El present document adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix dels principi 
psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa amb 
altres parlants. Les investigacions en el camp de l’aprenentatge de llengües als darrers decennis reforcen la 
importància d’aquesta dimensió comunicativa de la llengua. En conseqüència, l’àmbit escolar ha de 
proporcionar contextos reals d’us de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar 
l’escolarització obligatòria.  
 
El nou currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat de que totes i 
cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les competències bàsiques que 
l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització.  Així, per exemple, totes les àrees curriculars són 
responsables del desenvolupament de la competència comunicativa lingüística i audiovisual, independentment 
de què en l’àmbit de llengües es treballi de manera singular també aquesta competència. El present document 
recull aquesta concepció per competències del currículum en funció de la qual la llengua és un eix transversal 
que cal desenvolupar de manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 
Les investigacions psicolingüístiques destaquen que una llengua es pot dominar amb diferents graus de 
competència. Totes les persones naixem amb una capacitat innata per aprendre qualsevol llengua del nostre 
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context vital. Tanmateix, hi ha un grau de domini de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, 
íntimament relacionat amb la llengua escrita, que requereix de múltiples situacions d’ús de la llengua en 
aquests contextos. El desenvolupament d’aquest llenguatge acadèmic és també responsabilitat de totes les 
àrees curriculars, i queda explicitat al nou currículum en moltes de les competències bàsiques, en concret, la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual, la competència de tractament de la informació i 
competència digital, i la competència d’aprendre a aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de les 
estratègies de la comprensió lectora i de la composició escrita ha de ser contemplat en tot moment al centre 
educatiu. 
Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les estructures lingüístiques 
comunes a totes les llengües es presentin en una sola llengua però comptin amb els contextos de pràctica i 
d’ús en totes les llengües per tal que es puguin donar els processos de transferència d’aquestes estructures 
d’una llengua a una altra.  
 
Però a l’actua-la Societat de la informació resulta també imprescindible tenir una competència suficient de 
més d’una llengua. La immersió en Català està demostrat que és l’opció organitzativa que millor garanteix que 
l’alumnat, en acabar l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de Catalunya. Tots els estudis 
comparatius realitzats fins ara ho confirmen així. Però en la Societat del segle XIX resulta imprescindible també 
ser capaç de comunicar-se eficaçment en altres llengües. Es fa necessari dominar amb profunditat alguna 
llengua estrangera, però també cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti comunicar-nos, 
amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics. 
 
Per acabar aquesta declaració de principis que guien tot aquest document, volem destacar que, tal i com 
apunten les investigacions educatives, una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia 
cultura i identitat, i a partir d’un lligam emocional amb els parlants de la nova llengua.  
 

6.2 Diversitat d’alumnat i tractament de llengües 
 
L’atenció a la diversitat del centre inclou tots els alumnes de l’escola i que contempla l’avenç dels diferents 
nens i nenes d’acord amb les seves capacitats. L’ajuda necessària per a l’aprenentatge, l’escola i els mestres  
l’ofereixen d’acord amb les necessitats dels diferents nens i nenes.  
El concepte d’ajuda pedagògica està a la base del que significa atendre la diversitat de l’alumnat. El mestre és 
qui pot oferir l’ajuda necessària i suficient i analitzar en cada moment del procés quin és el grau d’ajuda 
necessari i suficient. La guia i cooperació en el moment d’aprenentatge la pot brindar el mestre en primera 
persona en moltes ocasions, però en altres, són els propis alumnes, els companys o companyes qui actuen 
com ajudants. És en aquest sentit que el treball en petites agrupacions és un element metodològic que 
utilitzem molt sovint en el desenvolupament de l’aprenentatge a l’escola.  

A l’escola s’articula una activitat a totes les classes i nivells des de P3 fins a 6è que són els racons de joc i els 
racons de treball, dins dels quals s’ofereix una part important de l’ajuda pedagògica. Els racons de treball es 
realitzen en petites agrupacions que no tenen perquè ser iguals per a totes les propostes, ni per a tots els 
nivells, el que sí que tenen en comú totes elles és l’heterogeneïtat dels grups de nens i nenes, ja que a partir 
de les diferències entre uns i uns altres es pot afavorir l’ajuda i els models que es donen entre ells. En aquest 
sentit, els racons de treball també faciliten la possibilitat d’oferir l’ajuda pertinent a cadascun dels nens i nenes 
de la classe, és per aquesta raó, que en el treball per racons intervé sempre un mestre de reforç dins de les 
aules. En aquests racons es desenvolupen activitats de diferents àrees curriculars. Les característiques 
comunes dels racons de treball en els diferents nivells. Els nens i les nenes realitzen distintes activitats 
relacionades amb les diferents àrees curriculars de forma simultània a la classe.  

Les activitats proposades es resolen gràcies a la col·laboració de petits grups de treball; els nens i les nenes 
s’ajuden i reforcen per a poder solucionar amb èxit les feines que tenen encomanades.  

Hi ha un pla de treball que inclou totes les activitats possibles a realitzar durant un determinat període de 
temps, una quinzena, un mes… Els nens i nenes coneixen aquest pla per avançada, així com totes les activitats 
concretes a desenvolupar. En iniciar cada nou període de treball, el mestre tutor presenta el pla i el modelitza 
amb l’ajuda dels nens i nenes. Aquest pla està íntimament relacionat amb el desenvolupament de la 
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programació de l’aula i dels projectes de treball. Totes les mesures de suport expressades fins ara, de vegades 
no són suficients per alguns nens i nenes, i aleshores cal cercar mesures extraordinàries com l’atenció de 
diferents professionals a alumnes que presenten deficiències més greus, l’atenció d’una fisioterapeuta, 
l’atenció logopèdia, l’auxiliar d'EE. 

 

• L’atenció a la diversitat és un dels principals reptes del sistema educatiu. En conseqüència, 
l’organització horària i l’organització del professorat comptarà amb mecanismes d’atenció de la 
diversitat a nivell de centre: reforços, grups flexibles, desdoblaments, etc. Igualment, per tal de poder 
atendre la diversitat a l’aula ordinària, el professorat farà servir un seguit de recursos organitzatius a 
l’aula: grups cooperatius, treball diversificat, racons amb materials diversos, treball en parelles, etc. 

 

• Atès que la competència en llengua catalana és un mitjà important d’accés als aprenentatges, el 
centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua pugui comptar amb les 
mesures organitzatives i didàctiques que els permetin accelerar el seu procés d’aprenentatge de la 
llengua.  

 
6.2.1. L’alumnat nouvingut 
 

• Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als aprenentatge i 
per la integració social i cultural, el centre facilitarà els mecanismes de reforç necessaris perquè 
l’alumnat nouvingut aprengui aquesta llengua.  

 

• Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és 
responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària, el professorat tindrà 
en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: grups cooperatius, parelles 
lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc. 

 
EL centre atén a la diversitat utilitzant diferents estratègies, tal com queda reflectit al Pla d´Atenció a la 
Diversitat del Centre  (veure annex núm. 1) : 
 
* Educació Infantil: 
- Racons (grups reduïts, entren 5 mestres per a 2 aules, 2 tutores+mestres psico, angles, musica, afavorint la 
conversa i la interacció entre iguals i amb la intervenció del mestre que s’ocupa d’un grup no gaire nombrós.  
- Tallers de llengua oral. 
- Es fan grups de conversa a P3 entre 4 i 6 alumnes , 1 cop al mes, del grup-classse se’n fan 4 grups i es treballa 
el llenguatge oral a partir de contes, jocs, murals 
- Mig grup English 1 sessió quinzenal a P3, 1 setmanal a P4 i P5 on es treballa comprensió oral: la narració, 
vocabulari, expressió oral: formules lingüístiques de comunicació bàsica PARLAR  i ESCOLTAR. 
- Lectura individualitzada a P5, al segon trimestre. 
 
* Educació Primària: 
- Desdoblaments 
- La mestra d´EE se’n porta un grup de nens per realitzar conversa,PARLAR, ESCOLTAR, LLEGIR I ESCRIURE. 
- L’apadrinament lector a l’hora de l’esbarjo, 1 cop setmanal, Cicle Superior- Cicle Inicial. 
- Lectura individualitzada a Cicle Inicial i Mitjà. 
- Desdoblament a l’aula: Activitats TIC- Lectura col·lectiva  
- En Anglès els grups més nombrosos es desdoblen a totes les sessions. 
  
El centre procurarà en el moment d’acollir alumnes amb una llengua familiar diferent de la catalana, utilitzar 
estratègies i recursos que li puguin facilitar una ràpida comprensió del català, per tal d’afavorir la seva 
participació activa en la dinàmica de l’aula i de l’escola. 
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Actualment el centre no compta amb aula d’acollida, tot i així  el present curs l’escola destina un temps 
específic a atendre els alumnes amb desconeixement de la llengua catalana. És la mestra d´EE que algunes 
sessions surten de l’aula per treballar un contingut específic i en algunes altres ocasions la mestra entra a 
l’aula per ajudar a la comprensió dels continguts.  
 

 

6.3. L’aprenentatge de les llengües 
 
El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe: 
 

• El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el Català es compaginarà amb una actitud 
d’incentivació del coneixement d’altres llengües i altres realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de 
llengües com en totes les àrees curriculars.  

 

• Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de llengües, tot el centre 
vetllarà perquè tot l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la diversitat lingüística i cultural. 
Igualment, es promourà tant a les nostres instal·lacions com a fora d’elles que el nostre alumnat 
participi en horari extraescolar en activitats de coneixement oral i escrit de la llengua anglesa.  

• El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats socials i culturals, i en 
especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos. Per tant, el currículum de les diferents àrees 
de coneixement adoptarà una perspectiva interpoladora sempre que sigui possible. 

 

• Les competències audiovisual i de tractament de la informació digital són competències bàsiques molt 
lligades amb la competència comunicativa. Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la 
utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la utilització d’aquestes eines 
contribueixin al desenvolupament de la llengua catalana en concret i de la competència comunicativa 
en general.  

 
6.3.1  La llengua, vehicle de comunicació i de convivència. 

Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot és un vehicle de 
comunicació de mediació entre les persones. Igualment, la llengua esdevé un vehicle fonamental per a la 
cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa i amb l’entorn.  
 

• El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i 
s’utilitzarà en qualsevol de les activitats organitzades per aquest. En conseqüència, aquest serà el 
vehicle d’ensenyament - aprenentatge i de relació regular en tots els àmbits interns i externs del 
centre, i en especial en les activitats amb l’alumnat. 

 
Tots els recursos materials didàctics al centre són elaborats en llengua catalana, excepte els que 
pertanyen a la llengua castellana i llengua anglesa (veure annex número 2). 

 
6.4. L’aprenentatge del català. 
 

• Atès que una llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i significatius, 
l’ensenyament de totes les llengües del centre tindrà un enfocament comunicatiu. Més que una àrea 
d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per fer coses amb els altres. En conseqüència, es 
vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües, i en concret del Català, tinguin un enfocament 
significatiu i funcional, a través de la creació de situacions comunicatives que incentivin l’ús de la 
llengua. 
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• L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús funcional de la llengua. Atès que la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, totes les àrees 
curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. Tot el personal docent som mestres de Català. 

 

• En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es 
treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament integrat i no 
aïllat. Igualment, es vetllarà perquè l’alumnat participi en una diversitat de dinàmiques crupals (gran 
grup, petit grup, parelles, treball individual) que faciliti el procés d’aprenentatge de les llengües. 

 

• L’adquisició d’una llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. Per tal, cal que el 
professorat vetlli per la creació d’ambients i de situacions reals que requereixin l’ús del Català per 
comunicar-se amb altres parlants. La interacció i participació a nivell oral és doncs imprescindible. En 
conseqüència, el centre, sempre que sigui possible, intentarà crear contextos d’ús de la llengua oral en 
petits grups fins a 1r de Primària. 

 

• L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista. 
 

• Atès la importància de les competències de tractament de la informació i d’aprendre a aprendre com a 
requisit de l’èxit acadèmic, l’ensenyament de les llengües es concentrarà en el desenvolupament de 
les estratègies de la llengua oral i la llengua escrita.  

 

• Aquesta concepció constructivista i comunicativa en el tractament de les llengües serà compartida per 
tots els cicles i nivells. Les coordinacions pedagògiques vetllaran perquè aquests principis 
psicopedagògics formin part dels processos habituals d’ensenyament. 

 

• Per tal de fer efectiu l’objectiu que el nostre alumnat en acabar l’escolarització sigui competent en els 
dues llengües oficials a Catalunya, el centre continuarà aplicant des de l’entrada de l’alumnat el 
programa d’immersió lingüística. En funció d’aquest, totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, 
a excepció de les àrees de llengua castellana i llengües estrangeres. Igualment, el català s’empra en 
totes les activitats orals i escrites: les explicacions del professorat, el material didàctic i els llibres de 
text, els exercicis de l’alumnat i els d’avaluació, etc.   

 

• Com a part del programa d’immersió, l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura es farà en 
llengua catalana. 

 

• L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és fonamental per tal que 
l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre continuarà adquirint material per tal de 
poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària. El llibre de text és una eina més, 
però en cap cas ha de ser la única ni ha d’establir de manera inflexible el currículum educatiu. 

 

• Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les modificacions 
adequades, el centre establirà una prova de velocitat eficaç per conèixer la competència de llegir i 
escriure de l’alumnat.  Igualment, l’avaluació serà un procés continu, amb una diversitat d’eines 
subjectives i objectives. 

• En conseqüència, l’avaluació de l’alumnat serà sempre en funció del punt de partida de l’alumne/a, del 
seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no compta amb 
una competència lingüística necessària per seguir el ritme normal de les classes comptarà amb un pla 
intensiu individual (PII) en què es farà constar els objectius, els reforços, i els criteris d’avaluació 
propis. 

 
6.4.1. L’aprenentatge del català als cicles: 
 
* Cicle Infantil i Inicial: 
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La llengua de relació i de comunicació mestres- alumnes serà la llengua catalana. 
La llengua d’ensenyament aprenentatge serà sempre la catalana a excepció de les estones de l’horari escolar 
dedicat a l’ensenyament aprenentatge de l’anglès. Davant d’una resposta en Castellà, la mestra d’educació 
Infantil oferirà un model correcte de llengua. 
La llengua oral és importantíssima durant tota la jornada escolar, la conversa matinal obre les classes 
d’educació Infantil, en aquesta estona els nens expliquen i la mestra recondueix la situació i relaciona els fets 
que passen fora de l’escola amb els de dins i ajuda els nens i nenes a narrar situacions, a raonar-les, a predir el 
que vindrà, a imaginar, a autoafirmar-se, d’aquesta manera els nens i nenes van desenvolupant les habilitats 
necessàries per anar construint el llenguatge ple de contingut que necessiten per viure. Totes les situacions 
d’ensenyament i aprenentatge tindran en compte les converses en petit grup o en gran grup.  
 
* Cicle Mitjà i Cicle Superior: 

La llengua catalana serà la utilitzada en totes les àrees a excepció de les especificades en altres llengües (el 
castellà i l’anglès). Mentre a llengua s’escriuen i es llegeixen textos literaris, a ciències es llegeixen i s’escriuen 
textos que descriguin, expliquin i justifiquin els coneixements de medi i de naturals que els nens estudien, a 
matemàtiques descriurem situacions matemàtiques, i raonarem per què ho fem així, aquestes reflexions els 
nens les faran oralment i per escrit.  

En els temes que es treballen en les diferents àrees sempre es té en compte la conversa prèvia per explicitar 
els coneixements previs i per preveure i definir el que es va a aprendre, després es dóna o es busca, es llegeix i 
es treballa la nova informació, per al final concloure i poder explicar els nous coneixements de forma 
estructurada. Sempre que es pot es parteix de situacions que plantegin un problema i que els nens i nenes 
puguin solucionar-lo i després puguin posar en comú com ho han fet. En diferents estadis de l’aprenentatge i 
en situacions de conclusió es treballa també el text escrit. La classe s’organitza en gran grup, en petit grup, i es 
treballa de forma individual o col·lectiva segons es vegi més convenient i ho demani l’activitat. 

 

6.4.2. L’aprenentatge en català (diagnosi de la realitat del centre) 
 
La llengua de l’escola és el català, ensenyem i parlem en català 17 de les 25 hores lectives, el català és també la 
llengua que es parla al pati, al menjador i a les activitats extraescolars.  
La majoria els alumnes matriculats al centre són castellanoparlants. Al curs de P3 els nens i nenes de l’escola 
només parlen en català i se’ls ensenya en català i en anglès com a matèria. A partir de 1r de Primària 
s’introdueix el castellà.  
EL català és la llengua d’aprenentatge de la lecto-escriptura. Els nens i nenes es van familiaritzant amb la 
llengua escrita des que entren a l’escola, la llengua escrita està sempre relacionada amb l’oral per omplir-la de 
significat. El codi s’aprèn perquè es necessita per ser lector i escriptor, però mai anirà separat del contingut, 
del missatge que ens dóna aquell codi. L’aprenentatge del codi es fa a parvulari i a Cicle Inicial, però aprendre 
a llegir i escriure en situacions diferents és una feina que continua durant l’educació Primària i podem dir que 
després segueix a la Secundària i continua durant tota la vida.  
Totes les àrees es fan en català. A les classes de llengua catalana es treballa la literatura i estructures 
ortogràfiques i sintàctiques.  
En totes les àrees considerades no lingüístiques es té en compte el contingut que s’ensenya i la llengua que les 
vehicula. Per això es farà especial atenció a les converses, a l’estructuració oral dels continguts i a la seva 
comprensió i estructuració escrita.  
En la Setmana Cultural, es fan activitats literàries on els alumnes escriuen en diferents tipologies de textos 
anivellats. 

6.5. L´ aprenentatge del castellà. 
 

• L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de 
l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui en competent tant a nivell 
oral com a nivell escrit. 
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• La llengua castellana s’introduirà a nivell oral a partir de primer de primària, mentre que 
l’ensenyament de la llengua escrita es farà de manera sistemàtica en el moment en què l’alumnat ja 
tingui un cert nivell d’alfabetització en Català.  

 

• El tractament de la llengua castellana seguirà el mateix enfocament comunicatiu, funcional i 
constructivista que el presentat abans per la llengua catalana. Així, el professorat vetllarà per la 
creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua castellana. 

 

• Aquesta creació de contextos i situacions de comunicació reals serà d’especial importància per tal que 
les estructures lingüístiques comunes presentades en Català puguin ser transferides a la llengua 
castellana.  

 

• Atès que el Castellà és la llengua  dominant als mitjans de comunicació i en molts contextos socials, el 
centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de procedència hispana, pugui desenvolupar 
també una competència lingüística en Català. Així, cal que les comunicacions regulars amb aquest 
alumnat es faci en llengua catalana, sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional 
amb els parlants d’aquella llengua. 

 

• Atès que els nens petits s’identifiquen molt amb el/la mestra, en la mesura de les possibilitats, 
s’intentarà que els/les mestres es dirigeixen a ells sempre en la mateixa llengua, sobretot en l’educació 
infantil i el cicle inicial. 

 
6.5.1. Aprenentatge del castellà als Cicles: 
 
Cicle Inicial 
 
Introduirem l’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana.  Primer a nivell oral (cançons, poemes, 
contes i endevinalles ) i més endavant a nivell escrit, dedicant-li tres sessions a la setmana en cada nivell del 
cicle. Una d’aquestes dues sessions es treballarà específicament la lectura.  
A Cicle Inicial, de les tres  hores dedicades setmanalment al castellà una es dedica a aspectes més específics de 
la classe de Llengua com són els contes, el teatre, els jocs,  les titelles i les poesies. Les dues restants a la  
llengua escrita, lectura i escriptura,  que apareix de forma natural a finals de primer. Els nens i les nenes 
realitzen l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en català, però a mida que dominen més el castellà, són els 
mateixos nens i nenes els que intenten escriure les seves primeres paraules o a llegir contes en castellà. A 
segon de primària la llengua escrita ja se situa al nivell de realitzar petits textos vinculats a les distintes àrees 
curriculars.  
 
Cicle Mitjà  

 
Facilitar les eines suficients per a que puguin fer ús de la llengua castellana a nivell  funcional (oral i escrit) i 
com a font d’informació. A tercer de primària es considera que l’alumnat ja ha assolit un cert nivell 
d’alfabetització formal en català, i es comença a introduir els coneixements sobre la llengua i les normes per a 
escriure i parlar,  per a la qual cosa es dediquen dues sessions setmanals. La tercera sessió es dona prioritat a 
l’objectiu de treballar la lectura com a font de plaer i iniciar als nens i nenes en l’apropament als diferents 
textos literaris en quant a temàtica i dificultat.      

 
A Cicle mitjà i a Cicle superior , la metodologia que s’utilitza a les classes és la mateixa que hem explicat per a 
la llengua catalana, ajudar els alumnes a relatar, raonar, predir, imaginar, projectar en castellà. Les classes es 
comencen amb converses que ajudin a explicitar coneixements que els nens tenen i que així transfereixen 
d’una llengua a l’altra.  
 
Treballar després en la recerca d’informació oral i escrita, poder després recollir i explicar els coneixements 
apresos. Treballant en gran grup o en petit grup segons sembli convenient.  
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Cicle Superior 

 
Garantir que els alumnes poden fer ús de la llengua castellana com a font d’informació i vehicle d’expressió 
alhora que utilitzar també el  castellà per tant per recollir i processar informació, com per escriure textos 
propis de l’àmbit acadèmic. Es treballa igualment, per tal d’aproximar als alumnes a  obres importants de la 
tradició literària i com estratègia per desenvolupar hàbits de lectura.  

 
La llengua  es va configurant per l’ús que els parlants fan d’ella en les distintes situacions comunicatives. Si 
nosaltres ensenyem castellà restringint aquest ensenyament a la part sistemàtica de la llengua i als textos i 
contextos literaris, li traiem a l’aprenent la possibilitat d’usar la llengua en contextos reals que són els que 
obligaran als usuaris a usar-la i estructurar-la amb correcció.  
 
Un altre punt important per tal que tots els nens se sentin a gust a la classe és el clima afectiu que es respira. 
Si a la classe hi ha un bon ambient i la professora domina la situació, canviar de llengua és un joc més, una 
rutina més en l’amplia varietat de rutines que s’ensenyen i segueixen a l’escola. Els nens i nenes accepten que 
es parlin dues llengües.  
 

6.6.  L’aprenentatge de l’anglès    
 

L’anglès és una llengua estrangera, per tant, el punt de partida del seu ensenyament i aprenentatge és diferent 
del català i el castellà. La nostra proposta pedagògica és una proposta d’immersió. L’objectiu és que els nens i 
nenes aprenguin les llengües en l’ús que fan d’elles per aprendre la llengua curricular, a més aplicant el 
coneixement de Natural Science. En qualsevol proposta d’aquest tipus és sempre molt important que els nens 
i nenes se sentin acollits en la seva propi llengua, que sàpiguen que els mestres els entenen, això els fa sentir 
bé afectivament. La bona relació afectiva ajuda en els aprenentatges de les llengües.  

 

• El centre ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta llengua s’introdueix a P3. 
 

• La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera seguirà també els mateixos 
principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament comunicatiu – funcional, la concepció 
constructivista, el tractament integrat de la llengua oral i la llengua escrita, etc.  

 

• Tanmateix, atès que per a les llengües estrangeres no existeixen els mateixos contextos d’ús real, 
caldrà vetllar especialment per la creació de situacions funcionals d’ús d’aquestes llengües. La 
metodologia de tasques comunicatives i projectes és un enfocament que permet compensar la 
mancança de contextos d’ús reals.  

 

• Amb les primeres edats resulta especialment important que el tractament de la llengua estrangera 
sigui molt vivencial, ja que l’alumnat no és capaç de reflexionar de manera sistemàtica sobre els seus 
usos lingüístics.  

 
És per això que des de bon principi sempre es parla anglès a la classe en la mesura de les possibilitats i per 
facilitar-ho hi ha el mestre a l’aula que parla l’anglès, que pot modelitzar les activitats davant dels nens i nenes 
i els poden atendre en la mesura de les possibilitats.  
Els nens i nenes han de veure que el mestre és persona plurilingue, que parla en més d’una llengua. I  que en 
parlen una o una altra segons els ensenyaments que estan impartint. En l’àmbit familiar s’acostuma a parlar 
sempre la mateixa llengua amb la mateixa persona, però a l’escola s’hi va a aprendre, i els nens i nenes 
entenen molt bé la situació escolar i que ells poden aprendre en diferents llengües a la classe. El llaç afectiu 
entre el mestre i els alumnes no es trenca perquè es parli amb ells en diferents llengües. Els nens i nenes saben 
que el mestre és  trilingüe i que ells també ho seran en un futur dintre de les seves possibilitats.  
En l’ensenyament aprenentatge de l’anglès, igual que a les altres llengües, sempre tindrem en compte les 
habilitats lingüístiques que volem que els alumnes desenvolupin. Per fer-ho ajudem als nens i nenes a predir 
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situacions, a narrar, a raonar, a imaginar, a projectar, o sigui, a desenvolupar les habilitats lingüístiques 
necessàries per comunicar-se i per aprendre.  
Partim també de la llengua oral, que és la base de la comunicació i de l’aprenentatge. La llengua escrita 
acompanya l’oral i els nens i nenes es van familiaritzant amb ella. Quan ja poden llegir i escriure en català i en 
castellà que coincideix en el temps amb el domini d’un cert vocabulari i una comprensió oral de l’anglès, 2n 
Primària, començaran a escriure’l, i a llegir-lo. A partir de 3r, l’oral continua sent molt important i va 
complementant-se amb l’escrit.  
L’anglès a Educació infantil i a Cicle inicial  
En aquests cursos es fa un ensenyament global de la llengua per a que els nens i nenes tinguin uns 
coneixements generals bàsics que els facilitin la comprensió de la llengua anglesa més específica cap al primer 
curs de cicle mitjà.  
Es parteix de contes o d’històries que narrin fets interessants per als nens i nenes i que els facilitin 
l’aprenentatge de vocabulari i d’estructures necessàries i primeres. Els contes, les històries fan comprendre la 
narració de fets, sempre hi ha personatges que actuen, també apareixen quantitats d’elements i objectes de la 
vida quotidiana. També són interessants, en aquest sentit, les cançons i les rimes que faciliten la memorització 
d’estructures. Els dibuixos interpretatius de contes ajuden a la comprensió i al desenvolupament de vocabulari 
i de frases específiques.  
Els vocabularis específics els podem treballar amb flashcards dins d’una capsa i fent que els nens i nenes 
endevinin que hi ha i que ho relacionin amb la història que pensen que explicarem, això fa que els nens i nenes 
utilitzin el vocabulari conegut i n’aprenguin de nou.  
També són activitats molt valuoses, les representacions que els nens i nenes poden fer de la història que han 
après.  
Les activitats que es plantegen de dibuix, pintura o altres tècniques estan molt relacionades amb les activitats 
que aquests nens fan en català i en castellà. En aquestes activitats s’usa un vocabulari bàsic que es va repetint i 
que a poc a poc els nens entenen i utilitzen.  

Els nens i nenes recorden una sèrie de paraules i algunes frases, poden repetir-les, però entenen 
sempre molt més del que poden dir. En els primers cursos sabem que els nens i nenes van adquirint 
molt més coneixement passiu que actiu, però aquest coneixement els és necessari per poder parlar 
cada vegada millor. 
 
6.6.1.  L’aprenentatge de l’anglès als Cicles 

      
Cicle Infantil: 
 
Dins de l’horari escolar es dedicaran unes sessions de 45 minuts setmanals a l’ensenyament aprenentatge de 
l’anglès. 
L’anglès es treballarà només a nivell oral, estones curtes i amb la meitat del grup classe. 
 
Cicle Inicial: 
 
La llengua anglesa estarà present en dues sessions destinades a l’aprenentatge específic de la llengua i un  
taller internivell de Natural Science. 
 
 
Cicle Mitjà:  
 
L’horari específic de llengua anglesa serà de tres sessions, es mantindran les dues sessions curriculars, així com 
també com setmanalment un dels tallers internivells. 
Iniciarem en aquest cicle el treball de la lectura i l’escriptura i intensificar el treball de les habilitats orals, la 
comprensió i l’expressió.  
En aquest cicle es fan 2 hores setmanals d’anglès, i una de Natural Science. L’anglès no és una llengua 
ambiental i per tant només l’aprenen mentre la parlen a l’escola. Per això es fa l’horari següent. 45 minuts 
setmanals a P4, 45 minuts setmanals a P5,  i 2h. setmanals de 1r a 6è. Es van incrementant les hores perquè 
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pensem que en l’aprenentatge d’una llengua és important la manera d’aprendre-la i les hores que s’hi 
dediquen, les hores que l’alumne està immers en aquesta llengua. 

 
Cicle Superior:  

 
Se segueix la mateixa línia que a Cicle Mitjà però els coneixements que els nens i nenes tenen de la llengua 
permeten avançar també en els continguts que se’ls proposen. 
Hem de garantir que els nostres alumnes siguin capaços de comprendre a nivell oral i escrit les idees principals 
d’informació bàsiques, així com poder expressar-se amb discursos senzills.  
Intensificarem el treball de les habilitats escrites, l’escriptura i la lectura. 
 

6.7. Organització dels usos lingüístics 
 
Com ha estat recollit abans, el català, tal i com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en 
totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externes del centre. Així, 
serà la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llengua en què es redactaran el 
documents del centre, i la llengua de relació habitual amb tota la comunitat educativa i els serveis de suport 
del centre.  
 
Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, 
la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i col·laborarà en activitats internes i 
externes que fomentin l’ús de la llengua i la cultura catalana.  
 
Igualment, el centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que organitzen les diferents 
entitats culturals del poble per tal d’incentivar l’ús de la llengua (Teatre, Concurs de Relats Curts, etc.). 
 
En aquesta mateixa línia, el centre vetllarà perquè les activitats culturals que s’organitzen des de les diferents 
entitats de la localitat en el centre es facin sempre en llengua catalana (esports municipals, activitats del pla 
educatiu d’entorn, etc.). 
 
La direcció del centre vetllarà perquè les activitats extraescolars i el servei de menjador es desenvolupin en la 
llengua catalana. Igualment, totes les comunicacions amb les famílies. 
 
6.7.1.  Plurilingüisme al centre educatiu. 
 
Igualment, com hem recollit abans, el nostre centre pensa que la diversitat lingüística és una riquesa immensa 
de la qual cal tenir-ne cura.  
Si bé la comunicació amb les famílies en general es farà en Català, en els casos necessaris el centre comptarà 
amb els serveis de mediació i de traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar 
l’intercanvi i el vincle amb les famílies.  
 
 
 
 
6.7.2. Alumnat nouvingut. 
 
Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als aprenentatges i per la 
integració social i cultural, el centre facilitarà els mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut 
aprengui aquesta llengua.  
 
Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és responsabilitat de 
totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària, el professorat tindrà en compte estratègies 
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d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: grups cooperatius, companys guia, materials adaptats, 
etc. 
 
Però a més d’aprendre les llengües oficials de Catalunya, l’alumnat nouvingut ha de poder comptar amb la 
possibilitat de poder mantenir i ampliar el coneixement oral i escrit de les seves llengües d’origen. Per això, el 
centre vetllarà perquè en activitats extra escolars al centre o a fora d’aquest, l’alumnat nouvingut pugui 
desenvolupar també la seva llengua. 
 
6.7.3.  Organització dels recursos humans. 
 
La distribució dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic el desenvolupament de les 
competències bàsiques de tot l’alumnat. Això pot comportar mesures com grups flexibles, grups de reforç, 
desdoblament de grups en algunes àrees, etc.  

 
Un dels principals recursos humans del centre és el propi alumnat. Per tant, el centre organitzarà situacions de 
cooperació i d’interacció entre l’alumnat: fadrins de lectura, parelles lingüístiques, treball cooperatiu, tutoria 
entre iguals, etc. 
 
La formació del professorat del centre tindrà un eix transversal en tots els possibles cursos: el 
desenvolupament de mesures organitzatives i d’estratègies didàctiques que permetin una millor atenció a la 
diversitat de l’alumnat.  
 
6-7.4 Organització de la programació curricular. 
 
Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en concret d’aquest projecte lingüístic, el 
centre disposa de reunions regulars d’equips docents (de cicle, de nivell, d’àrea, etc.).  
 
A través d’aquestes reunions de coordinació, el centre programarà una adequada distribució de les 
competències bàsiques i de les estratègies de la llengua oral i escrita que cal treballar en les diferents àrees i 
cursos.  
 
Igualment, les estructures lingüístiques comunes s’han de poder practicar en cadascuna de les llengües 
d’aprenentatge. Això és un requisit necessari per a la seva transferència i desenvolupament. Tanmateix, no cal 
repetir la presentació sistemàtica d’aquestes estructures a cada llengua. Per tant, a través dels mecanismes 
regulars de coordinació pedagògica el centre vetllarà perquè aquesta distribució i aquesta transferència de les 
estructures comunes sigui una realitat a les aules 
 
Les coordinacions de l’equip de docents han de possibilitar també el seguiment acurat del progrés de 
l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre adoptarà els mecanismes i les estratègies d’atenció a 
la diversitat més adequats.  
 
6.7.5. Biblioteca escolar (AMICS DE LES LLETRES, BIBLIOPATI... 
 
L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats que queden recollides en el nou 
currículum sobretot en les competències de tractament de la informació i d’aprendre a aprendre.  Per 
desenvolupar aquestes competències l’alumnat ha de comptar amb els recursos bibliogràfics, audiovisuals i 
digitals adequats. La biblioteca escolar es un centre de dinamització de moltes activitats que possibiliten 
l’assoliment d’aquests competències.  
A més de ser un espai de dinamització dels projectes d’aprenentatge, la biblioteca de centre és també un eix 
fonamental per tal de fer efectiu un pla de foment de la lectura. Com a part del nou currículum, cada alumne/a 
ha de dedicar un mínim de mitja hora diària a la lectura, ja sigui a través d’activitats específiques de lectura, ja 
sigui a través del treball curricular de les diferents àrees. En aquesta línia, la lectura, com a part de la 
competència comunicativa, és una responsabilitat de totes les àrees curriculars.  
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6.6.7 Difusió del centre 
 
Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera regular en la llengua catalana.  

 
Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos significatius i funcionals, el 
centre vetllarà perquè els projectes de treball i les tasques d’aprenentatge tinguin un lligam amb la realitat 
exterior.  
 
Com a part d’una comunitat social, el centre realitzarà també activitats de projecció externa que permetin 
conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu. Per fer això, es podran fer servir diferents eines de 
comunicació: exposicions, webs, revistes, presentacions, portes obertes, etc. 
 
6.6.8 Xarxes de comunitats virtuals. 
 
Les tecnologies de la comunicació i la informació i els mitjans audiovisuals permeten la comunicació virtual 
amb moltes persones. Atès que l’aprenentatge de les llengües ha de partir de situacions comunicatives reals, 
aquestes eines representen un ajut profund per a la creació de contextos d’ús funcionals. En conseqüència, i 
tal com recull el nou currículum, les competències audiovisual i de tractament de la informació seran dos eixos 
de treball transversals a través de totes les àrees curriculars.  
 
6.6.9. Intercanvis i mobilitat. 
 
Atès que una llengua s’aprèn sobretot a través de les interaccions comunicatives reals amb altres parlants 
d’aquesta llengua, en la mesura de les possibilitats el centre facilitarà el intercanvi físic, però sobretot el 
intercanvi virtual, amb parlants d’altres llengües.  
 

7.Concreció operativa del projecte 
 
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una declaració dels criteris 
generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel que fa referència al tractament de les llengües del 
centre.  
Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d’altres documents del 
centre, en concret el projecte curricular, les programacions d’aula, i les programacions anuals del centre. 
Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en actuacions concretes al centre i 
representen per tant una realitat del nostre centre. Tanmateix, any rere any, cal continuar treballant per tal de 
fer efectiu el desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. 
La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritza en relació als criteris recollits en 
aquest document. Aquestes programacions anuals especificaran les actuacions que es preveuen dur a terme, 
amb una proposta de temporització i amb indicadors que han de permetre fer-ne el seguiment.   
La metodologia de treball està íntimament relacionat amb la metodologia que li dóna raó de ser. La manera 
d’entendre el que és ensenyar i aprendre està vinculada als continguts fonamentals d’aprenentatge. Es 
destaquen alguns dels criteris essencials de la metodologia de treball:  
La consideració de l’autoestima dels nens i de les nenes en el procés d’aprenentatge. Aprendre comporta fer 
un camí, que sovint, és ple de moments d’incertesa i fins i tot d’inseguretat. Recórrer tot el camí demana tenir 
la convicció que hom és capaç d’assolir la meta fixada. El plantejament de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge, la gestió de l’aula ha d’anar d’acord amb les possibilitats i capacitats dels nens i les nenes per tal 
que ells puguin sentir-se capaços d’abordar-les amb èxit. Partir dels interessos dels nens i nenes i crear un 
ambient acollidor són aspectes necessaris per afavorir l’aprenentatge.  
La presència de la llengua en totes les activitats d’aprenentatge, en la mida que és la llengua el vehicle 
d’interacció entre els alumnes i el mestre i entre ells mateixos. Resulta indispensable que els nens i nenes 
disposin d’espais en els quals ells puguin prendre la paraula mentre aprenen, de la mateixa manera que els té 
el mestre.  
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Els espais de diàleg dins de les aules que prenen diferents formes segons l’edat dels nens i les nenes. Dins del 
gran grup a Educació Infantil, cada dia comença amb la conversa al voltant del que els nenes i nenes aporten a 
l’escola i alhora al voltant de les propostes que la mestra explica i que sovint permeten que els nens i nenes 
puguin anticipar tot allò que durant la jornada escolar aniran fent. A Educació Primària a cada classe hi ha 
l’espai de tutoria on els nens i nenes poden parlar de les bonances i dels petits conflictes que es van donant 
dins del grup. Els temes de treball comencen amb una primera conversa en la qual tots poden aportar tot allò 
que saben o que volen saber, les activitats de desenvolupament dels temes de treball també es desenvolupen 
sovint a través de les converses d’aula i per últim les converses de cloenda.  
No sempre el marc de la conversa és el gran grup, sovint el diàleg es desenvolupa en petits grups de nens i 
nenes i posteriorment reverteix en el gran grup.  
La manipulació i l’experimentació dels nens i nenes amb distints materials i objectes, ja siguin d’ús comú o més 
didàctics, és fonamental per tal que ells puguin anar construint les seves pròpies representacions al voltant 
dels conceptes, processos. Si aquesta manipulació va acompanyada de la representació verbal que fan els nens 
mentre l’estan desenvolupant, es converteix en un gran potencial d’aprenentatge, perquè propicia la discussió 
i la comparació que d’una mateixa experiència poden desenvolupar diferents nens i nenes.  
L’aprenentatge de l’entorn de l’escola. Les visites culturals i excursions són una forma d’experimentació i 
representa un acostament al món que envolta l’escola.  
L’ús de les TIC representa una font d’informació per als nens i nenes i l’han d’aprendre a gestionar per tal de 
generar coneixement. Alhora són una potent eina de comunicació que permet l’acostament a l’escola de 
realitats que abans eren llunyanes. 
La recerca d’informació relacionada amb el desenvolupament d’un determinat tema o projecte es converteix 
en un objecte de treball i d’estudi i al mateix temps en un aspecte metodològic en el procés d’ensenyament i 
d’aprenentatge. L’anàlisi de la informació s’incorpora en el desenvolupament dels projectes de treball des dels 
primers nivells d’educació Infantil. La consideració del llenguatge com a eix transversal es fa palesa quan es 
refereix a la recerca i selecció d’informació. La lectura, la comprensió del text escrit relacionat la major part de 
les vegades amb temes d’estudi del Coneixement del Medi, es converteix en un aspecte indispensable per 
poder realitzar amb èxit la selecció a la que ens estem referint.  
L’oportunitat de comunicar els aprenentatges i els projectes que han realitzat a d’altres nens i nenes es 
converteix, per una part, en un potent element motivador de l’aprenentatge i, per altra, aquesta comunicació 
també porta a expressar i representar amb major claredat els aprenentatges realitzats. En aquest sentit, 
freqüentment es realitzen intercanvis i comunicacions entre nens i nenes de diferents nivells. La confecció de 
la revista  de l’escola també representa un espai obert a la comunicació del treball que es realitza a cadascuna 
de les aules. 
 
6.   Annexos 

 

• Annex número 1:  Pla d’atenció a la Diversitat del Centre (Disponible al centre). 

• Annex número 2:  Llibres de Text Curs Escolar vigent. 

• Music & Art Project 
 
 
 

 

 

 


