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   El desenvolupament del PLC segueix l’estructura que es presenta a continuació.  
 
 
1  Introducció 

 El Decret 142/2007, de 26 de juny  (DOGC 4915, 29-06-07) en el seu article 3 estableix el 
marc de referència pel que fa a les capacitats que haurà de desenvolupar l’alumnat en relació a la 
llengua catalana, la llengua castellana i les llengües estrangeres: 
e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua castellana i, si 
s’escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.  
L’article 4.1 del decret de 142/2007, de 26 de juny estableix el català, com a llengua pròpia de 
Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del 
professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació, i comunicació amb les famílies. 
L’article 4.2 estableix que l’alumnat té dret a rebre l’ensenyament en català en l’educació primària. 
També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en 
finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a 
l’ensenyament.       

El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, 
a nivells diferents, hi ha en un centre educatiu. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu 
i té present tant  el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix 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. 

Els principis expressats en el PLC s’han  desenvolupat en la resta de documents de gestió del 
centre i s’han  concretat en el pla anual. 

 El PLC és un document de referència per a la vida del centre, però cal una actualització que 
s’ajusti a la nova realitat sociolingüística. 
 De les resolucions que donen instruccions per al començament de cada curs també se’n 
desprenen els següents punts: 

- L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 
actuacions docents i administratives del centre. 

- L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències 
d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de la llengua estrangera en àrees 
no lingüístiques, segons el projecte educatiu del centre. 

- Utilitzar la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya, i normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la 
comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el 
material didàctic, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser 
en llengua catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions ... han de ser 
també en llengua catalana. 

- Explicitar en el projecte lingüístic el tractament de les llengües en el currículum. 
- Organitzar en el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura en català i introduir la llengua castellana al primer curs del cicle inicial a nivell 
oral per arribar, al final d’aquest cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

 

file:///C:/Users/Coloma/AppData/Local/Temp/0/0.doc
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2 Context sociolingüístic 

2.1 Alumnat 

El següent gràfic reflecteix la situació lingüística dels alumnes del nostre centre. 
 

Llengua familiar

Català

44%

Català i 

castellà

17%

Castellà

28%

Altres

11%

 
2.2  Entorn 

 El col.legi està ubicat en una zona cèntrica de la nostra ciutat, al costat de la Rambla Nova. 
Amb una tipologia de vivenda on s’han estat instal.lat darrerament població inmigrant. La qual cosa 
repercuteix en l’increment de l’alumnat nouvingut a l’escola. 
  
  
3  La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

 
3.1  La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

3.1.1  El català, vehicle de comunicació 

El català com a llengua pròpia a 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. 
 
Així mateix, el català és la llengua vehicular en tots els serveis escolars (menjador, acollida matinal, 
etc.) i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes, incloses les 
activitats extraescolars. 
 
Tota la documentació del centre es fa en català: informes, actes, arxiu, notificacions ... 
Els rètols, cartells, murals... també són en català, excepte aquells que pertanyen a les àrees de Llengua 
castellana i Llengua anglesa. 
La documentació provinent de l’UMPA també es fa en català. 

 
3.1.2  El català, eina de convivència 

L’escola vetlla perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 
d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de 
comunicació quotidiana al centre educatiu. 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i 
n’impulsa actuacions d´ús entre tota la comunitat educativa. 

file:///C:/Users/Coloma/AppData/Local/Temp/1/1.doc
file:///C:/Users/Coloma/AppData/Local/Temp/2/2_1.doc
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Entre el professorat la llengua de relació és, normalment la catalana. En les reunions de Claustre i 
consell Escolar, la llengua catalana és el vehicle d’expressió normal. 
En les relacions entre el professorat i els pares s’usen les dues llengües (català i castellà). 
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3.2  L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

3.2.1 Programa d’immersió lingüística  

En aquells contextos sociolingüístics en què, quan arriba a l’escola, bona part de l’alumnat desconeix 
la llengua del sistema educatiu de Catalunya, s’apliquen les estratègies del programa d’immersió 
lingüística per tal d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui el 
mateix coneixement tant del català com del castellà. 
En el nostre centre la major part de l’equip docent ha actualitzat les metodologies d’ensenyament 
de segones llengües (PIL).  
El decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària destaca l’assignació horària global de les àrees.  
Llengua i literatura catalana i castellana : 1085 hores (llengua i literatura catalana 420 hores i 
llengua i literatura castellana : 420 hores, estructures lingüístiques comunes: 245 hores). 
A Cicle Inicial es fan 245 hores de llengua catalana i 70 hores d’estructures lingüístiques comunes 
que també es fan en aquesta llengua. Això equival a 4’5 hores al nivell. 
A Cicle Mitjà i Superior es fan 140 hores de llengua catalana i 105 hores d’estructures lingüístiques 
comunes que també es fan en aquesta llengua. Això equival a 3’5 hores al nivell. 

 
3.2.2 Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tot els cicles i es treballen les diverses modalitats de 
textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació,...) tant a l’àrea de llengua com a la 
resta d’àrees. 
Cada nivell d’Educació Primària ( de 1r a 6è ) dedica una hora setmanal a treballar l’expressió oral i o 
de teatre com a activitat de sisena hora. El sisè nivell dedica aquesta hora a treballar la comprensió i 
expressió escrita. 

 
3.2.3 Llengua escrita 

A l’escola es segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex 
que cal abordar des de totes les àrees del currículum. 
Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars i estan seqüenciades 
en funció del procés d’ensenyament. 

 
3.2.4 Relació llengua oral i llengua escrita 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és compartit per tot el 
professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees en què la interrelació de les habilitats és 
present. Es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és inherent: lectura 
expressiva, teatre,... 

 
3.2.5 La llengua en les diverses àrees 

El professorat de totes les àrees es responsabilitza, que els alumnes assoleixin el nivell d’expressió i 
comprensió en català concretats en els criteris del PLC. S’apliquen metodologies que estimulen 
l’expressió oral amb suports didàctics en català. 
Tots els alumnes d’educació Primària tenen una hora de biblioteca setmanal com a contingut de 
sisena hora per tal de reforçar la comprensió i expressió escrita. 

 
3.2.6 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Les 
programacions i els criteris d’avaluació, els revisa conjuntament l’equip docent. Es disposa de 
protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’etapa i quan hi ha un 
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canvi de cicle. Hi ha coordinació amb el centre de secundària que rep alumnes del nostre centre. 
Aquesta coordinació consisteix en un traspàs d’informació sobre l’alumnat. Les reunions de 
coordinació de nivell i cicle estan planificades d’una manera sistemàtica. El professorat s’organitza 
en equips intercicles per tractar alguns temes puntuals. 

 
3.2.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular: 

3.2.7.1  Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

A l’escola hi ha aula d’acollida i es considera que el tutor/a és el responsable de coordinar l’aplicació 
de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i aquest col.labora amb la resta de docents 
per facilitar estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes les àrees. S’han establert 
criteris sobre quin ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència  
l’aprenentatge, que s’apliquen en funció de les possibilitats organitzatives. 
 

3.2.7.2 Alumnat sud-americà de parla hispana 

A l’aula d’acollida es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües 
oficials i el que en desconeix només una com un dels criteris que ha de guiar l’organització del 
currículum personalitzat de l’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza 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. 

 
3.2.8 Atenció de la diversitat 

El centre, amb la col·laboració i assessorament dels serveis educatius, ha definit els mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat, d’acord amb les 
orientacions del departament d’educació. Existeixen espais de reflexió per adequar aquests 
mecanismes a la realitat canviant del centre. 
L’atenció a la diversitat es centra fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral  a 
parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita, així com el raonament 
matemàtic i la resolució de problemes en els cicles mitjà i superior. 

 
3.2.9  Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i el seguiment en la potenciació 
de l’ús del català esmerçant-hi els recursos disponibles. 

 
3.2.10  Avaluació del coneixement de la llengua 

S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la dimensió comunicativa i 
amb la dimensió literària. Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments 
del procés d’ensenyament-aprenentatge. Els resultats de l’avaluació són un element important a 
l’hora de decidir l’organització del currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat. 

 
3.2.11 2 Materials didàctics 

S’apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres de text i per a l’adaptació i o creació de 
materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge i per als materials que es 
consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals,...).  
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3.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

3.3.1 Informació multimèdia 

L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i dels suports digitals en 
general que produeix el centre respon a una actuació continuada que dóna lloc a un nivell d’ús 
relativament òptim. 

 
3.3.2 Usos lingüístics 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió plurilingüe i 
intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context 
multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de llengua, s’hi sent implicat tot l’equip 
docent. 
 

3.3.3 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, a vegades, 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. No es tracta, però, d’una activitat consensuada per tot l’equip docent. 
 

3.3.4 Català i llengües d’origen 

Al centre s’estableix una relació directa entre l’aprenentatge del català i el reconeixement i 
valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. L’equip docent disposa d’informació i té present la 
interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar 
l’aprenentatge.  

 
 
4 La llengua castellana 

 
4.1  L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

El decret 142/2007, de 26 de juny, estableix l’assignació horària global de les àrees de l’educació 
primària és la següent: llengua i literatura catalana i castellana: 1085 hores (llengua i literatura 
catalana 420 hores i llengua i literatura castellana 420 hores, estructures lingüístiques comunes 245 
hores). El Reial Decret 1513/2006  de 7 de desembre, mitjançant el qual s’estableixen els 
ensenyaments mínims de l’Educació Primària estableix que un nombre equivalent d’hores al 
d’estructures comunes que es fan en llengua catalana es dedicarà a la realització d’activitats 
d’aprenentatge en llengua castellana dins el còmput horari de lliure disposició o bé impartint 
continguts d’altres àrees no lingüístiques en llengua castellana. 
La Comunitat Educativa del nostre Centre vetllarà per al coneixement efectiu de les dues llengües 
oficials, la bona harmonia entre totes les cultures que l’integren  i la cohesió social, per tant no creu 
adequat, atenent a les característiques del Centre i els seus alumnes, així com atenent als Projectes 
Educatius i Curriculars de Centre, augmentar el temps dedicat a l’àrea de Llengua i Literatura 
Castellana a Cicle Inicial, de tota manera si les ordres o disposicions dels organismes competents així 
ho determinen,  s’opta per realitzar en castellà una de les àrees no lingüístiques,  preferentment 
educació artística (plàstica) o  educació física, vetllant però per a què,  en cas que sigui  aquesta 
darrera l’àrea triada,  es reservi un temps, preferentment el relacionat amb els jocs, per a que siguin 
també vivenciats en llengua catalana. 
Actualment a  Cicle Inicial  es fan 175 hores de llengua castellana que equivalen a 2 hores setmanals a 
primer nivell i 3 hores setmanals a segon nivell. 
A Cicle Mitjà i Superior es fan 210 hores de llengua castellana que equivalen a 3 hores setmanals. 

 

file:///C:/Users/Coloma/AppData/Local/Temp/2/2_2.doc
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4.1.1  Introducció de la llengua castellana 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat , assegura una distribució coherent i 
progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin 
reforçar i no repetir els continguts comuns que s’ha programat fer-los en el currículum de llengua 
catalana. És té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que 
de llengua castellana. 
Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un desplegament del 
currículum incorporant el treball de les formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes per 
l’alumnat.  
El centre estableix que la llengua castellana es comenci a impartir a  nivell oral a partir del 1r curs del 
C.I  i a 2n d’aquest cicle rebi tractament tant a nivell oral com a nivell escrit.  
El P.LC. preveu estratègies organitzatives i curriculars en el cas que els pares sol.licitin que els seus 
fills rebin l’ensenyament en llengua castellana a l’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària. 

 
4.1.2  Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de 
textos orals ( entrevista, conversa, dramatització, argumentació ...). 

 
4.1.3  Llengua escrita 

Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre 
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen 
uns objectius clars i s'estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. 
Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament.  
 

4.1.4  Activitats d’ús 

S’imparteix l’assignatura de llengua castellana, però no es té en compte si aquesta llengua és usada o 
no en altres contextos per l’alumnat. 

 
4.1.5  Castellà a les àrees no lingüístiques 

El centre no fa matèries íntegrament en castellà perquè bona part de l’alumnat és d’origen 
castellanoparlant. 
 

4.1.6 Alumnat nouvingut 

El centre compta amb un aula d’acollida per tal de proporcionar a l’alumnat nouvingut una atenció 
adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la 
resta de grup classe al qual estigui adscrit. 
L’aula d’acollida esdevé un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció 
amb la dinàmica del centre, que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un 
aprenentatge intensiu de la llengua catalana. 
El centre posa 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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5 Altres llengües 

 
5.1  Llengües estrangeres 

El currículum de primària estableix, entre altres, el següent objectiu en finalitzar l’etapa: 

6. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la llengua castellana i, si 
escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.1 

L’escola Pau Delclòs opta per la llengua anglesa com a primera llengua estrangera d’aprenentatge. 

 

5.1.1 Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

 
5.1.1.1 Disposició de professorat 

 Es compta amb dues places d’especialista d’anglès en la plantilla del centre. 

 Si existeix la necessitat de cobrir una plaça o vacant amb un mestre/a amb destinació provisional 
o en comissió de serveis, interí o substitut es demana als Serveis Territorials d’Ensenyament que, 
sempre que sigui possible, aquest tingui la capacitació per exercir la docència en llengua anglesa 
(especialització o nivell B2 del Marc europeu).  

 

5.1.1.2 Dedicació horària 

El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària, disposa en l’article 9.5 que l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera llengua 
estrangera en el cicle inicial.2 En l’actualitat, (curs 2013 – 14), en compliment de l’article 56.6 de la 
LEC3, l’escola inicia aquest aprenentatge al 3r nivell del segon cicle d’Educació Infantil (P-5). 

El Decret que estableix el currículum, fixa un mínim de 420 h de llengua estrangera en l’etapa 
primària, repartides de manera que es faci un mínim de 70 h al Cicle Inicial , 105 al Cicle Mitjà i 140 al 
Cicle Superior. La distribució de la diferència entre la suma d’aquestes i el total d’hores mínim a 
assolir, el determina lliurement cada escola. 

Actualment al centre es dediquen a l’àrea de llengua anglesa: 35 h a Ed. Infantil (P-5), 105 h a Cicle 
Inicial, 175 h a Cicle Mitjà i 175 h al Cicle Superior. Per tant, a l’etapa primària es dediquen 455 h a la 
llengua estrangera. La diferència amb les 420 h mínimes establertes pel currículum prové del bloc 
d’hores de lliure disposició (665 h al llarg de l’etapa primària). 

 

5.1.1.3 Objectius 

Segons l’esmentat Decret, l’àrea de llengua estrangera té com a objectiu el desenvolupament de les 
següents capacitats: 

                                                           
1 Currículum de primària, 13. 
2 Ibídem, 172. 
3 6. El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l’educació infantil de manera que permeti al 
centre educatiu un ampli marge d’autonomia pedagògica per fer possible que el primer ensenyament 
s’acordi amb el projecte educatiu del centre i s’adapti a l’entorn. El currículum ha d’ajudar els alumnes a 
desenvolupar les capacitats que els permetin identificar-se com a persones amb seguretat i benestar 
emocional, viure unes relacions afectives amb si mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l’entorn, 
desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, adquirir 
instruments d’aprenentatge i desenvolupar progressivament l’autonomia personal, i també tenir una 
primera aproximació a una llengua estrangera. 
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 Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals a 
l’aula. 

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

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

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

 

5.1.1.4 Continguts 

 
5.1.1.4.1 Ed. Infantil (P-5) 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Parlar i conversar 

• Reproducció de textos breus orals memoritzats com cançons i rimes, amb el suport d’imatges. 

• Reproducció del lèxic bàsic relacionat a les situacions comunicatives habituals de l’aula. 

• Participació activa en activitats de jocs, danses i explicació de contes. 

 

Escoltar i comprendre 

• Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació a l’aula. 

• Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social –saludar, acomiadar-se, presentar-se– i 
missatges d’ús habitual a l’aula: la data, el temps, l’assistència, la localització d’objectes. 

• Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre i de predir 
amb ajut d’elements gestuals, icònics i musicals. 

• Interès i respecte per les intervencions orals dels altres. 

 

Llegir i comprendre 

• Reconeixement i identificació de mots acompanyats de suport visual o audiovisual. 

• Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades àmpliament en els contextos orals de 
l’aula. 

• Interès i curiositat per mirar i “llegir” contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua 
estrangera. 

 

Escriure 

• Reproducció de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les 
vivències, les experiències i les activitats a l’aula. 

 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

• Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, d’accentuació i d’entonació de la 
llengua estrangera. 
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• Reconeixement i ús de mots i estructures senzills, propis de la llengua estrangera. 

 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera 

• Valoració de la pròpia llengua, de les que es parlen a l’escola i a l’entorn i de les de tot el món, 
perquè totes serveixen per comunicar-se i per aprendre i aproximar-se a d’altres cultures. 

• Interès a conèixer altres llengües. 

• Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la 
pròpia. 

• Coneixement de la diversitat de llengües que s’ensenyen a l’escola i consciència que al món hi ha 
llengües molt diverses. 

• Interès a escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera. 

• Ús d’elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions multilingües. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i 
motivació per conèixer altres llengües i cultures. 

 

 
5.1.1.4.2 Cicle Inicial4 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Parlar i conversar 

• Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes i rimes, amb la utilització 
d’imatges sempre que l’activitat ho requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu o el gest al 
contingut.• Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives 
habituals de l’aula. 

• Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i 
representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per les 
produccions dels altres. 

 

Escoltar i comprendre 

• Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació a l’aula. 

• Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social –saludar, acomiadar-se, presentar-se– i 
missatges d’ús habitual a l’aula: la data, el temps, l’assistència, la localització d’objectes. 

• Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual i/o audiovisual. 

• Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre i de predir 
amb ajut d’elements gestuals i icònics. 

• Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i 
situacions, amb ajut d’elements gestuals i icònics. 

• Interès i respecte per les intervencions orals dels altres. 

 

                                                           
4
 Educació, currículum educació primària, 40 – 73. 
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Llegir i comprendre 

• Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual o audiovisual. 

• Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades àmpliament en els contextos orals de 
l’aula. 

• Ús d’estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o 
la situació. 

• Interès i curiositat per mirar i “llegir” contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua 
estrangera. 

 

Escriure 

• Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les vivències, 
les experiències i les activitats a l’aula. 

• Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la llengua 
d’aprenentatge. 

 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

• Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, d’accentuació i d’entonació de la 
llengua estrangera i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals. 

• Reconeixement i ús de mots i estructures senzills, propis de la llengua estrangera. 

• Observació de les diferències entre la llengua oral i l’escrita. 

• Observació de la relació entre el so i la seva grafia. 

 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera 

• Valoració de la pròpia llengua, de les que es parlen a l’escola i a l’entorn i de les de tot el món, 
perquè totes serveixen per comunicar-se i per aprendre i aproximar-se a d’altres cultures. 

• Interès a conèixer altres llengües i compara-les per observar semblances i diferències. 

• Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més gent. 

• Reconeixement de la pròpia identitat lingüística i cultural i la de la resta de la classe a través de la 
biografia lingüística. 

• Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la 
pròpia. 

• Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals –especialment els presents als mitjans 
de comunicació que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes. 

• Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. 

• Coneixement de la diversitat de llengües que s’ensenyen a l’escola i consciència que al món hi ha 
llengües molt diverses que s’escriuen amb grafies diferents. 

• Sensibilitat per a les diferències i les semblances entre llengües diferents i interès a comparar-les. 

• Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn de 
l’alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, pel·lícules, videojocs, objectes, 
documents, rètols d’establiments), identificant semblances i diferències. 
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• Semblances i diferències entre les llengües ensenyades a l’escola, o de la família romànica, a partir 
de contes, cançons o documents treballats en l’ensenyament de les llengües. 

• Interès a escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o 
altres llengües de l’entorn no conegudes i interès a percebre-hi semblances i diferències. 

• Ús d’elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions multilingües. 

• Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera i altres 
llengües i cultures properes. 

• Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s’utilitza la llengua 
estrangera. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i 
motivació per conèixer altres llengües i cultures. 

 

5.1.1.4.3 Cicle Mitjà 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Parlar i conversar 

• Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, en el 
context de l’aula i pròxims a l’alumnat. 

• Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, poemes i rimes, amb 
acompanyament d’elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua. 

• Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, ritme i 
expressions orals habituals d’ús a l’aula i valorant i respectant les normes que regeixen la 
comunicació (torns de paraula, to de veu, gest adequat i rols). 

• Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els 
entorns més propers de l’alumnat tant en activitats individuals com en grup. 

• Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals. 

 

Escoltar i comprendre 

• Comprensió d’instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d’actuació a l’aula. 

• Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social: saludar, acomiadar-se…; missatges d’ús 
freqüent a l’aula; la data, el temps (atmosfèric i l’hora), l’assistència; informacions personals sobre 
gustos, habilitats, sentiments, característiques físiques, rutines, entre altres. 

• Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o sense. 

• Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats 
(diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell. 

• Ús guiat d’estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d’hipòtesis, verificació, 
identificació de paraules clau. 

• Comprensió de textos de tipologia diversa procedents de mitjans diversos i en diferents formats 
per accedir a una determinada informació i aprendre. 

• Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres. 

 

Llegir i comprendre 
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• Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada per copsar el sentit 
general i extreure’n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la 
lectura. 

• Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües d’aprenentatge del centre que ajudin a la 
comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, 
suposició). 

• Utilització de diccionaris il·lustrats en format paper i digital per comprendre el significat del lèxic 
nou. 

• Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer. 

• Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i escola com a font d’informació i de plaer. 

Escriure 

• Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a partir dels models 
treballats a l’aula. 

• Escriptura de textos breus seguint models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa, 
utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC o d’altres llenguatges. 

• Producció de textos a partir de models i incorporant expressions i frases senzilles conegudes i 
treballades oralment per transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes de treball. 

• Aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita apreses de les altres llengües del 
centre per a la producció de textos. 

• Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites. 

• Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts. 

 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

• Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, 
prèviament utilitzades. 

• Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals. Ús 
intuïtiu de la descodificació. 

• Ús d’habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures (repetició, 
memorització, associació, utilització de suports multimèdia) de forma individual, però també en grup. 

• Ús de recursos TIC amb suports multimèdia per al treball de vocabulari bàsic i d’ampliació i 
d’estructures lingüístiques de la llengua estrangera. 

• Ús de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua (memorització, recitació, associació de 
mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenços que 
s’assoleixen. 

• Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a instrument 
per a la realització de tasques, com a eina d’aprenentatge i d’accés al coneixement i com a llengua de 
comunicació dins i fora de l’aula. 

 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera 

• Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres 
cultures i obertura a la diversitat de llengües i cultures del món. 
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• Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d’altres llengües i 
cultures presents a l’aula. 

• Valoració de conèixer altres llengües que la pròpia per poder comunicar-se amb més gent, buscar 
informació a Internet, llegir textos. 

• Valoració de la pròpia identitat lingüística i de la riquesa que representa poder parlar més d’una 
llengua. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de la diversitat de llengües i cultures. 

• Acceptació positiva de l’altre, del diferent, de la diversitat lingüística i cultural i actitud receptiva 
cap a persones que parlen altres llengües i tenen altres cultures diferents i interès a comprendre-les. 

• Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, 
classistes o sexistes. 

• Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. 

• Consciència que hi ha famílies al si de les quals es parlen diverses llengües. 

• Consciència positiva i coneixement de la varietat lingüística (llengües diferents o varietat d’una 
mateixa llengua) existent en el context social i escolar, a partir de persones conegudes, anuncis, 
cançons. Identificació de semblances i diferències. 

• Coneixement d’algunes llengües d’Espanya i valoració positiva de la riquesa que suposa aquesta 
diversitat. 

• Coneixement del fet que al món hi ha llengües molt diverses i que cada llengua té diferents regles. 

• Coneixement que hi ha escriptures diferents i que un mateix alfabet pot servir per a l’escriptura de 
diferents llengües. 

• Interès i motivació pel coneixement del funcionament de distintes llengües i comparar-les per 
observar semblances i diferències. 

• Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn de 
l’alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, objectes, documents, rètols 
d’establiments) identificant semblances i diferències. 

• Identificació en produccions de diferents llengües romàniques (o d’altres llengües) de paraules que 
s’assemblen, arriscant-se a trobar el significat usant estratègies de comprensió (hipòtesis, 
inferències). 

• Coneixement d’algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes 
bàsiques de relació social als països on es parla la llengua estrangera i al nostre. 

• Identificació de paraules de llengües diferents que s’assemblen i de la relació amb el seu significat. 

• Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües i plantejament 
de possibles solucions verbals i no verbals per resoldre les situacions. 

• Identificació dels comportaments i rituals (sobretot socials, com les salutacions i els comiats) que 
són característics de la llengua estrangera. 

• Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions en situacions d’aula. 

• Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s’utilitza la 
llengua estrangera i participació activa en aquestes. 

• Valoració de les produccions tradicionals i actuals (rimes, cançons, contes, textos breus) de la 
llengua estrangera. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres per 
conèixer altres llengües i cultures. 
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5.1.1.4.4 Cicle Superior 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Parlar i conversar 

• Interacció oral a l’aula en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i eficàcia. 

• Producció d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula. 

• Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d’intercanvi social i relacionats amb el 
contingut temàtic que es treballa, prestant atenció a l’entonació i la pronunciació adequades. 

• Participació activa en les interaccions orals a l’aula emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i 
les estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació (torn de paraula, to 
de veu). 

• Reproducció i producció de textos orals com cançons, poemes, rimes, narracions i textos breus 
relacionats amb continguts curriculars d’altres àrees o amb la pròpia àrea, emprant el llenguatge 
verbal i no verbal. 

• Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals. 

• Exposició oral individual o en grup de temes treballats i utilitzant tots els suports visuals i 
informàtics disponibles. 

• Interacció en converses breus ja treballades en situacions de similitud a la realitat o relacionades 
amb la realitat escolar. 

• Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge. 

• Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció tot utilitzant estratègies 
que facilitin la comunicació (repetició, utilització d’exemples, gest, imatges). 

 

Escoltar i comprendre 

• Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula. 

• Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social (saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-
se, demanar permís, donar les gràcies, comentar festes i sortides, adonar-se de les novetats a l’aula) i 
de missatges relacionats amb el contingut temàtic, procedència geogràfica, professions, adreces, 
suggeriments. 

• Identificació del lèxic i expressions bàsiques d’un tema específic. 

• Comprensió global i específica de textos de tipologia i contingut divers i en diferents suports i 
formats i extracció d’informació per a la realització d’una tasca concreta o com a reforç/ampliació 
dels coneixements. 

• Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs, narracions, descripcions, instruccions 
de jocs, receptes) adequat al nivell i a l’edat, que facilitin la interacció entre l’alumnat. 

• Distinció per l’entonació entre una pregunta, una exclamació i una instrucció o una frase. 

• Interès i esforç a comprendre les produccions orals a l’aula. 

 

Llegir i comprendre 

• Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital, per copsar el sentit general i 
extreure’n informació per a la realització d’una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels 
coneixements ja treballats. 



  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

  19 

• Comprensió d’informacions relacionades amb continguts de diferents àrees curriculars i 
presentades en diferents suports. 

• Utilització de tècniques de lectura apreses de les altres llengües del centre que ajudin a la 
comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, 
suposició). 

• Utilització de diccionaris en format paper i digital per comprendre el significat del lèxic nou. 

• Gaudiment de la lectura de textos reals i adaptats adequats a l’edat. 

• Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i escola com a font d’informació i plaer. 

• Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la realització de tasques específiques. 

 

Escriure 

• Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida quotidiana. 

• Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) d’extensió controlada seguint 

models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que 
ofereixen les TIC o d’altres llenguatges. 

• Ús dels recursos TIC per establir contactes amb d’altres persones i comunicar-se en la llengua 
estrangera i per a la presentació, edició i publicació de textos. 

• Reconeixement de les estratègies bàsiques (transferides de les llengües escolars) que són 
necessàries per a la producció de textos escrits segons la tipologia treballada. 

• Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites. 

• Interès per la presentació acurada dels textos escrits. 

 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

• Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies de la 
llengua estrangera des d’una visió comunicativa i d’ús. 

• Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera prèviament 
utilitzades. 

• Reflexió i aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita d’altres llengües per a la 
producción de textos escrits propis. 

• Recerca de diferents fonts i models per ajudar-se a la composició de textos propis. 

• Selecció de models molt estructurats que permetin accedir a la producció pròpia de textos. 

• Utilització de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua, com la memorització, la recitació, 
l’associació de mots, el reconeixement d’estructures bàsiques. 

• Progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del 
treball, acceptació de l’error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés d’aprenentatge propi. 

• Reconeixement i ús de la llengua estrangera com a eina d’aprenentatge, d’accés i organització 
d’informació i transmissió de coneixements. 

• Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valoració del treball 
cooperatiu.  
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5.1.1.5 Criteris d’avaluació 

5.1.1.5.1 Cicle Inicial 

• Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a 

l’aula. 

• Captar informació rellevant d’un missatge oral. 

• Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades. 

• Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment. 

• Reproduir textos orals tenint en compte el ritme i l’entonació segons el model ofert. 

• Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica. 

• Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres 
cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

• Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn 
més proper. 

• Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de l’aula i 
en les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es creïn dins de l’aula. 

• Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes 
o sexistes. 

 

5.1.1.5.2 Cicle Mitjà 

• Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més habituals que es 

produeixen a l’aula. 

• Captar el sentit global de missatges orals i escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès. 

• Emprar la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula. 

• Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació per explicar fets 
i conceptes relacionats amb ell mateix, el món que l’envolta o per transmetre informació d’altres 
àrees curriculars. 

• Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa 
concreta. 

• Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models 
amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper com digital. 

• Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb 
gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats i identificar alguns aspectes personals que ajudin a aprendre 
millor. 

• Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge. 

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i 
cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir 
interès a comprendre-les. 

• Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació i participar amb interès en les 
activitats en què s’usa la llengua estrangera. 

• Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 
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• Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes 
o sexistes 

 

5.1.1.5.3 Cicle Superior 

• Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de 
diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper. 

• Expressar-se amb certa fluïdesa davant les produccions i interaccions orals més habituals en l’àmbit 
escolar i personal. 

• Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments o disculpes, 
donar les gràcies) i mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions 
orals dels altres 

• Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme i les estructures 
pròpies per transmetre informacions diverses d’acord amb una finalitat comunicativa i emprant els 
recursos disponibles. 

• Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents àrees del 
coneixement. 

• Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en 
diferents suports i formats. 

• Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en compte 
el destinatari/ària, el tipus de text i la finalitat comunicativa. 

• Tenir cura i interès per les produccions escrites així com pels elements que en són propis (correcció, 
planificació, contextualització, revisió). 

• Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi 
aprenentatge i mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre situacions d’aprenentatge. 

• Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 

• Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, 
interessant-se per les produccions tradicionals i actuals en llengua estrangera. 

• Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar 
el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 

• Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en 
contextos multilingües, sabent adaptar els missatges. 

• Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 
racistes, sexistes i classistes. 

 

5.1.1.6 Metodologia 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa, segons el 
context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un tractament cíclic dels conceptes, variant 
els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat i ofereix oportunitats 
d’ús significatiu de la llengua estrangera dins de l’aula i espais d’interacció/comunicació suficientment 
variats per donar resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

Considerem la llengua dins d’un sistema on es faci servir per comunicar-se, per fer experiències 
gratificants i noves; això implica situar la llengua en un context real i donar-li una funcionalitat. 

Els procediments didàctics dels quals es partirà es fonamentaran en: 
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 La funcionalitat dels aprenentatges. 

 L’organització d’activitats d’aprenentatge-comunicació amb una dinàmica d’interacció 
individual i en grup. 

 L’afavoriment de la memòria comprensiva amb activitats adequades. 

 L’avaluació formativa del procés d’adquisició i d’aprenentatge. 

Els jocs, els contes i les cançons són el suport bàsic en l’adquisició de les habilitats comunicatives. És 
molt important que l’organització de l’aula i les rutines de classe serveixin per incorporar uns hàbits 
comunicatius i de treball. El llenguatge és el principal vehicle per afavorir la formació d’hàbits i 
rutines. 

El model de llengua ha de ser correcte i també hi ha d’haver una relació de familiaritat, una bona 
entesa entre el mestre i els alumnes i una bona integració del nen en el grup classe. 

 

5.1.2 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Cada quatre anys,  abans d’acabar el curs escolar es revisen i es decideixen per consens els llibres de 
text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat.  

En general, s’utilitza un llibre de l’alumne i un quadern d’activitats. El llibre de l’alumne/a està 
socialitzat de tercer a sisè nivell de primària. L’alumnat paga un lloguer estipulat pel Consell Escolar i 
retorna el llibre a final de curs. El quadern d’activitats és comprat per l’alumne/a. 

 

5.1.3 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre utilitza la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals (pissarres digitals) en 
l’aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, per la vàlua 
afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies per al tractament de la 
informació, per diversificar models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les 
tasques d’aprenentatge.  

 

5.1.4  L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

El centre decideix que la sessió de llengua estrangera sigui un espai d’immersió en la llengua 
d’aprenentatge entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de 
contacte amb la llengua d’aprenentatge. Per tant, 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. 

 

5.1.5  Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

La introducció de l’àrea de llengua anglesa es produeix en el nostre centre en el primer trimestre del 
segon nivell d’Educació Infantil ( P-4 ). Es té en compte la contextualització d’aquesta llengua dins el 
currículum de l’educació infantil, seguint la metodologia pròpia de l’etapa.  

 

5.1.6 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

A fi d’augmentar l’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa en situació de comunicació activa, 
algunes àrees no lingüístiques del currículum utilitzen aquesta llengua com a vehicle de comunicació.   

La continuïtat d’ambdues dedicacions resta sotmesa a la disponibilitat de professorat amb 
acreditació per impartir docència en llengua anglesa.  
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 Educació infantil 

Psicomotricitat: 

Dins de l’àrea de “Descoberta d’un mateix i dels altres” d’Educació Infantil, les sessions de 
Psicomotricitat s’imparteixen en llengua anglesa en els tres nivells d’aquesta etapa. 

Aquest fet representa una dedicació de la llengua anglesa com a llengua vehicular de l’aprenentatge 
de 35 h al 1r i 2n nivell del segon cicle d’Educació Infantil, i un increment de 35 h al 3r nivell del segon 
cicle d’Educació Infantil que s’afegeixen a les 35 h d’aprenentatge de la llengua anglesa. L’exposició 
de l’alumnat a la llengua anglesa en aquesta etapa assoleix, doncs, un total de 140 h.  

 

 Cicle Inicial 

Les àrees d’Educació Física i Plàstica s’imparteixen al Cicle Inicial en anglès com a llengua vehicular 
d’aprenentatge.  

Això representa un increment de 245 h del temps d’immersió en aquesta llengua en aquest cicle, ja 
que s’afegeix a les 105 h d’aprenentatge de la llengua anglesa, fent un total de 350 h. 

 

 Cicle Mitjà 

L’àrea de Plàstica s’imparteix al Cicle Mitjà en anglès com a llengua vehicular d’aprenentatge.  

Això representa un increment de 70 h del temps d’immersió en aquesta llengua en aquest cicle, ja que 
s’afegeix a les 175 h d’aprenentatge de la llengua anglesa, fent un total de 245 h. 

 

 Cicle Superior 

L’àrea de Plàstica s’imparteix al Cicle Superior en anglès com a llengua vehicular d’aprenentatge.  

Això representa un increment de 70 h del temps d’immersió en aquesta llengua en aquest cicle, ja que 
s’afegeix a les 175 h d’aprenentatge de la llengua anglesa, fent un total de 245 h. 

 

 

 

5.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar, però 
esporàdicament en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural 
del currículum tot potenciant actituds receptives cap a les persones que parlen altres llengües. 
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6  Organització i gestió 

 
6.1 Organització dels usos lingüístics  

6.1.1  Llengua del centre 

El nostre centre ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en els rètols, 
els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es respecta aquest acord i  se’n fa un 
seguiment. 
 

6.1.2  Documents de centre 

Els documents de centre, amb els continguts referits a la llengua catalana, impregnen la vida del 
centre, però s'han de revisar i actualitzar amb més regularitat i cal tenir-los més en compte en totes 
les actuacions. 

 
6.1.3  Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no 
sexista ni androcèntric. Hi ha un acord de claustre perquè es treballi transversalment a les àrees del 
currículum, ja que s’ha entès que la paraula és una eina de transformació. 

 
6.1.4  Comunicació externa 

El centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que sol.liciten les famílies, 
especialment, si es tracta de certificats. No es tenen en compte les llengües de la nova immigració. 
 

6.1.5  Llengua de relació amb famílies 

Els professionals del centre es dirigeixen habitualment  en català a les famílies de l’alumnat. 
 

6.1.6  Educació no formal 

6.1.6.1  Serveis d’educació no formal 

Existeix una preocupació al centre per tal que els serveis d’educació no formal coneguin i facin seves 
les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la 
diversitat lingüística. Però no s’ha anat més enllà de redactar alguna proposta o algun projecte 
estrictament formal. 

 
6.1.6.2 Activitats extraescolars  

Els responsables d’algunes activitats extraescolars, a iniciativa pròpia o del centre educatiu, s’han 
preocupat pel seu compte de fer cursos de llengua catalana per millorar la seva competència 
professional, però des del centre educatiu no hi ha continuïtat ni rigor en aquesta exigència 
professional. 

 
6.1.6.3  Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Al centre educatiu s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars les 
empreses usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica. 
 

6.1.7  Llengua i entorn 

El centre treballa en xarxa amb altres centres, altres administracions públiques o entitats de l’entorn, 
en els quals s’ha acordat treballar els usos lingüístics favorables a la llengua catalana.  
  

file:///C:/Users/Coloma/AppData/Local/Temp/2/2_4.doc
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6.2  Plurilingüisme al centre educatiu 

6.2.1  Actituds lingüístiques 

El centre 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. 
Es viu un clima de centre favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural. 
  

6.2.2  Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre estableix pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la 
comunitat eductiva i garanteix 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. 
 

6.3  Alumnat nouvingut  

Tot el personal docent i no docent s’adreça en català a l’alumnat nouvingut. Es garanteix una atenció 
individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua. S’avaluen regularment els resultats i se’n fa 
un seguiment acurat. 

 
 

6.4 Organització dels recursos humans 

6.4.1  El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius 
estratègics i de millora de centre. Disposa d’una eina que facilita la identificació de les necessitats de 
formació. Té en perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol incorporar 
noves metodologies i nous mètodes de treball. 

 
 

6.5  Organització de la programació curricular 

6.5.1 Coordinació cicles i nivells 

Només hi ha coordinació quan es tracta de la mateixa llengua, i en especial entre els paral·lels. 
Aquest curs l’escola ha fet una avaluació global diagnòstica de la que es desprèn la manca de 
coordinació tutors/especialistes.  
El Pla d’Autonomia de centre vol millorar la coordinació: grups de treball lligats a una formació 
permanent, millora de l’acollida dels nous mestres i millora de la coordinació català/ castellà / 
llengua estrangera. 

 
6.5.2 Estructures lingüístiques comunes 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. L’acord del 
tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els professors de 
l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de 
continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i atendre l’especificitat dels continguts. El centre ha 
pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material que les té en compte, 
així com el fet de triar el material curricular per a l’ensenyament-aprenentatge del tractament de la 
llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge. 

 
6.5.3 Projectes d’innovació 

El centre participa en un Pla Estratègic d’Autonomia de centre en el que un dels seus objectius és la 
renovació i actualització pedagògica: plantejament d’aprenentatge significatiu i competències 
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d’àrees instrumentals. Per tant, aquest Pla repercutirà en tot el centre pel que fa a 
l’ensenyament/aprenentatge de les llengües del currículum. 

 
 

6.6 Biblioteca escolar 

L’escola té un programa de biblioteca escolar “puntedu” per tal de dur a terme tres objectius 
generals: potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on poder trobar tot tipus 
d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat 
educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents 
àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del 
seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació i 
promoure l’hàbit lector. 
El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents suficient per donar resposta a les 
necessitats d’informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan 
escrits en català, però també s’ha tingut en compte la incorporació de documents escrits en les altres 
llengües del currículum. Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés i ús de la informació, 
el centre té una planificació anual. 
La nostra biblioteca està situada actualment en una habitació d’uns 40 metres quadrats. Consta d’un 
ordinador per catalogar i de conexió a internet i a la xarxa d’ordinadors del centre. Hi ha tres 
prestatgeries amb els llibres que ja estan catalogats. La majoria d’aquests llibres són d’imaginació, 
però també n’hi ha alguns de coneixements. 
Hi ha una zona per Ed. Infantil amb prestatgeries adients i 25 coixins per seure al terra.  
 

6.6.1 Accés i ús de la informació 

El centre té elaborada una planificació general d’activitats que treballen la competència 
informacional de forma integrada en les activitats del currículum i dinamitzades per la biblioteca del 
centre. Les activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que permetin 
al seu alumnat transformar la informació 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 i d’aprenentatge és el català, però també es té cura d’introduir activitats que 
fomentin  l’ús i el coneixement de les altres llengües curriculars. 
 

6.6.2 Pla de lectura de centre 

El centre té el seu propi PLEC, que recull tot el concepte de desenvolupament de l’hàbit de la lectura: 
gust per la lectura i capacitació informacional, atenent la diversitat sociolingüística amb el català com 
a llengua vehicular i d’aprenentatge.  
Dins del projecte de biblioteca escolar “puntedu” hi ha incloses tot un seguit d’activitats de 
dinamització de la lectura. 
Les activitats comunes a tots els cicles són:  

 Facilitar des de l’escola les gestions per obtenir el carnet de lector de la biblioteca pública als 
alumnes que encara no el tinguin. 

 Publicar en “El full” les novetats presents a la biblioteca. 
 Concurs literari de Sant Jordi. 
 Mirar d’adquirir els llibres d’on s’han extret les lectures dels llibres de català i castellà de tots 

els nivells, per engrescar els que, en llegir-les, en volen saber més. 
 Animació a la lectura per part d’un/una representant de l’editorial Bayard revistes (un cop al 

curs). 
 Biblioteca d’aula. 
 Posar-se en contacte amb la biblioteca pública per divulgar entre els alumnes totes les 

activitats d’animació a la lectura que es realitzin. 
 Fer una petita exposició de documents referents als moments i festes més assenyalats del 

curs: Festa Major de Sta. Tecla, Castanyada, Nadal , etc... 
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 Publicació al mural del “ranking” del trimestre amb els llibres més llegits. 
 Reserva al mateix mural d’un espai per a què els/les alumnes hi puguin penjar notes amb les 

seves recomanacions, impressions, etc, sobre un llibre llegit.   
 
 

6.7 Projecció del centre 

6.7.1 Pàgina web del centre 

La pàgina web és un recurs compartit per tota la comunitat educativa, però l’actualització no es 
correspon a la dinàmica del centre, molt més activa. Es té clar el paper del català com a llengua 
vehicular i, per tant, de referència del centre.  

 
6.7.2 Revista 

El centre compta amb una revista escolar d’edició anual i en format paper. Els seus continguts es 
refereixen a l’esdevenir de l’escola i inclouen les fotografies de tots els grups d’alumnes del curs 
corresponent. Els textos poden estar redactats en català, castellà o anglès. 
 

6.7.3 Exposicions 

El centre no organitza exposicions amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats, tot i que a 
nivell de cicle es mostren els treballs dels alumnes al vestíbul i passadissos del centre. 

 
 

6.8 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. 

 
6.9 Intercanvis i mobilitat 

El centre participa en intercanvis epistolars, telemàtics i  trobades amb alumnes d’altres centres 
creant dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats 
de comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones pràctiques, a facilitar la 
interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural 
d’altres indrets. 

 
6.10 Dimensió internacional del centre educatiu 

El desenvolupament de la dimensió internacional del centre dóna oportunitats a l’alumnat i al 
professorat de conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres centres d’arreu del món per 
a la millora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la ciutadania activa. 
El centre ha participat en algun projecte internacional i té previst el desenvolupament d’altres 
projectes europeus amb participació de diversos nivells, cicles o àrees educatives. 

 
 
7 Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

Durant el curs 2007-08 el centre ha dissenyat un Pla Estratègic d’Autonomia de centre . El qual 
s’iniciarà el curs 2008-09 i finalitzarà el 2011-2012. 
Aquest Pla vol assolir dos grans objectius:  Millorar els resultats educatius i millorar la cohesió social.  
El Pla d’Autonomia de Centre vol potenciar la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats 
orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació. Així mateix, les reunions, els informes , les comunicacions ... 
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Per tal d’aconseguir aquests objectius l’escola es planteja dur a terme una renovació i actualització 
pedagògica: plantejament d’aprenentatge significatiu i competències de les àrees instrumentals.  
Millora de la coordinació: grups de treball lligats a una formació permanent, millora de l’acollida dels 
nous mestres, la coordinació tutors/especialistes. 
Aprofundir en els recursos organitzatius i pedagògics d’atenció a la diversitat com a garantia d’una 
educació inclusiva i intercultural. 
Optimitzar les oportunitats educatives de l’entorn: la ciutat, el seu patrimoni, les festes. Participació 
en el Projecte Educatiu de ciutat. 
Planificació, actualització, optimització i utilització de les TIC i de l’educació en comunicació 
audiovisual en el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
Aprofundir en el treball de festes i celebracions. Escola oberta, potenciant la participació de les 
famílies. 
El treball dels valors i la potenciació de la cultura de l’esforç. L’esport com a recurs educatiu i de 
millora de la convivència. La música com a vehicle d’expressió i treball de valors. 
Reformulació del Pla d’Acció tutorial. 
Millora de la comunicació amb les famílies i l’entorn: pàgina web, full informatiu, reunions, tutoria. 
L’escola de pares. Activitats per a famílies. Coordinació amb l’UMPA i serveis escolars. 


