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INTRODUCCIÓ 

L’Escola Pública El Dofí va integrar-se a la xarxa pública l’any 1988 a 

través del CEPEPC donada  la voluntat manifesta dels mestres i dels pares, 

des de la seva creació (1970), d’arribar a ser una escola catalana, pública, 

democràtica, gratuïta i laica. 

El nostre Projecte Educatiu i el nostre Projecte Lingüístic se situen dins el 

marc constitucional i legal que regeix la vida pública del país. 

Conscients de la importància que té l’aprenentatge de les llengües, el 

nostre projecte fa especial referència al fet lingüístic, al seu ensenyament i 

a la importància social que té l’escola en la formació de persones 

plurilingües.  

D’acord amb l’esperit de la Llei de Normalització Lingüística, l’objectiu de 

la qual és que tot alumne, en finalitzar la Primària, domini per igual 

ambdues llengües coexistents a Catalunya, el nostre projecte intenta fer-

ho factible mitjançant un determinat model pedagògic i didàctic. 

Som conscients de la pluralitat ideològica i social que conflueix dins de 

l’escola pública, i per això el CEIP El Dofí manifesta en el Projecte Educatiu 

la seva voluntat d’oferir un tipus d’ensenyament que tingui com a base i 

suport la llibertat de l’individu. 
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PRESENTACIÓ 

La llengua de comunicació de l’escola és el català. 

La documentació, tant pedagògica com administrativa, així com els 

comunicats d’ordre intern: claustre, cicles, personal no docent, 

AMPA(associació mares i pares d’alumnes), i els d’ordre extern: pares, 

Ajuntament, Generalitat, d’altres... es redacten en català. 

La llengua vehicular de l'escola és la llengua catalana, tret, naturalment, 

quan treballem la llengua castellana i les llengües estrangeres. 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                       

 

 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 
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Facilitar l’aprenentatge de la llengua és dotar els aprenents de l’instrument 

bàsic d’expressió i d’aprenentatge necessari per viure en la societat 

alfabetitzada en què, a més de la paraula dita, té una importància cabdal 

la paraula escrita. Les necessitats de comprensió i d’expressió són cada 

dia més complexes i requereixen d’aprenentatges i entrenaments 

especialitzats. 

Convertir la llengua en un instrument eficaç és tenir la possibilitat 

d’entendre, parlar, llegir i escriure aquesta llengua en l’ampli conjunt de 

situacions de comunicació que la vida social, laboral, acadèmica, etc. ens 

proposa. 

Pel que fa a la metodologia, cal que l’adult conegui en profunditat el 

procés de construcció i el moment en què està situat cada nen/a. 

Per tal que cada alumne pugui avançar tot construint el seu propi 

aprenentatge, cal dissenyar els espais de treball adequats, dedicar el 

temps necessari i proposar activitats que ho permetin. No hem d’oblidar la 

necessària correspondència entre el que es demana a cada alumne i el 

que sap. 

Des d’aquesta perspectiva, entenem que l’aprenent ha de seguir un procés 

que li permeti: 

 Entendre missatges cada vegada més complexos. 

 Gestionar de manera eficaç i correcta la interacció lingüística oral. 

 Adequar-se a cada situació amb capacitat per seleccionar 

vocabulari, estructures, actitud comunicativa, etc. 

 Produir missatges orals cada vegada més complexos de manera 

clara, ordenada, estructurada i adequada a la situació 

comunicativa. 

I pel que fa al llenguatge escrit: 
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 Comprendre missatges cada vegada més complexos, 

diferenciant-ne les parts que els integren. 

 Produir missatges cada vegada més complexos, dotats 

d’estructura i adequats a la intenció i la situació de comunicació. 

Per aconseguir aquests objectius ens servirem d’uns concrets que 

permetran treballar els aspectes següents: 

 Intenció comunicativa. 

 Estructura interna. 

 Presentació adequada. 

 Sistema d’enllaços. 

 Vocabulari i estructures lingüístiques en relació al tipus de text i 

al tema. 

 Reflexió sobre el sistema gramatical: ortografia i morfosintaxi des 

de les necessitats de comprensió i producció, i en relació directa a 

la freqüència d’aparició i d’ús. 

Per tal que cada alumne pugui abordar autònomament una determinada 

tipologia textual cal que abans hagi tingut experiències prèvies en aquesta 

tipologia: llegir, re-escriure, transformar i en darrer terme crear. 

 

 

            

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
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1- Tenir competència comunicativa plena en el llenguatge oral com a mitjà 

de realització personal i social, com a base de fixació del pensament i com 

a punt de referència per a l’adquisició i enriquiment del llenguatge escrit. 

 

2- Comprendre i expressar-se amb adequació al mitjà oral o escrit, al 

tipus de missatge i a les necessitats escolars i socials de l’edat. 

 

3- Adquirir l’habitud lectora i, a partir de diverses fonts impreses, avançar 

progressivament en la fluïdesa en la bona comprensió del text escrit com a 

font de plaer i de coneixements i com a ampliació del repertori lingüístic. 

 

4- Conèixer les convencions gràfiques de l’escriptura i aplicar-les 

gradualment en tot tipus de producció escrita. 

 

5- Assegurar el lèxic fonamental i ampliar-lo i enriquir-lo en la mesura que 

es diversifiquen els seus coneixements i els seus àmbits d’expressió 

personal. 

 

6- Observar el funcionament de la llengua tant per organitzar la seva 

expressió, segons la seqüència lògica de les idees, com per adonar-se de 

totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge. 

 

7- Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses ( fabulació, 

simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències...) 
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8- Descobrir en el llenguatge i en les seves manifestacions orals, escrites i 

audiovisuals, un vehicle d’accés i participació en el patrimoni cultural 

català i, a través d’aquest, introduir-se a d’altres cultures. 

 

9- Conèixer la varietat estàndard de la llengua castellana de manera que 

pugui ser utilitzada com a font d’informació i vehicle d’expressió. 

 

10- Conèixer i fer servir adequadament el català i el castellà, tot i 

eliminant progressivament les interferències entre els sistemes lingüístics 

esmentats. 

 

11- Mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions 

lingüístiques i culturals que li faciliten el domini d’altres llengües, tot 

ampliant les modalitats de relació i millora de la seva capacitat 

intel·lectual. 

 

12- Reflexionar sobre la llengua i el seu ús i desvetllar el sentit crític 

envers expressions que comporten discriminació per raó de classe, raça, 

sexe, creences, etc. 



 

 

METODOLOGIA 

En el treball escolar, els mestres de l’escola procurem adequar-nos als 

interessos dels alumnes i fonamentem la nostra pràctica en la priorització 

d’ensenyar a aprendre, aquesta és la base de tot el treball instructiu de 

qualsevol disciplina concreta del currículum. 

El marc de la programació de l’àrea de llengua a tots els cicles queda 

estructurat a partir del treball de les quatre habilitats lingüístiques: 

comprendre, parlar, llegir i escriure, aplicades a les tipologies textuals 

bàsiques, segons el nivell maduratiu i les necessitats de l’alumne/a, el 

treball i la dedicació d’unes o altres habilitats té més pes dins la 

programació (veure annex Programació de Llengua). 
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METODOLOGIA AL PARVULARI 

Un dels pilars bàsics de l’infant d’Educació Infantil és l’Expressió Oral. És 

per això que, a l’escola, l’alumne/a hi dedica gran part de la jornada. 

El/la mestre/a proposa diverses activitats per facilitar l’adquisició del lèxic 

bàsic i l’estructuració correcta de les frases; parteix, sempre que és 

possible, dels interessos dels nens/es, de les seves aportacions, per tal 

que les experiències siguin el màxim de vivencials possible. Les 

estratègies metodològiques i les propostes d’activitats són bàsicament 

lúdiques. 

El centre veu necessari reforçar la normalització lingüística a l'Educació 

Infantil i als alumnes d'incorporació tardana; aquest aspecte es concreta 

cada any en el Pla Anual de Centre. 

L’escola inicia l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a Educació 

Infantil. En aquesta etapa es realitza un estudi exhaustiu dels sons  i 

s’utilitza la lletra de pal per tal de possibilitar que l’alumne/a apliqui tot el 

que està aprenent malgrat el nivell d’immaduresa que presenta a nivell 

gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

LECTO-ESCRIPTURA AL PARVULARI 

El nen aprèn coses de tot el que l’envolta: de casa, del carrer, de l’escola, 

etc. 
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Per això com més cura tinguem de submergir-lo en un ambient ric pel que 

fa a la presència del món escrit, més li facilitem aquest aprenentatge. 

L’escolarització actual dóna més importància al procés d’aprenentatge, a 

les aptituds i a la manera com els alumnes construeixen els seus 

coneixements, que no pas a la acumulació de conceptes moltes vegades 

buits de significats. Des de l’escola, tenim en compte totes les situacions 

funcionals que impliquen l’ús de la lectura i de l’escriptura, tant per part 

del mestre, com per part del nen. 

 

OBJECTIU DEL TREBALL DE LLENGUA ESCRITA AL PARVULARI 

Al llarg de Parvulari intentem posar a l’abast dels alumnes tots els 

elements que intervenen en el procés de l’aprenentatge de la lecto-

escriptura (traç, discriminació auditiva, correspondència so-grafia, 

coordinació oculo-manual, la memòria visual i auditiva, l’atenció, capacitat 

de formular hipòtesis, el tempteig, ordenació temporal, percepció visual, 

…) perquè s’hi familiaritzi i pugui anar deduint el funcionament del codi 

escrit. 

L’objectiu de Parvulari és motivar-los i ajudar a avançar en aquest procés, 

assentant les bases tot  incentivant-los a iniciar l’aprenentatge. 

 

 

 

PARTIM DEL NOM 

 Treballem amb els noms dels nens de la classe per diverses raons: 

- Perquè connecta amb els seus interessos. 

- Perquè d’aquesta manera submergim el nen en un univers limitat 

de noms que utilitzarà com a referència. En ser un univers limitat 

no es perd. 
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A partir d’aquests noms ens enfrontarem amb les lletres de l’abecedari, 

treballant especialment el so de la inicial de cada nom que reconeixeran 

com a referència  (  r   de Ricard). Posteriorment ampliarem aquest 

univers tot incorporant altres famílies de noms. 

Anem aprenent: 

- El seu nom està escrit a diferents llocs: bata, carpeta, penjador, 

got… 

- El seu nom és diferent al dels altres companys: el sap reconèixer. 

- Els noms dels companys són diferents: n’hi ha de curts, de llargs, 

de compostos… 

- El noms repetits s’escriuen igual. 

- Hi ha noms que comencen igual i acaben diferent, que comencen 

per la mateixa lletra i acaben igual. 

- Si escriu el seu nom al full, saben qui és l’autor del treball. 

Amb el treball de noms, potenciem activitats d’interrelació que donen 

molta informació als nens sobre el món de la lecto-escriptura. Tant si 

miren el model com si obtenen informació dels companys són actes de 

lectura i escriptura. 

- Quan el nen coneix el seu propi nom, pot informar d’aquest als altres, 

perquè el puguin escriure. En principi necessita guiar-se pel model, més 

tard troba altres recursos, com dir-se les lletres dels noms dels 

companys (  m  de Maria,  r  de Raquel…). 

El nen descobreix que té diferents llocs d’informació a l’hora d’escriure el 

nom dels companys. 

- Mirar el penjador, el got, el llibre de noms… 

- Preguntar al nen en qüestió. 

- Utilitzar el que ja sap. 
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Els aspectes d’organització i ambientació de la classe juguen un paper 

important des de parvulari. Així podem posar les condicions per tal que el 

nen pugui: 

- Llegir el seu nom i el dels companys a la taula. 

- Escriure i llegir els dies de la setmana a la pissarra o amb materials de 

suport. 

- Fer llista de nens ( els que no han vingut a l’escola, els que es queden 

a menjador…). 

- Llegir o veure com el mestre llegeix: contes, poesies, cançons, 

endevinalles,… 

 

LLETRA MAJÚSCULA 

El nen d’Educació Infantil comença a tenir força elements per provar 

d’escriure. La motivació i les ganes de fer del nen conflueixen amb el nivell 

d’immaduresa que presenta a nivell gràfic. Li facilitem l’acte d’escriure 

amb el tipus de lletra que utilitzem: escrivim amb lletra majúscula (lletra 

de pal), perquè el traç li és més senzill de realitzar  i no ha de fer els 

enllaços. D’altra banda és un tipus de lletra molt utilitzat en els rètols dels 

carrers, logotips, etc i que el nen veu sovint. 

Tot i que des d’ E.I.-3 està en contacte amb diferents tipus de lletra 

(contes, treballs d’escola, comunicats pares…) no és fins el tercer 

trimestre d’E.I.-5 que es fa el pas a la lletra lligada. 

A E.I.-5, a partir que està força ben assolit el traç “anar i tornar” ccc, es 

comença a fer el pas a lletra lligada. 

Els nens/es comencen a escriure el seu nom amb lletra lligada: Canviem el 

nom escrit en lletra de pal que cada nen té enganxat a la taula, pel nom 

escrit en lletra lligada. 
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La data també es posa de les dues maneres i poden triar. A partir d’aquest 

moment tot el que escrivim a la pissarra s’escriu amb els dos tipus de 

lletra. 

Des de l’inici de curs cada vegada que es presenta un so s’acompanya de 

les dues grafies. 

 

EL TREBALL DE DISCRIMINACIÓ AUDITIVA AL PARVULARI 

L’experiència ens ha demostrat que el treball de discriminació auditiva 

ajuda en el parvulari a afrontar l’aprenentatge de la lecto-escriptura amb 

més facilitat, la veiem com un dels recursos més importants a treballar en 

el procés. 

A E.I-3 s’inicien en el treball de la discriminació auditiva amb el sons de 

les lletres  i – u. 

A E.I.-4 es treballen les vocals en posició tònica i el so de les consonants 

P-L-M, alguna d’elles pot variar ja que està en funció de les inicials dels 

noms dels alumnes. 

A E.I.-5 es treballen els sons segurs P-L-M-N-D-F-R-T-LL i les vocals 

sense diferenciar entre obertes i tancades, però si la neutra (ens enganya) 

a nivell de discriminació i a nivell de grafisme. 

Depenent dels noms dels alumnes del grup se’n poden treballar més. 

Al 3r. trimestre es comencen a fer dictats-còpia i a escriure lliurament 

amb cursiva. 

 

EL GRAFISME A PARVULARI 

Es treballa dos cops per setmana en sessions de 1 hora amb la meitat del 

grup-classe a cada sessió. 

La metodologia que es fa servir per treballar el grafisme és: 
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1. Assoliment a nivell corporal: es dibuixa el grafisme a terra o es 

posen punts de referència que ajuden a seguir la direccionalitat 

de la grafia. El nen el va interioirtzant amb el seu cos. 

2. Pas al pla vertical en gran, és a dir a la pissarra. Primer el 

ressegueixen amb la mà, el dit o amb guix, després l’intenten 

reproduir amb guix o pintura. 

3. De la pissarra passem al pla horitzontal amb paper gran DIN A3. 

Primer es ressegueix i després s’intenta reproduir amb retoladors. 

A E.I.-5 s’introdueix la pauta Montessori a la pissarra i després 

amb paper Din A3. 

 

 

 

 

METODOLOGIA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

A Cicle Inicial, el treball d’Expressió Oral continua sent diari. El/la 

mestre/a, com a l’Educació Infantil, procura aprofitar les aportacions dels 

propis alumnes per a realitzar el treball de l’àrea. 

És al llarg d’aquest cicle que es consolida l’aprenentatge de la lectura i de 

l’escriptura, i on s’inicia  l’alumne/a en els aspectes bàsics d’ortografia i 

gramàtica. A mesura que l’alumne/a avança en el domini d’aquestes 

habilitats, se’l va posant en contacte amb diversos tipus de text i diferents 

registres de llenguatge. 

A Cicle Mitjà, el treball d’Expressió Oral ocupa menys hores. El/la 

mestre/a, com a Educació Infantil i a Cicle Inicial de Primària, procura 

aprofitar les aportacions dels propis alumnes dins, però, d’una 

programació més estricta pel que fa a continguts. 
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El treball ortogràfic i de gramàtica es sistematitza i l’alumne/a entra en 

contacte directe i diari amb la normativa general de l’ortografia arbitrària, 

de la gramàtica bàsica i de les diverses tècniques literàries. 

Pel que fa a Cicle Superior de Primària, la metodologia emprada no varia 

significativament. Tot i que l’alumne/a madurativament encara és a l’etapa 

de les operacions formals i no pot establir cap llei universal, ni assumir la 

generalització de les normes, el/la mestre/a de Cicle Superior utilitza 

diverses estratègies metodològiques per impulsar l’alumne/a a deduir o 

descobrir dins del concret allò que més endavant, ja a Secundària, podrà 

generalitzar i, per tant, formalitzar diverses tècniques apreses al llarg de 

l’escolaritat i utilitzar-les de forma autònoma. 

Pel que a estructures comunes del català i el castellà,  per tal d’ evitar  la 

repetició sistemàtica de continguts, fonamentem la reflexió sobre les 

estructures gramaticals, sintàctiques i textuals en el treball de la llengua 

catalana. Tot i això procurem treballar paral·lelament aquells continguts 

que així ho permeten. 

Constatem que l’aprenentatge del procés lecto-escriptor en català inclou 

un aprenentatge implícit paral·lel del procés  lector-escriptor en castellà.  

Així doncs, introduïm la llengua castellana a 1r de Cicle Inicial de Primària 

a partir de cançons, contes, rondalles, aportacions dels propis nens, etc., 

A 2n curs de Cicle Inicial  comencen a llegir lectures específiques i s’inicien 

en l’expressió escrita, tot fent especial atenció als sons diferents als de la 

llengua catalana i a les grafies que els representen (c/z, j/g). 

A partir del primer curs del segon cicle s’inicia el treball sistemàtic de 

castellà escrit, per tal d’arribar a sisè amb el domini adequat d’ambdues 

llengües. 

Pel que fa als continguts propis i específics de la Llengua Castellana es 

treballen un cop assolits els corresponents en Llengua Catalana, per tal 

d’evitar interferències. 
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Com a comú denominador per a tots els cursos de l’escola, podem 

esmentar el pes específic de la lectura (biblioteca d’aula i biblioteca del 

centre) dins el currículum educatiu de l’escola. 

L'escola procurarà, sempre que sigui possible, que el mestre que imparteix 

català  i castellà no sigui el mateix dins un grup classe.   
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REPARTIMENT DE LES HORES DE LLENGÜES 

Al Cicle Inicial 

Llengua Catalana:  140h 

Llengua Castellana:  140h 

Estructures Comuns:  105h  

 

Al Cicle Mitjà 

Llengua Catalana:  140h 

Llengua Castellana:  140h 

Estructures Comuns:  70h  

 

Al Cicle Superior 

Llengua Catalana:  140h 

Llengua Castellana:  140h 

Estructures Comuns:  70h  
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PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA: L’ANGLÈS 

Introduïm la primera llengua estrangera a l’últim curs d’Educació Infantil, 

d’acord amb els principis generals donats pel Departament d’Ensenyament 

en el desplegament de la LOE. 

 

La distribució horària és la següent: 

Educació Infantil: 70h. Dues sessions setmanals, a les quals es 

treballa amb mig grup i les activitats són orals. 

Cicle Inicial : 140h. Dues sessions setmanals cada nivell, les 

activitats de les quals són, bàsicament, orals. 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària:  245h. Quatre sessions 

setmanals cada curs, una de les quals anomenem laboratori 

d’Anglès. On es treballen, amb mig grup-classe, altres aspectes de la 

llengua com expressió oral, ampliació del vocabulari, lectura, ús del 

diccionari, adquisició d’estratègies d’autoaprenentatge i activitats de 

reflexió sobre la gramàtica i la morfosintaxi.    

 

OBJECTIUS GENERALS DE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA 

1- Mostrar-se receptiu i interessat davant la diversitat lingüística a través 

del contacte amb una nova llengua i cultura. 

2- Valorar el coneixement de llengües estrangeres com a instrument de 

comunicació entre les persones i els pobles. 

3- Comunicar-se oralment tenint  cura de la pronúncia i entonació i 

utilitzar els recursos no lingüístics com a suport de l’expressió oral. 

4- Tenir una competència comunicativa elemental que permeti de fer un 

ús efectiu de la llengua en situacions quotidianes. 

5- Mostrar  habilitats per llegir, comprendre globalment i produir petits 

textos escrits. 
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6- Utilitzar el lèxic fonamental per a l’elaboració de produccions orals i 

escrites. 

7- Manifestar curiositat i motivació per l’aprenentatge de llengües 

estrangeres. 

METODOLOGIA 

Partim de projectes de treball estructurats en sis Unitats Didàctiques 

subdividides en vuit lliçons, tant a Cicle Mitjà com  a Cicle Superior. 

Cada una d’aquestes Unitats Didàctiques introdueix el vocabulari bàsic 

referit al tema i diferents estructures gramaticals que, un cop introduïdes, 

es van repetint a les Unitats Didàctiques següents. 

El treball es basa en la comprensió  i l’expressió oral i escrita, tot plegat 

amb un suport visual efectiu. Un cop treballats el vocabulari i les 

estructures gramaticals amb moltes pràctiques de comprensió auditiva i 

d’expressió oral, iniciem el treball de lectura i escriptura. 

El tarannà metodològic és, bàsicament, lúdic: jocs, històries, cantarelles i 

cançons estimulen la participació activa de l’alumne i l’ajuden a perdre la 

por a expressar-se en una llengua estrangera tan diferent a la pròpia. 
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Aquest document ha estat revisat , actualitzat i aprovat  pel Claustre de 

Mestres del  Centre d’Educació Infantil i Primària  El Dofí , el 25 de gener 

de 2010 .                         

 

  

 La Directora                 El Cap d’Estudis                      La Secretària      

 

 

 

   Montserrat Foraster          Noelia Hernández            Anna Garcia 
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