
  Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

ZER PLAURCEN  

- 1 -  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE  CENTRE 

 
 

 
 

ZER PLAURCÉN  

 

 

 
Document elaborat durant el curs 2007-2008, se n'ha fet l'oportuna 

difusió en data 25 de juny de 2008

PROJECTE 
LINGÜÍSTIC 



  Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

ZER PLAURCEN  

- 2 -  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE  CENTRE 

INTRODUCCIÓ 

CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Pàgina  3 

Pàgina  5 

Pàgina  19 Pàgina  26 Pàgina  28 

Pàgina  32 

Pàgina  40 

L’ÀREA DE 

LLENGUA 

Pàgina  6 



  Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

ZER PLAURCEN  

- 3 -  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE  CENTRE 

 
 
 
 
 
 
 

La nostra ZER està formada pels centres: CEIP El Roser del Poal, 
CEIP Rufí Bedoya dels Arcs, CEIP El Timó de Sidamon i CEIP 
Minyons d’Urgell de Fondarella. Les nostres escoles es van 
constituir a finals del curs escolar 1993-94 en zona escolar rural.  
 
Tres de les quatre escoles són cícliques i una d’elles compta amb 
dos mestres, un s’ocupa de l’etapa d’Infantil i Cicle Inicial i l’altre de  
Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
 
L’actual Projecte Lingüístic és un document de referència per a la 
vida de la ZER, però cal una actualització que s’ajusti a la nova 
realitat sociolingüística que tenim a les escoles dels nostres pobles i 
a la normativa vigent al respecte. 
 
El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir 
present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre. 
Aquest projecte ha de definir-se en aquests grans temes: el paper 
de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 
aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions 
lingüístiques. 
 
La nostra voluntat ha estat sempre no perdre de vista el fet que la 
llengua és una eina de comunicació molt important i un vehicle que 
obre les portes a una bona part del saber, però que no és l'únic 
llenguatge que les persones fem servir i que les noves tecnologies 
ens presenten noves cares d'aquesta eina de comunicació. 

 
MARC LEGAL: 

 
- Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 
 

- Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen 
els principis generals que s’han de tenir en compte per a 
l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny. 

 

INTRODUCCIÓ 
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- Declaració Universal de Drets Lingüístics, Barcelona el 6 de 
juny de 1996. 

 
- Acord del Govern  de la Generalitat, 30 de novembre de 2004. 

 
- Llei 1/1998, de política lingüística. 

 
 
OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PLC: 
 

- Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador de 
l’educació. 

 
- Formar alumnes competents en la competència comunicativa: 

llegir, escriure, parlar i escoltar. 
-  
- Formar alumnes plurilingües. 
 
- Fomentar l’educació intercultural en un marc de diàleg i 

convivència. 
 

 
- Promoure l’equitat i donar resposta a la diversitat. 
 
- Formar alumnes que transformin la informació en 

coneixement. 
 

 
- Potenciar el treball en equip de persones diverses. 
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1.1.- ALUMNAT 
 
 
Una majoria d'alumnes dels nostres centres tenen el Català com a 
llengua materna i l'utilitzen com a llengua vehicular. 
En els darrers anys s’ha observat un augment d’alumnes que tenen 
com a llengua materna el Castellà, tot i que comprenen el Català a 
nivell oral i escrit i en fan un ús habitual. 
També es constata la presència d’un percentatge reduït d’alumnes 
immigrants de diversos països. 
 
En aquest moment a les nostres escoles ens trobem amb la 
següent realitat lingüística: 
 

 Llengua materna dels nostres alumnes 

Català Castellà Bilingües 
Cat/cast 

Altres llengües 

El Poal 83% 10% 2% 5% 

Fondarella 58% 17% 13% 12% 

Sidamon 68% 25% 5% 2% 

Els Arcs 80% 10% 0 10% 

 

 
1.2.- ENTORN 

 
Les nostres escoles estan ubicades en un entorn rural on la llengua 
dominant és la catalana. 
La presència de famílies nouvingudes comença a estar present en 
la vida dels nostres pobles, i aquesta diversitat cultural es comença 
a veure a les escoles. 
El fet que es tracti d’un tant per cent reduït facilita la seva integració 
als nostres pobles. 
 
 
 

CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
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Les dues llengües oficials de Catalunya es configuren en una sola 
àrea a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència 
d’aprenentatges entre elles. 
 
L’objectiu final del nostre claustre és aconseguir que els alumnes  
en acabar l’Educació Primària tinguin un bon domini de les dues 
llengües.  I que assoleixin els objectius de l’àrea. 
 
Les àrees de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i 
literatura i Llengües estrangeres de l'educació primària tenen com a 
objectiu el desenvolupament de les següents capacitats: 

 

1 Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a 
font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la 
importància del domini de llengües en un món cada cop més global i 
utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-
hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els 
estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, 
racistes o sexistes. 

2 Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les 
llengües de l'escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per 
expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre 
les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 

3 Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 
comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, 
per al desenvolupament personal i l'expressió, i per a la seva participació 
en les creacions culturals. 

4 Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui 
possible que, al final de l'educació obligatòria, utilitzi normalment i 
correctament les dues llengües oficials. 

5 Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents 
contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i 
de col·laboració. 

6 Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals 
més habituals de l'aula. 

7 Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l'àmbit 
escolar i en el context social i cultural proper. 

8 Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre  temes 
relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
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ens envolta. 

9 Comprendre textos escrits que es donen en l'àmbit escolar i en el context 
social i cultural proper. 

10 Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels 
mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 

11 Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació 
audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i 
valorar informacions i opinions diferents. 

12 Utilitzar les llengües eficaçment en l'activitat escolar,  tant per buscar, 
recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les 
diferents àrees del currículum. 

13 Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats 
amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, adequada a l'edat. 

14 Reflexionar sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic, a partir de 
situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma 
adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 

15 Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se 
a obres de la tradició literària. 

16 Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a 
temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions 
específiques del llenguatge literari. 

17 Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 
capacitat d'aprenentatge i d'ús de les llengües. 

 
Per aquest motiu pensem que en el projecte curricular, i molt 
especialment en aquest projecte lingüístic,  hem d’adoptar uns 
criteris conjunts d’àrea en relació a: 
 Seqüenciació de continguts. 
 Aspectes organitzatius. 
 Metodologia. 
 Avaluació. 
 Atenció a la diversitat d’alumnes. 
 Assoliment de les competències lingüístiques en aquelles 

àrees curriculars diferents a les llengües. 
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EN RELACIÓ A LA SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS: 

 
Els continguts de l’àrea de Llengua prioritzen el desenvolupament 
de la competència lingüística, tot i que també contribueixen al 
desenvolupament d’altres tipus de competències. 
 
En relació a la seqüenciació de continguts se’ns presenten un munt 
d’interrogants: Quins continguts? Quins primer i quins després? 
Quin grau d’aprofundiment cal donar en cada cicle?... 
 
Aquests continguts han d’anar seqüenciats atenent a la lògica de la 
matèria i a la maduresa psicològica dels alumnes per comprendre i 
utilitzar els continguts. 
 
Nosaltres pensem que abans de seqüenciar els continguts cal tenir 
en compte els següents criteris: 

 Observar si els continguts tenen relació amb el 
desenvolupament evolutiu dels alumnes. 

 Veure si els continguts s’adeqüen als coneixements previs 
dels alumnes. 

 Tenint en compte que estem treballant Llengua, prioritzarem 
els continguts procedimentals. 

 Intentarem donar als continguts continuïtat i progressió. Cal no 
caure en l’error de pensar que un contingut donat en un curs 
és una cosa assolida per sempre.  Segurament caldrà tornar-
hi i retornar-hi, però sempre des d’una perspectiva nova i 
progressiva, mai repetitiva. 

 Buscarem en els continguts escollits un equilibri. Hem de 
controlar que la selecció i l’estructuració dels continguts porti 
realment cap a un desenvolupament integral. Hem de treballar 
diferents tipus de continguts i hem de tenir en compte la nova 
agrupació que és fa d’ells: 

Dimensió comunicativa 
 

Dimensió literària 

 Parlar i conversar 

 Escoltar i comprendre. 

 Llegir i comprendre 

 Escriure 
 

 

 
 Intentarem dotar de lògica els continguts escollits, cal anar del 

més senzill i pròxim al més complex. 
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Els continguts de l’àrea estan distribuïts en els tres cicles de l’etapa 
de Primària.  En el Projecte Curricular de l’Àrea de Llengua queda 
explicitat quan es treballa cada contingut. Aquest document es 
presenta als mestres responsables de l’àrea a inici de curs, amb la 
finalitat que ho tinguin present en l’elaboració de les seves 
programacions. 
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En relació als ASPECTES ORGANITZATIUS: 

 
Com s’ha esmentat anteriorment, les característiques de les nostres 
escoles ens porta a treballar amb un grup classe format per 
alumnes de cursos diferents. Aquest fet l’haurem de tenir molt en 
compte a l’hora d’organitzar les nostres classes.  
 
A més a més, el mestre de llengua és sovint la mateixa persona que 
s’encarregarà de realitzar l’àrea de llengua en català i en castellà. 
Aquesta coincidència facilitarà la no repetició de continguts en les 
dues llengües i la generalització dels continguts apresos en les 
estructures lingüístiques comunes. 
 
Pel que fa a l’adequació del temps, cal dir que en el nostre horari 
s’han programat 420 hores de llengua castellana al llarg de tota 
l’etapa, les mateixes que es fan en llengua catalana, tal i com 
estableix el Decret 142/2007. 
 
De la mateixa manera, tal i com marca l’Ordre EDU/221/2007, de 29 
de juny, hem compensat les 245 hores corresponents a les 
estructures lingüístiques comunes amb la realització d’activitats 
d’aprenentatge de llengua castellana dins el còmput horari de lliure 
disposició i augmentant les hores dedicades a la llengua castellana 
en el cicle mitjà i cicle superior. 
 
Així doncs, entenent que treballem de manera cíclica  això implicarà 
que en cada nivell es treballin les següents hores setmanals: 
 

 CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

CATALÀ 2 hores/set 2 hores/set 2 hores/set 

ESTRUCTURES 
LINGÜÍSTIQUES 
COMUNES 

1.5 hores/set 1 hora/set 1 hora/set 

CASTELLÀ 2 hores/set 2 hores/set 2 hores/set 

HORES DE LLIURE 
DISPOSICIÓ (hores de 
treball en castellà) 

0’30 minuts/set 
de biblioteca 
1 hora/set 
dedicada al 
treball del conte i 
expressió oral. 

0.30 minuts/ set 
de biblioteca. 
 1 hora/set de 
treball de llengua 
castellana. 

0.30 minuts/set  de 
biblioteca. 
1 hora/set de treball de 
llengua castellana. 
 

HORES DE LLIURE 
DISPOSICIÓ (hores de 
treball en català) 

 0.30 minuts/set 
de biblioteca. 

0.30 minuts/set de 
biblioteca. 

 
Aquest quadre horari reflexa els horaris mínims en llengua catalana. 
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CICLE INICIAL 
Durant el Cicle Inicial  l’àrea de llengua catalana es treballarà durant 
dues hores setmanals. A més a més, tots els mestres faran constar 
en el seu horari una hora i mitja per treballar les estructures 
lingüístiques comunes. Aquestes estructures  es realitzen en català i 
s’aprofitaran per treballar els elements que són comuns a les dues 
llengües i per destacar alguns elements diferenciadors entre les 
dues llengües. 
El treball específic de llengua castellana es realitzarà durant  dues 
hores setmanals. 
Tenint en compte la realitat sociolingüística de les nostres escoles 
hem optat per iniciar un treball complementari en llengua castellana. 
Així doncs, per tal de millorar la competència comunicativa, en 
aquests cursos es reforça el castellà  amb una hora i mitja 
setmanal. Mitjà hora es dedicarà a la lectura en la sessió de 
biblioteca i una hora setmanal es dedicarà a la narració oral de 
contes i a la conversa. 
 
CICLE MITJÀ 
Al llarg de Cicle Mitjà la llengua catalana es treballarà durant dues 
hores setmanals. A més a més, disposaran d’una hora setmanal per 
treballar les estructures lingüístiques comunes. 
En aquest cicle es realitzarà una hora setmanal dedicada al treball 
de biblioteca, aquest treball es farà en llengua catalana i llengua 
castellana, alternant la lectura de llibres en català i en castellà. 
En aquest cicle es dedicarà una hora setmanal de lliure disposició al 
treball de la llengua castellana, així doncs els alumnes disposaran 
de 3 hores setmanals  de i en llengua castellana. 
 
 
CICLE SUPERIOR 
El treball en aquest cicle tindrà continuïtat respecte el cicle anterior: 
la llengua catalana es treballarà durant dues hores setmanals. A 
més a més, disposaran d’una hora setmanal per treballar les 
estructures lingüístiques comunes. 
En aquest cicle es continuarà amb una hora setmanal dedicada al 
treball de biblioteca, aquest treball es farà en llengua catalana i 
llengua castellana, alternant la lectura de llibres en català i en 
castellà. 
En aquest cicle continuarem amb el treball de 3 hores setmanals de 
llengua castellana iniciat al Cicle Mitjà: 2 hores seran les pròpies de 
l’àrea i l’altra serà una hora de lliure disposició que es dedicarà a 
treballar de i en castellà. 
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En relació a la METODOLOGIA: 

 
Entenem que la llengua no és només una eina per comunicar-nos, 
sinó  que és l’eina que ens permet ordenar el pensament i continuar 
aprenent. 
 
El nou plantejament de considerar la llengua catalana i la llengua 
castellana com un tot, ha de permetre l’obtenció primer, i l’ampliació 
després, de capacitats lingüístiques generals, independentment de 
la llengua en que s’expressen. 
 
Des del nostre punt de vista la metodologia utilitzada pels mestres 
de l’àrea de llengua, ha de reflectir: 
 

 Consideració especial envers el llenguatge oral. 
 Valoració de la diversitat lingüística. 
 Més interès en l’ús de la llengua que en l’aprenentatge del 

codi i de les seves normes. 
 Ús, en l’aprenentatge dels mitjans de comunicació i dels 

recursos TAC com a elements sempre presents en la vida 
quotidiana. Les activitats proposades a l’alumne/a li han de 
permetre consolidar els aprenentatges propis de l’àrea, així 
com ensinistrar-se en el tractament de la informació i la 
competència digital. 

 Èmfasi en el bloc dels procediments, és a dir, de les habilitats 
lingüístiques. 
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Els criteris per a l’AVALUACIÓ   
Els mestres de l’àrea tenen fixats uns criteris d’avaluació en cada un dels cicles de Primària, aquests criteris es 
relacionen amb cada bloc de contingut: comprensió escrita, expressió escrita, lèxic, fonètica-ortografia i gramàtica. 
Aquests criteris queden recollits en la taula que s’adjunta tot seguit. 
Aquests criteris estan consensuats a nivell de comarca i s’han elaborat en el seminari dels Caps d’Estudis. 
 
 

   CICLE INICIAL    CICLE MITJA     CICLE SUPERIOR 

C
o

m
p

re
n

s
ió

 

e
s

c
ri

ta
 

- Seguir instruccions escrites senzilles. 
- Comprendre textos escrits senzills de 

diferent tipologia. 
- Respondre preguntes de comprensió 

d’un text llegit: comprensió literal, 
interpretativa i profunda. 

- Saber extreure la idea principal d’un 
text. 
- Comprendre textos de diferents 
tipologies. 
- Respondre preguntes de comprensió 
d’un text llegit: comprensió literal, 
interpretativa i profunda. 

- Captar el sentit global de textos(idea 
principal i secundàries). 
- Comprendre textos de diferents 
tipologies. 
- Respondre preguntes de comprensió 
d’un text llegit: comprensió literal, 
interpretativa i profunda. 

E
x

p
re

s
s
ió

 

e
s

c
ri

ta
 

- Elaborar diferents tipus de text: contes, 
poemes, cartes... partint de diferents 
models. 

- Realitzar amb seguretat i claredat els 
traços de l’escriptura i saber distribuir el 
text en l’espai. 

- Elaborar textos de tipologia diversa a 
partir de diferents models. 
- Expressar-se per escrit amb adequació 
a les situacions quotidianes. 
- Organitzar els escrits de manera 
ordenada, segons la tipologia del text i 
amb l’adequada presentació. 

- Elaborar textos de tipologia diversa a 
partir de diferents models. 
- Expressar-se per escrit amb adequació 
a les situacions quotidianes. 
- Organitzar els escrits de manera 
ordenada, segons la tipologia del text i 
amb l’adequada presentació. 

L
è

x
ic

 

- Conèixer i utilitzar el vocabulari d’ús 
amb precisió i correcció. 

-  Identificar sinònims i antònims de 
paraules d’ús freqüent. 

- Entendre locucions, frases fetes, dites, 
refranys,.. 

- Conèixer i utilitzar amb precisió el 
vocabulari treballat. 
-  Memoritzar l’ordre alfabètic. 
-  Habituar-se a l’ús del diccionari. 
- Identificar i utilitzar sinònims, antònims i 
mots polisèmics. 
- Diferenciar el sentit figurat i el sentit 
real d’expressions usuals. 
- Utilitzar comparacions. 
-Reconèixer mots de família de paraules. 

- Utilitzar la composició i derivació per tal 
d’ampliar el valor semàntic dels mots. 
- Reconèixer i utilitzar sinònims i 
antònims a diversos contextos. 
- Interpretar i utilitzar les locucions i 
frases fetes més conegudes. 
- Manejar diccionaris per trobar el 
significat de les paraules i ampliar-ne el 
coneixement. 
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F
o

n
è

ti
c

a
 -

 

O
rt

o
g

ra
fi

a
 - Utilitzar les normes ortogràfiques 

bàsiques: majúscules, plurals, dígrafs, 
grups (br, bl), articles 

- Distingir els sons vocàlics i 
consonàntics. 
- Distingir les síl·labes d’una paraula i 
indicar-ne la tònica. 
- Utilitzar normes ortogràfiques bàsiques: 
plurals, grups (mp, mb). 

- Comparar i classificar els diferents sons 
vocàlics i consonàntics. 
- Classificar els mots en aguts, plans i 
esdrúixols. Aplicar les normes 
d’accentuació. 
- Utilitzar i fixar normes ortogràfiques 
bàsiques: plurals,  b/v, h. 

G
ra

m
à

ti
c

a
 

- Utilitzar frases simples amb 
concordança i puntuació adequades. 

- Escriure frases amb els signes:. ? ! 
segons l’entonació oral. 

- Distingir les categories gramaticals: 
nom, adjectiu, verb i la seva 
concordança. 

- Identificar, classificar i puntuar diferents 
tipus de frases: enunciativa, 
interrogativa i exclamativa. 

- Identificar dins la frase les categories 
gramaticals de determinants,  noms, 
adjectius i verb. 

- Observar i comprovar la relació de 
concordança dins la frase: determinant/ 
nom/ adjectiu, nom/ verb, pronom/ 
verb. 

- Distingir el subjecte i el predicat d’una 
frase i els corresponents nuclis. 

- Utilitzar les formes no personals del 
verb i el mode indicatiu. 

- Utilitzar els pronoms personals. 
- Llegir, observar i distingir diferents tipus 

de frases i textos, aplicant-hi la 
puntuació adequada. 
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En relació a l ’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT D’ALUMNES. 
 
La LOE promou una educació inclusiva, som els centre educatius 
els que ens desenvolupem donant resposta a la diversitat dels 
alumnes, adaptant la resposta de l’escola a les característiques i 
necessitats de l’alumnat. 
 
La nostra organització cíclica entén la diversitat dins de l’aula com 
un fenomen natural, ja que sempre tenim diferents nivells dins del 
grup.  
 
Atendre a la diversitat a les nostres aules, caracteritzades per una 
ràtio d’alumnes més aviat baixa, facilitarà donar una resposta 
individualitzada a aquests alumnes. 
 
La LOE ens ha introduït un nou concepte per parlar de la diversitat 
present a les aules: alumnes amb necessitats educatives 
específiques, necessitats que engloben les necessitats educatives 
especials (nee), les d’Incorporació tardana i les de sobredotació 
intel·lectual. 
 
Cal assenyalar que atesa la seva importància l’atenció a la diversitat  
en el cas d’alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge o 
alumnes amb necessitats educatives especials (nee) es centraran 
fonamentalment a reforçar: 

 La llengua oral a l’etapa d’Educació Infantil. 
 L’assoliment de la lectura i l’escriptura a Cicle Inicial 
 El desenvolupament de la comprensió lectora a Cicle Mitjà i 

Superior. 
 El desenvolupament de l’expressió oral i escrita en els cicles 

Mitjà i Superior. 
 
En el cas d’alumnes nouvinguts tots els esforços es centraran, en 
un primer moment, en l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
Pel que fa als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals caldrà 
preveure l’adaptació de les activitats d’ensenyament - aprenentatge 
per tal que els alumnes continuïn progressant segons  les seves 
capacitats. 
 
El paper de la/el mestre d’Educació Especial (MEE) és important 
per col·laborar amb els/les mestres tutors i els/les mestres de 
llengua en la planificació individualitzada establint objectius, 
continguts, estratègies metodològiques i criteris d’avaluació. 
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Caldrà  que el/la MEE elabori conjuntament amb l’EAP i el tutor/a 
les adaptacions curriculars individualitzades (ACI) i les 
modificacions curriculars individuals dels alumnes que ho 
requereixin i del seu seguiment. 
 
El MEE, amb la finalitat d’atendre a la diversitat de l’alumnat, haurà 
de col·laborar en l’adaptació de material didàctic que faciliti 
l’aprenentatge de l’alumnat amb nee i la seva participació dins l’aula 
ordinària. 
 
Atendre a la diversitat per part del mestre implicarà reflexionar 
sobre: 

 Les activitats d’ensenyament - aprenentatge. S’haurà de tendir 
cap a la diversificació d’activitats, tenir-ne de graduades 
segons la seva complexitat per tal d’atendre diferents ritmes 
d’aprenentatge. 

 Estratègies organitzatives. En alguns moment caldrà 
replantejar-se l’organització de l’aula i treballar per tallers, 
racons, projectes, agrupaments flexibles,.. 

 Avaluació.  L’avaluació haurà de ser flexible, no tots els 
instruments d’avaluació són útils per a tots els alumnes. El 
claustre té molt clar que l’avaluació s’ha de realitzar en 
diferents moments del procés: avaluació inicial, que ens 
permetrà veure els coneixements previs dels alumnes; 
avaluació formativa, sobre la que haurem d’orientar, regular i 
corregir la nostra actuació i finalment, avaluació sumativa, que 
ens permetrà veure fins on hem arribat, allò après pels 
alumnes. 

 Objectius i continguts. El claustre ha reflexionat sobre quins 
són els objectius prioritaris en  cada cicle.  Aquests quadre 
recull els continguts bàsics a prioritzar, i que ja han estat 
comentats anteriorment: 

 
 
Alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge o alumnes amb 
necessitats educatives especials 
(nee)  
 

 La llengua oral a l’etapa d’Educació Infantil. 

 L’assoliment de la lectura i l’escriptura a Cicle 
Inicial 

 El desenvolupament de la comprensió lectora 
a Cicle Mitjà i Superior. 

 El desenvolupament de l’expressió oral i 
escrita en els cicles Mitjà i Superior. 

Alumnes nouvinguts  Aprenentatge de la llengua catalana. 

Alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals 

 Adaptació de les activitats d’ensenyament -
aprenentatge per tal que els alumnes continuïn 
progressant segons  les seves capacitats.  
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 Espais. Atendre la diversitat també implicarà disposar d’un 

espai que permeti una organització flexible de l’aula. 
 Recursos materials. Caldrà disposar a l’aula de diferents 

recursos didàctics per treballar uns mateixos continguts. Els 
materials hauran de ser motivadors i en la mesura del possible 
hauran d’afavorir l’autonomia dels alumnes. A fi que el mestre 
pugui atendre les altres necessitats del grup classe. 

 
De tot aquest punt sent desprèn la necessitat de comptar amb 
mestres flexibles i disposats a adaptar-se a la diversitat de 
necessitats dels seu alumnat.  A les escoles petites aquesta cultura 
adaptativa  i flexible està molt arrelada, ja que estem immersos en 
grups molt heterogenis en edat.  
 
En aquest moment a la nostra ZER tenim un nombre força elevat 
d’alumnes amb necessitats educatives especials (6 alumnes 
segueixen una A.C.I .en les àrees de Llengua i de matemàtiques) i  
d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge (5 alumnes són 
actualment atesos per la MEE i es preveu l’atenció de 7 alumnes 
més de cara al curs vinent). 
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Criteris que hem tingut en compte per a 
L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES EN 

AQUELLES ÀREES CURRICULARS 
 DIFERENTS A LES LLENGÜES 

 
En relació a aquest apartat cal dir que hem tingut en compte la 
nostra realitat sociolingüística per compensar la mancança que 
observem en l’expressió oral i escrita en castellà. 
 
Per aquest motiu, i entre altres mesures observades, hem optat per 
introduir una sessió de 1 hora a Cicle Inicial per tal de reforçar la 
comprensió oral en castellà i crear un ambient adequat per 
promoure l’expressió dels alumnes en aquesta llengua.  Hem 
valorat la conveniència de buscar un recurs atractiu com el conte 
per pal·liar aquesta mancança en els nostres alumnes. 
Es lligarà aquest treball amb els contes, narrats pel mestre, amb l’ús 
de la biblioteca i la lectura de contes breus en castellà. 
A més a més, es facilitarà la lectura de llibres en castellà durant una 
sessió de mitjà hora setmanal. 
 
A la resta de cicles els alumnes continuaran gaudint del recurs de la 
biblioteca i el mestre controlarà la lectura alternada de llibres en 
català i en castellà. Aquest treball es realitzarà durant una hora 
setmanal, en la que està inclosa el treball amb les dues llengües. Es 
deixarà a elecció del mestre si aquesta sessió de mitja hora en 
català i mitja en castellà es reparteix al llarg de la setmana, o es 
distribueix al llarg del curs de manera setmanal, per exemple una 
setmana en català i l’altra en castellà.  
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2.1.- LA LLENGUA CATALANA,  
LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE. 
 

2.1.1- LA LLENGUA CATALANA, VEHICLE DE 
COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA. 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents 
activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua 
catalana és l’eina de  cohesió i integració entre totes les persones 
del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats 
acadèmiques. 
 
La ZER té consciència clara sobre la importància de l’ús del català 
en la comunicació quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota 
la comunitat educativa.  
 
Hi ha acord entre les 4 escoles en utilitzar el català en tots els 
àmbits de convivència. 
 
 
 

2.1.2.- L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA 
 
2.1.2.1.- LLENGUA ORAL. 
 
La ZER prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus 
registres. Per la ZER el paper de la llengua oral és fonamental: cal 
aprendre a parlar, escoltar,  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.  
 
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es 
treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, 
conversa, dramatització argumentació, teatre i debat...) tant a l’àrea 
de llengua com a la resta d’àrees. 
 
En acabar l’etapa de Primària, l’alumnat té un bon coneixement de 
la variant estàndard del català de la zona. 
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2.1.2.2.- LLENGUA ESCRITA. 
 
L’aprenentatge de la lectura i escriptura es fa en llengua catalana en 
el cicle inicial de l’educació primària. Abans però es comença a 
l’etapa d’Educació Infantil, combinant els diferents mètodes: global i 
fonètic, en funció de les característiques dels alumnes. 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu 
aconseguir al final de l’etapa de Primària formar lectors i escriptors 
competents. Per aconseguir aquest objectiu apliquem les 
orientacions que dóna el currículum i es planifiquen activitats de 
lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 
comunicatives i acadèmiques que tenen els nostres alumnes en els 
diferents nivells. 
 
El curs vinent es preveu elaborar uns mecanismes de revisió per 
millorar les dues habilitats. 
 
 
2.1.2.3.- RELACIÓ ENTRE LLENGUA ORAL I LLENGUA 
ESCRITA. 
 
Hi ha un plantejament integrat de les 4 habilitats: comprensió oral, 
comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Aquest 
plantejament és compartit per tot el claustre. Es planifiquen 
activitats principalment des de l’àrea de llengua, encara que aquest 
plantejament es té present en les altres àrees. 
 
El professorat creu que les activitats que tenen aquest plantejament 
permeten processar la informació i comunicar-la d’una manera més 
eficaç. 
 
Es fan activitats en que la relació de la llengua oral i escrita és 
inherent: lectura expressiva, dramatitzacions, exposició de temes, 
enregistraments de produccions fetes amb els alumnes (en vídeo i a 
l’ordinador).... 
 
Els mestres tenim present que hi ha una relació recíproca entre 
llengua oral i escrita.  
 
 
2.1.2.4.-  LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES. 
 
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de 
totes les àrees, el claustre és conscient  i actua en conseqüència. 
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Està previst consensuar uns criteris metodològics d’utilització de la 
llengua en totes les àrees. 
Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en 
català concretats en els criteris del Projecte Lingüístic de Centre, els 
i les mestres  apliquem a l’aula metodologies que estimulen 
l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català. Hem 
previst els mecanismes adequats de seguiment i d’avaluació. 
 
2.1.2.5.- CONTINUÏTAT I COHERÈNCIA ENTRE CICLES I 
NIVELLS.  
 
Els i les mestres veiem necessari que hi hagi coordinació per tal de 
consensuar els principis metodològics  i 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. 
 
Disposem de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes 
quan hi ha un canvi d’etapa. Hi ha coordinació amb la llar d’Infants i 
el centre de secundària, tant en el traspàs d’informació de l’alumnat 
com en aspectes metodològics.  
 

 
2.1.2.6.- ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT 
INICIAL DE LA LLENGUA VEHICULAR. 
 
El Pla d’ Acollida es va actualitzar el curs 2006-07. S’entén aquest 
document com el conjunt d’actuacions i mesures organitzatives i 
curriculars que la ZER posa en marxa per tal de facilitar la 
incorporació de l’alumnat nouvingut.  
 
Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, disposem de 
mecanismes de coordinació que ens permeten aplicar metodologies 
de català com a segona llengua i estratègies per facilitar una 
instrucció comprensible en totes les àrees. 
 
La nostra ZER no disposa d’aula d’acollida ja que tenim un nombre 
molt poc significatiu d’alumnes d’Incorporació Tardana  , així doncs 
els alumnes d’incorporació tardana resten integrats a  l’aula 
ordinària que els correspon per edat cronològica. Per aquests 
alumnes s’elabora un PII (Pla Individual Intensiu) que es revisa 
trimestralment, participen en l’elaboració del PII  el/la mestre/a 
tutor/a i el/la CLIC. 
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ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES 
OFICIALS. 
 
No tenim aula d’ Acollida, el CLIC és el responsable d’aplicar el Pla 
d’ Acollida i de coordinar  l’aplicació de metodologies per a 
l’aprenentatge inicial de la llengua. Les hores d’Atenció a la 
Diversitat que tenim tots els i les mestres en el nostre horari 
s’utilitzen, si cal, per atendre els alumnes d’Incorporació Tardana. 
El CLIC col·labora amb la resta de docents per facilitar estratègies 
que afavoreixin una instrucció comprensible en totes les àrees. 
 

 
ALUMNAT QUE CONEIX NOMÉS UNA LLENGUA OFICIAL 

(EL CASTELLÀ). 
 
S’apliquen algunes estratègies a partir de la proximitat de les 
llengües catalana i castellana  per facilitar els aprenentatges, la 
comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la 
incorporació de l’alumnat nouvingut. 
Si es considera necessari, es destinen hores d’atenció a la diversitat 
que permetin l’accés en les millors condicions possibles al 
currículum ordinari.  
 
 
2.1.2.7.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 
 
La ZER, amb la col·laboració dels serveis educatius, disposa de 
mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la 
diversitat de l’alumnat. 
 
El curs 2006-07  vam elaborar un Pla d’Atenció a la Diversitat i 
aquest curs s’ha constituït, per primer cop,  una Comissió d’Atenció 
a la Diversitat. Aquesta Comissió determina els criteris per a 
l’atenció a la diversitat de necessitats educatives i ritmes dels 
alumnes, els procediments que s’empraran per determinar aquestes 
necessitats i per formular les adaptacions que corresponguin, així 
com els trets bàsics d’organització i metodologia  que es considerin  
més idonis en els centres. 
 
Pel que fa als temes lingüístics ens centrem a reforçar el 
desenvolupament de la llengua oral a Educació infantil, l’assoliment 
de la lectura i escriptura en  el Cicle Inicial de Primària i el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita 
en la resta de cicles. 
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 Les estratègies i metodologia promouran la participació dels 
alumnes en el seu propi aprenentatge (aprendre a aprendre) i la 
col·laboració entre iguals 
 
2.1.2.8.- ACTIVITATS D’INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA 
LLENGUA 
 
En totes les activitats de la ZER  s’utilitza la llengua catalana, en 
fomentem, per tant, el seu ús com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
La nostra situació sociolingüística no fa necessari, de moment, 
preveure altres estratègies per potenciar l’ús del català, tenint en 
compte que aquesta llengua és la vehicular en els aprenentatges i a 
més s’utilitza en activitats com: tutoria, racó del conte, revista,.. 
 
 
 
2.1.2.9.- AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
 
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 de l’alumnat.  
S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió 
comunicativa i la dimensió literària, en diferents moments dels 
procés d’aprenentatge (avaluació inicial, formativa i sumativa). 
 
2.1.2.10.- MATERIALS DIDÀCTICS 
 
Tenim unificats els llibres de text a les 4 escoles, així com la resta 
de materials que s’utilitzen: noves tecnologies, llibres de lectura, 
contes, diaris, revistes, jocs de llengua,... 
 
Aquests materials es revisen per tal de veure si compleixen la funció 
per a la qual estan dissenyats i la seva adequació al currículum. 
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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. Entenem que hi ha 
una relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la llengua 
com a vehicle de comunicació i de convivència. 
 
La ZER ha aplicat de manera continuada un criteri de 
desenvolupament del programari  i dels suports digitals que utilitza 
basat en la priorització de la llengua vehicular. 
 
 
2.1.3.2. USOS LINGÜÍSTICS 
 
La ZER en aquest moment no té la necessitat de treballar 
explícitament els usos lingüístics ja  que  les característiques 
lingüístiques del nostre alumnat no ho fan necessari. En tots els 
usos lingüístics el català és la llengua predominant. 
 
Si la situació sociolingüística ho requereix els/les mestres 
plantejaran i consensuaran les mesures necessàries  per treballar 
els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua catalana 
la llengua d’ús habitual.  
 
 
2.1.3.3. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DEL CENTRE I DE LA 
SOCIETAT EN EL CURRÍCULUM. 
 
Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, a voltes, es fa 
protagonista en una activitat de desenvolupament del currículum 
l’alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent al català 
o al castellà. 
 
La ZER té clar que 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 
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d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i 
cultures.   
 
 
2.1.3.4.- CATALÀ I LLENGÜES D’ORIGEN. 
 
El professorat disposa d’informació sobre la diversitat lingüística 
present a l’aula per valorar-la i tenir-la en compte. 
Pensem que és important que hi hagi 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.  
També tenim present la interdependència lingüística i l’assoliment 
de les competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom. 
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2.2.- LA LLENGUA CASTELLANA. 
 

2.2.1.-L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT 
DE LA LLENGUA CASTELLANA: 
 
2.2.1.1. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 
La ZER assegura una distribució coherent i progressiva del 
currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris 
que permeten reforçar i no repetir els continguts comuns que s’ha 
programat fer-los en el currículum de llengua catalana. 
Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en 
català i el que es fa en castellà: es té clar  que l’objectiu final és que 
l’alumnat tingui un bon domini  de la llengua catalana i de la llengua 
castellana. 
Tots els continguts de les estructures lingüístiques comunes es 
presenten primer en català i es transfereixen després al castellà. 
 
Tenint en compte la realitat sociolingüística dels nostres pobles 
trobem necessari introduir un treball sistemàtic de la llengua 
castellana a partir de P3 en el proper curs escolar 2008-09. Aquesta 
introducció serà de manera molt lúdica, proposant-nos primer el 
treball de les estructures comunicatives més habituals i del 
vocabulari bàsic i proper. Ens plantegem realitzar una sessió 
setmanal dedicada al treball oral: comprensió i expressió, en llengua 
castellana. 
 
2.2.1.2. LLENGUA ORAL 
 
La ZER té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús 
de la llengua castellana inclogui activitats perquè l’alumnat 
adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 
competència oral en els primers cursos. 
 
La llengua castellana fins a primer curs de cicle inicial es treballarà 
a nivell oral, per arribar, al final del mateix cicle, a transferir al 
castellà els aprenentatges assolits de lectura i escriptura. 
 
En l’etapa d’Educació Infantil i el Cicle Inicial treballem habitualment 
la llengua oral a partir de la narració de contes i l’ús d’estructures 
comunicatives habituals. 
A Cicle Mitja i Cicle Superior es treballa utilitzant les diferents 
tipologies de text.  
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2.2.1.3. LLENGUA ESCRITA 
 
En l’ensenyament de la llengua escrita tenim com a objectiu 
aconseguir al final de l’etapa de Primària  formar lectors i escriptors 
competents.  Per aconseguir aquest objectiu apliquem les 
orientacions del currículum i planifiquem activitats de lectura i 
escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i 
acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. 
 
Aquest objectiu s’assoleix amb el treball específic de llengua 
castellana i   transferint les competències de llengua catalana a la 
llengua castellana. Aquest treball de llengua escrita s’inicia de 
manera sistemàtica a segon de cicle inicial, malgrat els alumnes ja 
han tingut contactes amb la llengua escrita a primer. 
 
2.2.1.4. ACTIVITATS D’ÚS 
 
La ZER assegura la presència dels recursos TAC en l'aprenentatge 
de la llengua castellana: com a mitjà d’accés a material divers, per 
atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per 
la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament 
d’estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels 
resultats de les tasques d'aprenentatge. 
 
 
2.2.1.5. CASTELLÀ A LES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES. 
 
La ZER actualment no planifica la impartició de blocs de continguts 
curriculars d'àrees no lingüístiques en castellà. 
 
 
2.2.1.6. ALUMNAT NOUVINGUT 
 
Les escoles de la ZER  posen els mecanismes necessaris per tal 
que l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que 
no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar 
l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. 
 
En una primera fase, s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana. 
Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua castellana que 
té present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la presència 
del castellà en la societat.    
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2.3.- ALTRES  LLENGÜES. 
 

2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 
 
2.3.1.1.- ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE 
L’OBJECTIU DE L’ETAPA. 
 
L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, una 
llengua estrangera per tal d'esdevenir capaços de comunicar-se i 
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  
 
A la nostra ZER l’aprenentatge/ensenyament de la primera llengua 
estrangera comença a P5, de forma lúdica i oral, però estar previst 
el curs 2008/2009 començar a introduir l’anglès a P4. 
  
En aquests cursos es treballa a nivell oral: vocabulari bàsic, 
cançons i estructures comunicatives molt senzilles, de forma lúdica 
a través d’un titella. 
 
Els centres de la ZER realitzen un projecte d’Innovació de Plàstica 
en anglès a Cicle Superior, iniciat el curs 2005-06 i aplicat de forma 
gradual al llarg de tres cursos escolars. Aquest projecte té 
continuïtat en l’actualitat. L’objectiu del mateix és millorar la 
competència comunicativa: expressió i comprensió dels alumnes.    
 

 
2.3.1.1.1. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM  

 
La  ZER assegura una distribució coherent i progressiva del 
currículum al llarg de l'etapa, amb un tractament cíclic dels 
conceptes, variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa 
madurativa i les necessitats de l'alumnat.  
 
Ofereix oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins de 
l'aula suficientment variats per donar resposta als diferents estils i 
ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. 
 
 2.3.1.1.2. METODOLOGIA  
 
Els mestres de llengua estrangera vetllen perquè l'enfocament 
emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres inclogui 
oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb 
especial èmfasi en la competència oral en els primers cursos 
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(educació infantil i cicle inicial), sempre d’una forma lúdica 
mitjançant cançons, ritmes, jocs, poemes,... No obstant a segon 
curs de cicle inicial es comença a introduir alguns exercicis que 
requereixen l’utilització del llenguatge escrit. 
 
Aquest primer contacte amb la llengua facilita el desenvolupament 
cognitiu de l'alumnat i l’ajuda a esdevenir progressivament autònom 
per continuar aprenent de manera individual i també en 
col·laboració amb els altres companys, tot respectant la diferència. 
 
En els cicles mitjà i superior es treballen les 4 habilitats 
lingüístiques: listening, speaking, reading and writing. Aquest treball 
es realitzar de forma sistemàtica.  
 
 2.3.1.1.3. MATERIALS DIDÀCTICS PER A 
L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA  
 
La ZER estableix uns criteris de coherència i continuïtat 
metodològica per a la tria dels materials didàctics i vetlla per donar 
oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos addicionals variats 
que afavoreixen l'atenció a la diversitat.  
 
Els materials didàctics que s’utilitzen a l’aula de llengua estrangera 
es procura que siguin motivadors pels alumnes, d’adequada 
comprensió i que proposin activitats per treballar les 4 habilitats. 
 
Es complementa l’ús del llibre de text amb altres recursos: 
flashcards, jocs de taula (sriptogram, connector, ...) i altres jocs que 
els mestres de llengua proposen a l’aula: memory, bingo, hangman, 
answer the questions, .... 
 
S’adapten les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, de manera que 
els alumnes amb més dificultats puguin aprendre al seu ritme. 
 
  

2.3.1.1.4. RECURSOS TECNOLÒGICS PER A 
L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA  
 
La ZER assegura la presència dels recursos TAC en l'aprenentatge 
de la llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers.  
 
Aquestes eines tenen molta importància en el desenvolupament 
d'estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els 
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models lingüístics presents a l'aula i per a la difusió dels resultats de 
les tasques d'aprenentatge. 
 
 
 2.3.1.1.5. L’ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA A L'AULA  
Els nostres centres no disposen d’aula  de llengua estrangera, però 
si és disposa d’espais suficients, es procura impartir l’àrea d’anglès 
en una aula específica on els mestres puguin oferir oportunitats d'ús 
real i de contacte amb la llengua d'aprenentatge. El professorat 
utilitza aquesta llengua com l'habitual en les interaccions (formals i 
informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un clima 
favorable en què l'alumnat se senti segur i estimulat per anar 
utilitzant-la progressivament.  
 
La ZER preveu l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels 
resultats del treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge 
mitjançant: suports comunicatius a l'ús: la revista, la pàgina web, 
activitats artístiques, com ara representacions teatrals, cant, ... 
 
2.3.1.2.- ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE 
LLENGÜES ESTRANGERES. 
  

2.3.1.2.1. AVANÇAMENT DE L'APRENENTATGE DE LA 
LLENGUA ESTRANGERA  
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, la ZER inicia l’aprenentatge de 
l’anglès a P5 però  el curs vinent (2008-09) es preveu l'avançament 
de l'aprenentatge de la primera llengua estrangera a P4, tenint en 
compte la contextualització d'aquesta llengua dins el currículum de 
l'educació infantil, seguint la metodologia pròpia d'aquesta etapa i 
assegurant la dedicació horària i una organització que afavoreixi el 
contacte freqüent amb la llengua. Es vetlla perquè qui s’encarrega 
de l'experiència tingui la competència lingüística necessària i la 
formació específica per a aquesta etapa. 
 
 2.3.1.2.2. APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I 
LLENGUA ESTRANGERA  
 
La ZER, com ja hem dit abans,  imparteix  blocs de continguts 
curriculars d'àrees no lingüístiques (Educació Visual i Plàstica) en 
anglès al cicle superior.  
 
En la programació d'aquesta opció, s'utilitza la metodologia pròpia 
de l'àrea i s'inclou suport lingüístic per tal de facilitar la realització de 
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les tasques i assegurar l'aprenentatge dels continguts. Es vetlla 
perquè qui s’encarrega de l'experiència tingui la competència 
lingüística necessària i la formació metodològica de l'àrea. 
 
2.3.1.3. PROJECTES I PROGRAMES PLURILINGÜES  
 
En aquest moment la ZER no s’ha plantejat participar en projectes 
plurilingües o incentivar programes plurilingües. 
 

2.3.2. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS 
DE LA NOVA IMMIGRACIÓ  
 
Els centres docents són espais de convivència, amb capacitat per 
generar noves complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu 
totes les cultures. Per aquest motiu intentem que l’alumnat d’origen 
estranger pugui construir una nova identitat compartida i no excloent 
que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i 
cultural de cadascú. 
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2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS  
 
2.4.1.1. LLENGUA DEL CENTRE 
 
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general són en català. 
Els centres són un referent d’ús de la llengua.  
 
2.4.1.2. DOCUMENTS DE CENTRE 
 
Els documents de centre: PEC, PLC, RRI, i PAC, amb els 
continguts i referents de la llengua catalana, impregnen la vida del 
centre, es revisen i actualitzaren periòdicament.  Tot el professorat 
els té en compte en totes les actuacions per evitar contradiccions 
entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n 
deriven.  
 
2.4.1.3. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 
 
Els centres de la ZER utilitzem un llenguatge no sexista ni 
androcèntric. Es treballa des de totes les àrees i tots els/les mestres 
de les escoles s’impliquen  amb l’alumnat perquè puguin superar 
tota mena d'estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques 
davant dels continguts de risc. 
 
 
2.4.1.4. COMUNICACIÓ EXTERNA 
 
El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes 
(actes, comunicats, informes...) i en la relació amb corporacions 
públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que 
contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i 
les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques 
residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del dret dels 
ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En 
aquest darrer cas, es farà en format bilingüe català/castellà.  
 
Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre 
que sigui possible, es faran comunicats bilingües català/llengua 
d’origen per a les famílies nouvingudes. Aquests comunicats es 
faran gràcies al servei de traducció del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell. 
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2.4.1.5. LLENGUA DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES 
Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha de 
fer del català la seva llengua de treball i de projecció interna i 
externa. El desconeixement del català per part d’algunes famílies no 
implica que quedin excloses de les activitats del centre, però 
tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua 
catalana, que ha de ser la llengua utilitzada per a la integració de 
les famílies de l’alumnat. 
 
2.4.1.6. EDUCACIÓ NO FORMAL 

2.4.1.6.1. SERVEIS D’EDUCACIÓ NO FORMAL 
La ZER preveu que en l’organització i la realització de serveis 
d’educació no formal en les 4 escoles de la ZER: servei d’acollida 
matinal i menjador escolar els adults  s’adreçaran sempre en català 
en qualsevol situació, vetllant per tal que la comunicació de 
l’alumnat sigui també en català. 
 

2.4.1.6.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
La ZER preveu que en l’organització i la realització d’activitats 
extraescolars es segueixin els mateixos criteris que s’han establert 
en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats 
s’adreçaran sempre en català en qualsevol situació, vetllant per tal 
que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. 
Existeix una preocupació al centre per tal que els responsables de 
les activitats extraescolars coneguin i facin seves les orientacions i 
propostes de la ZER pel que fa al català  com a llengua d’ús  i al 
tractament de la diversitat lingüística. 
 

2.4.1.6.3.CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A 
LES EMPRESES 
L’Acord del Govern de la Generalitat, (30 de novembre de 2004) 
estableix: Per fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la 
presència de la llengua en la contractació pública (...) En general, 
les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el 
català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació 
adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o 
indirectament, del producte o del servei contractats, aquests hauran 
de ser en català. Per tant, hom vetllarà perquè en la contractació 
d’activitats extraescolars les empreses usin el català (cases de 
colònies, transports, excursions, etc.). 

 
2.4.1.7. LLENGUA I ENTORN 
Les poblacions de les nostres escoles no tenen  plans educatius 
d’entorn. 
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2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 
 
2.4.2.1. ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret 
a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si 
s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de mantenir-
hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre educatiu té 
en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita, tant per 
afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats 
ordinàries del centre. 
Els centres apliquen un programa específic per treballar 
l’autoestima i la resolució de conflictes: L’Aventura de la vida (CM i 
CS). 
A tots els centres de la ZER es viu  un clima favorable al 
plurilingüisme i a la diversitat cultural. 
 
2.4.2.2. MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA (TRADUCCIÓ I FACILITACIÓ) 

Els centres tenen pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua 
catalana per a tots els membres de la comunitat educativa que 
garanteixen que totes les activitats administratives i les 
comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, 
sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període 
d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut o que es faciliti 
documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en 
castellà aquelles persones que expressament ho demanin. 
 

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT  
 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza sempre el català per fer-ne 
possible la integració. Cal garantir una atenció individualitzada 
intensiva en la llengua del centre i que es faci amb metodologia 
d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un 
enfocament comunicatiu, durant el temps necessari. 

 
 
2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 
 
2.4.1.1. EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE EN TEMES 
LINGÜÍSTICS 

La ZER disposa d’una eina que facilita la identificació de les 
necessitats de formació. Té en perspectiva projectes de formació en 
les diferents àrees curriculars. Per mitjà d’aquesta eina els centres 
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determinen les necessitats de formació tant lingüístiques com 
didàctiques (d’ensenyament de llengües i d’ensenyament en una 
llengua). 

 

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR 
 
2.4.5.1. COORDINACIÓ CICLES I NIVELLS 
 
Hi ha coordinació a tota l’etapa educativa. 
 
Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, està previst el treball en  
les 3 llengües amb criteris conjunts dins de l’àrea en relació a: 
 Seqüenciació de continguts. 
 Aspectes organitzatius. 
 Metodologia. 
 Avaluació. 
 Atenció a la diversitat d’alumnes. 
 Assoliment de les competències lingüístiques en aquelles 

àrees curriculars diferents a les llengües. 
 
2.4.5.2. ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 
 

El centre ha fet diverses reflexions sobre el tractament de les 
estructures lingüístiques comunes, les quals s’imparteixen en 
català. L’acord del tractament de llengües i de les estructures 
lingüístiques comunes involucra tots els mestres de l’àrea de 
llengua, tot considerant els principis bàsics de la metodologia: evitar 
repetició de continguts, evitar l’anticipació de l’aprenentatge i 
atendre l’especificitat dels continguts. Això nomes es pot garantir 
quan hi ha una bona coordinació entre els mestres que imparteixen 
les diferents llengües dins un mateix cicle, per aquest motiu l’Equip 
Directiu establirà la freqüència d’aquestes coordinacions, en iniciar 
cada curs acadèmic. 
 
2.1.2.4.- ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES. 
Les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català,  es 
treballaran al llarg de tota l’etapa de Primària, distribuïdes de la 
següent manera: 
 105  hores a Cicle Inicial 
 70  hores a Cicle Mitjà 
 70  hores a Cicle Superior 
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L’objectiu del treball de les estructures lingüístiques comunes es 
facilitar als alumnes una base sòlida per a l’aprenentatge de les 
dues llengües. 
 
A fi d’evitar repeticions, tenim present l’existència de continguts 
comuns en català i castellà que s’introdueixen en català i es 
treballen i s’apliquen tant en català com en castellà.  Alguns 
d’aquests continguts es poden introduir en les sessions destinades 
a treballar les estructures lingüístiques comunes, però caldrà que 
després es generalitzin en el treball propi de cada llengua: 

 Expressió escrita: tipologies textuals, presentació, 
coherència, cohesió,... 

 Conceptes gramaticals: ús de la terminologia gramatical: 
nom, verb, oració, masculí, femení, singular, plural, 
passat, present, futur,... 

 Lectura i comprensió lectora 

 Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 
aprenentatge: signes de puntuació, torns d’intervenció,... 

 Consulta al diccionari, enciclopèdies,... 
 
 

Cal a més tenir en compte els elements diferenciadors, que es van 
presentant i treballant al llarg de tota l’etapa de Primària.  

    Diferències entre els sons castellans i els catalans i les 
seves grafies: c/z, j/g, ix, ç, ch, ñ... 

    Lèxic 

    Ortografia: accentuació gràfica,  

    Expressió oral 

    Expressió escrita: morfosintaxi, lèxic,.. 
 

2.4.5.3. PROJECTES D’INNOVACIÓ 
 

Es participa en un projecte d’innovació en llengua anglesa: la 
plàstica en anglès, adreçat als alumnes de cicle superior, iniciat el 
curs 2005-06 i que té una durada de tres cursos escolars. La ZER 
es planteja continuar aquest projecte i demanar-ne un altre que 
afectarà el cicle d’educació infantil. 
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2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
Les biblioteques d’aula o de centre són un centre de recursos, un 
espai d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees 
curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents 
suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de 
tota la comunitat educativa.  
 
La composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de 
l’alumnat de l’aula i del centre i ha de preveure la diversa tipologia 
dels seus usuaris/es. La llengua dels llibres i contes ha de ser 
preferentment la catalana, però també el fons ha de tenir en compte 
les llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat.  
 
L’hora de biblioteca s’aprofita per reforçar el nivell de competència 
lectora de les dues llengües: català i castellà, en tots els nivells 
educatius, intentant compensar les hores de treball en les dues 
llengües.   
 
Des de la biblioteca s’impulsen activitats de foment de la lectura de 
forma periòdica, que es tenen en compte en la planificació general. 
 
 
2.4.6.1. ACCÉS I ÚS DE LA INFORMACIÓ 
 
L’accés i ús de la informació o la competència informacional, té com 
a objectiu la promoció d’activitats encaminades a l’adquisició de les 
habilitats i destreses necessàries  per ajudar l’alumnat  a reconèixer 
quan la informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i 
com comunicar-la de forma efectiva, amb l’objectiu de transformar-
la en coneixement personal. Aquest plantejament implica el 
desenvolupament d’habilitats de pensament, d’ús de tecnologies 
d’informació i d’ús de fonts d’informació general. El treball de la 
competència informacional ha de ser assumit per tot el professorat 
en col·laboració amb la biblioteca del centre, entesa com a espai 
transversal de suport en el desenvolupament de les àrees 
curriculars. En aquest procés formatiu s’ha de tenir en compte la 
situació sociolingüística actual de la societat catalana, amb el català 
com a llengua vehicular i la presència de les llengües curriculars i 
les de la nova immigració. 

 

Realitzem activitats dissenyades per afavorir l’adquisició d’habilitats 
i destreses que permetin al seu alumnat transformar la informació 
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en coneixement personal: reconèixer la necessitat d’informació, com 
localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com 
comunicar-la. La llengua vehicular d’aprenentatge és el català, però 
també tenim cura d’introduir activitats que fomentin l’ús i el 
coneixement de les altres llengües curriculars. 
 
 
2.4.6.2. PLA DE LECTURA DE CENTRE 
La ZER no disposa de Pla de Lectura de Centre (PLEC). Però es 
realitzen activitats per promoure:  
1) L’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió 
ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora. 
2) L’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de 
cercar, comprendre i assimilar textos amb una finalitat investigadora 
concreta.  
3) El gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el 
gaudi. 
4) La formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines, 
tècniques i metodologies de les diferents formes d’accés, tant a la 
lectura com a font d’informació com a la lectura com a font de gaudi.  
 

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE 
 
2.4.7.1. PÀGINA WEB DEL CENTRE 

 

La ZER té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita 
l’alumnat i les seves famílies: documentació, informació sobre els 
estudis que es fan al centre, característiques, programació de 
sortides, activitats extraescolars, participació en projectes, blogs de 
diverses escoles... La web és en llengua catalana, tot i que pot 
haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes 
en altres llengües curriculars. 

La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat 
educativa i hem establert els mecanismes per actualitzar-la 
constantment. 
 
2.4.7.2. REVISTA 

La ZER té una revista que permet la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. Serveix per treballar el llenguatge periodístic 
amb l’alumnat i per difondre les activitats i els treballs en què es 
participa. La nostra revista té un apartat en llengua anglesa. 
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La revista s’edita cada juny i en ella participen tots els mestres de la 
ZER, ja que cada un col·labora amb els alumnes en la redacció d’un 
apartat. 

 
2.4.7.3. EXPOSICIONS 
Esporàdicament s’organitzen exposicions en alguna escola de la 
ZER, en la que s’exposen materials fets pels alumnes. 
 

2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS  
 
El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals en 
les quals intervenen tant el professorat (per intercanviar 
experiències, recursos, formació...) com l’alumnat (per treballar 
aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de les 
diverses llengües presents al centre). 

 

Els coordinadors d’Informàtica potencien la comunicació via internet 
entre els alumnes de la ZER, a més a més la ZER participa amb 
altres ZER en intercanviar experiències a través de la xarxa. 

 
2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT 
 
El claustre no s’ha plantejat cap intercanvi. S’utilitza el treball a 
l’aula per  crear necessitats de comunicació i per ampliar el 
coneixement històric, lingüístic i cultural dels indrets on es parlen les 
llengües de la ZER 

 
2.4.10. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE 
EDUCATIU 
La ZER no ha participat mai en projectes europeus o internacionals. 
 llengües de la ZER 
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OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

 
Es fomentarà l’ús de la 
llengua catalana com a 
llengua d’aprenentatge i de 
comunicació. 
 

A les actuacions docents, 
administratives i de 
comunicació de tota la 
comunitat educativa. 

Tota la comunitat educativa. 
 

Tot el curs escolar. 
Comprovació de que totes 
les comunicacions i activitats 
es fan en català. 

Fomentar l’ús de la llengua 
catalana entre els alumnes 
de la ZER. 

 
Sortides, colònies,  
celebracions i programació 
d’activitats pedagògiques i 
esportives conjuntes. 

Tota la comunitat educativa. Tot el curs escolar. 
Observació de la llengua 
habitual entre els alumnes. 

 
Escolaritzar de manera 
integradora, a partir de la 
llengua catalana, a tots els 
alumnes nouvinguts a la 
ZER 

Aplicació del Pla d’Acollida i 
elaboració dels PII.  

Tutors dels alumnes 
nouvinguts i coordinador LIC 

Tot el curs 
Registre de les actuacions 
realitzades amb aquests 
alumnes. 

Millorar la competència   
lectora  dels alumnes en 
llengua catalana i 
castellana. 

 
Aplicació del treball específic i 
unificat de biblioteca d’aula, 
dedicació d’un temps diari a la 
lectura . 
 

Tot el professorat . 
Treball sistemàtic diari durant 
tot el curs.  

Registre de llibres i fitxes de 
lectura de la biblioteca. 
Proves de lectura i 
comprensió lectora a tots els 
nivells. 
 

Millorar la competència 
comunicativa  oral i escrita 
en llengua catalana i 
castellana. 

Treball específic de llengua 
aplicat a totes les àrees. 

Tot el professorat. Tot el curs. 

 
Revisió i avaluació de la 
competència comunicativa 
en totes les àrees. 
 

Introduir el castellà a Ed. 
Infantil a nivell oral 
 

Activitats orals i de tipus lúdic 
de la llengua castellana 

Tutors o altre professorat 
Tot el curs una sessió 
setmanal 

Valoració de l’experiència. 

CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 (PLA ANUAL) 
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Introduir l’aprenentatge de  
l’anglès a P4 

Iniciació de l’aprenentatge de 
l’anglès a P4 a nivell oral i 
lúdic. 

 
Professorat d’anglès. 

2 sessions setmanals al llarg 
de tot el curs. 

Valoració de l’experiència. 

 
Continuar amb 
l’aprenentatge de l’anglès 
a P5 

Treball oral de la llengua 
anglesa.  

Professorat d’anglès. 
2 sessions setmanals al llarg 
de tot el curs. 

Registre de valoració. 

 
Continuar la implementació 
del projecte d’innovació en 
llengua anglesa a fi de 
millorar l’expressió i 
comprensió oral. 
 

Plàstica en llengua anglesa a 
cicle superior.  

Responsable del projecte. Tot el curs. 
Registre d’avaluació 
continua. 

 
Utilitzar les noves 
tecnologies per millorar la 
competència informacional. 
 

Programació d’activitats que 
impliquin l’ús de les noves 
tecnologies. 

Tot el professorat. Tot el curs. 
Registre d’avaluació 
continua. 

Donar a conèixer el PLC al 
professorat nou. 

Elaboració d’un resum del PLC  Direcció del centre Tot el curs. 

Valoració de la utilitat del 
document així com la seva 
inclusió en el pla d’acollida 
del professorat. 
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Degut a l’organització de les nostres escoles, els dos cursos de cada cicle comparteixen el mateix horari. 

Horaris  Hores per curs 
Estructures 
lingüístiques comunes 

Horari lliure disposició Blocs de continguts Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 70   (2 h/set) 52.5 (1’5 h/set)    

2n curs (CI) 70   (2 h/set) 52.5 (1’5 h/set)    

3r curs (CM) 70  (2 h/set) 35 (1 h/set) 17.5 (30 min/set)   

4t curs (CM) 70   (2 h/set) 35 (1 h/set) 17.5 (30 min/set)   

5è curs (CS) 70  (2 h/set) 35 (1 h/set) 17.5 (30 min/set)   

6è curs (CS) 70  (2 h/set) 35 (1 h/set) 17.5 (30 min/set)   

        Total 420 245 70  665 

Llengua castellana      

1r curs (CI) 70 (2 h/set)  52.5 (1’5 h/set)    

2n curs (CI) 70 (2 h/set)  52.5 (1’5 h/set)    

3r curs (CM) 70 (2 h/set)  35+17.5 (1’5 h/set)   

4t curs (CM) 70 (2 h/set)  35+17.5 (1’5 h/set)   

5è curs (CS) 70 (2 h/set)  35 +17.5 (1’5 h/set)   

6è curs (CS) 70 (2 h/set)  35 +17.5 (1’5 h/set)   

        Total 420  315  665 

Primera llengua 
estrangera 

     

1r curs (CI) 70  0 0  

2n curs (CI) 70  0 0  

3r curs (CM) 105  0 0  

4t curs (CM) 105  0 0  

5è curs (CS) 105  0 35 122.5 

6è curs (CS) 105  0 35 122.5 

        Total 455  0 70 525 

 
Treball realitzat en l’horari de lliure disposició: 
CICLE INICIAL:  * Per tal de millorar la competència comunicativa, en aquests cursos es reforça el castellà  amb una hora i mitja 
setmanal dedicada a la narració oral de contes i a la biblioteca. 
CICLE MITJA I CICLE SUPERIOR:   
* Es reforcen les dues llengües a l’hora de biblioteca, alternant l’hora setmanal de biblioteca amb la lectura de llibres en català i en 
castellà.  
* Es realitza una hora més de treball en llengua castellana, per tal d’assegurar la transferència de tots els continguts apresos en llengua 
catalana i per disposar d’un temps dedicat a l’expressió oral. 
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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 

       

 

* Segons el que estableix el Decret 142/2007, s’han de programar 420 hores de llengua castellana, les mateixes que es fan de llengua catalana. Tenint en compte que, segons l’Ordre 
EDU/221/2007, de 29 de juny, les 245 hores corresponents a les estructures lingüístiques comunes es faran en llengua catalana, un nombre equivalent d’hores es podrà impartir mitjançant la 
realització d’activitats d’aprenentatge de llengua castellana dins el còmput horari de lliure disposició o bé impartint continguts d’altres àrees no lingüístiques en llengua castellana. 

 
 

 


