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El present Projecte lingüístic de centre (PLC) està elaborat a partir de les orientacions i el
currículum vigents del Departament d’Educació, amb l’objectiu de documentar quina és la
concreció que el centre fa d’aquest marc general. Es pretén que sigui un document àgil i clar
i  que  posi  en  coneixement  de  tots  els  membres  de  la  comunitat  educativa  quines
orientacions metodològiques i concrecions es fan en el centre, en coherència amb les seves
bases ideològiques i amb els altres àmbits d’aprenentatge. 

Entenem que la llengua, tot i que pot ser tractada d’una manera aïllada, té sentit bàsicament
com  a  eina  de  comunicació,  i  per  tant  és  un  element  bàsic  en  les  relacions  i  en  els
aprenentatges. En aquest context més global i interdisciplinari és on el centre defineix el seu
projecte. 

La llengua s’aprèn des de l’ús significatiu i contextualitzat i, per tant, és en contextos així
com l’infant n’ha de millorar els coneixements i el domini. Així, doncs, l’objectiu és que els
infants millorin el coneixement de la llengua en tots els aspectes possibles (lèxic, gramatical,
etc.) i que siguin capaços d’usar-la amb correcció i ajust en el màxim de situacions possibles.

L’escola entén que en el context actual el seu projecte lingüístic ha de ser multilingüe, per la
mirada  oberta  del  món  que  aporta  i  perquè  la  realitat  cada  vegada  demana  ser  més
competent  en la comunicació en el  sentit  més ampli.  Aquest  convenciment ens porta  a
desenvolupar en el projecte tres llengües (català, castellà i anglès) i a mostrar la necessitat
de fer una bona acollida de les llengües que, per raons de procedència, són significatives per
als membres de la comunitat educativa. Aquest aspecte en cap cas és contradictori amb el
fet que la primera llengua i, per tant, la prioritària i de referència del centre sigui el català.

El  PLC,  com  a  part  del  PEC,  no  es  tracta  d’un  document  aïllat.  Està  vinculat  a  altres
documents de centre, alguns ja definitius i altres encara provisionals que estan en fase de
tancament.

Entre aquests documents volem destacar:
a) Bases Ideològiques del centre
b) El projecte de llengües estrangeres «Learning to learn in English»
c) El projecte de biblioteca: «La biblioteca escolar un espai de coneixement, aprenentatge i 
plaer»
d) Els projectes de centre com a eix de les programacions a l’aula: interdisciplinarietat a les 
aules
e) L’avaluació: un procés complex i compartit
f) PAC i memòria anual

Aquest caràcter de vinculació és el que ens ha portat a definir l’estructura del document. Hi
ha una part específica dedicada a cada llengua i una altra part que desenvolupa els aspectes
de les llengües que estan vinculats amb contextos més complexos i amplis, com ara el treball
per projectes.
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El CEIP La Sínia va iniciar l’activitat el curs 2004-05 actualment està en procés d’elaboració de la
documentació del centre, atès que durant aquests primers anys s’han definint les línies ideològiques
generals  que mouen el  projecte  i  s’han concretat  els  criteris  metodològics  que han de servir  de
referència per a tots els documents i les actuacions concretes en el centre.

El PLC forma part del projecte educatiu de centre (PEC), i té la funció de garantir el dret dels alumnes
a conèixer i dominar l’ús del català, del castellà i d’una llengua estrangera, així com de facilitar un
espai educatiu respectuós de la diversitat lingüística i cultural que conforma la nostra societat. 

El  PLC  ha  estat  elaborat  en  el  marc  de  l’equip  de  Coordinació  Pedagògica  amb  el  suport  de  la
coordinadora  LIC  del  centre.  S’ha  redactat  en  un  primer  moment en  aquest  espai,  després  s’ha
presentat i debatut per a fer-hi aportacions i esmenes en el si del claustre i, finalment, s’ha aprovat
en el marc del Consell Escolar del Centre (13 de maig de 2009).

Pretén crear  un marc  de referència  per  a  l’ús  de les  llengües en tots  els  àmbits  i  sectors  de la
comunitat  educativa,  des  dels  aspectes  més curriculars  fins  a  aspectes  generals  de  comunicació,
documentació, activitats i relació amb l’entorn.

En  el  moment  d’elaborar  el  projecte,  el  centre  té  alumnes  escolaritzats  fins  al  nivell  de  tercer
d’educació  primària  i  es  preveu  que  el  curs  2011-12  tots  els  nivells  de  primària  ja  estaran  en
funcionament. S’han intentat establir línies generals que puguin servir de referència no només als
nivells  actuals  sinó també fins a  sisè.  Tot  i  així,  és possible  que vagi  sorgint  la  necessitat  de fer
adaptacions  a  mida  que  es  vagin  dissenyant  les  estratègies  metodològiques,  les  activitats  i
programacions  dels  cursos  restants  fins  a  arribar  a  completar  l’educació primària.  En  la  revisió,
l’adaptació i l’aprovació del PLC se seguirà el mateix procés que s’ha seguit en el present document.

Les condicions generals del PLC són les mateixes que ha de tenir qualsevol altre document de
centre:

Legal,  és a dir,  en cap moment no podrà contradir la legislació i  normativa referida a l’ús i  a
l’aprenentatge de les llengües.

Coherent  i  adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia pedagògica,
metodologia i ideològica que caracteritza el centre.

Participatiu, el seu èxit dependrà del grau de la participació i implicació de la comunitat educativa.
En la mesura que aquesta participació sigui àmplia i real augmentaran les possibilitats d’èxit de la
consecució dels seus objectius.

Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa. Tothom que s’incorpori al centre l’ha
de respectar i l’ha complir.
Global, és a dir, ha d’afectar la totalitat de la dinàmica del centre.
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Els elements que constitueixen el punt de partida per a l’elaboració del PLC són els següents:

1. Marc legal i normativa de referència

2. Trets d’identitat del centre

3. Línies ideològiques del PEC

4. Anàlisi del context sociolingüístic de la comunitat educativa del centre
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 Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres per al curs 2007-08/ 2008-
09.

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació  secundària  obligatòria  (ESO).  DOGC  núm.  4915  -  29/06/2007:
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm.

 Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que
s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària: 
http://www.gencat.net/eadop/imatges/4917/07180108.pdf

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007:
https://www.gencat.net/diari/4915/07176074.htm

 Articles de l’ESTATUT D’AUTONOMIA 2006 que fan referència a la llengua catalana.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials

TÍTOL I – DELS DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS
Capítol III – Drets i deures lingüístics

Article 32. Drets i deures de coneixement, i ús de les llengües
Article 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les 
institucions estatals
Article 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris
Article 35. Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament
Article 50. Foment i difusió del català

TÍTOL IV – DE LES COMPETÈNCIES
Capítol II – Les matèries de les competències

Article 143. Llengua pròpia

 Ordre PRE/228/2004,  de 21 de juny (DOGC 4168,  del  6),  sobre els  títols,  diplomes i
certificats  equivalents  als  certificats  de  coneixements  de  català  de  la  Secretaria  de
Política Lingüística.

 Llei  1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del  9,  i  BOE 36, d’11 de febrer),  de política
lingüística.
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 Decret  244/1991,  de  28  d’octubre  (DOGC  1524,  de  29  de  novembre),  sobre  el
coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels
centres  públics  d’Ensenyament  no  universitari  de  Catalunya,  dependents  del
Departament d’Ensenyament.

 Ordre de 8 de setembre de 1983 (DOGC 362, del 9, i correcció d’errada en el DOGC 369,
de  5  d’octubre),  per  la  qual  es  desplega  el  Decret  362/1983,  de  30  d’agost,  sobre
l’aplicació  de  la  Llei  /1983,  de  normalització  lingüística  a  Catalunya,  a  l’àmbit  de
l’ensenyament no universitari, modificat per l’Ordre de 6 de desembre de 1983 (DOGC
415, de 9 de març de 1984).

 Decret 362/1983, de 30 d’agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei 7/1983, de
18  d’abril  (DOGC  322,  del  22),  de  normalització  lingüística  a  Catalunya  a  l’àmbit  de
l’ensenyament no universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de desembre (DOGC
415, de 9 de març de 1984).

L
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El CEIP La Sínia està ubicat a Molins de Rei. És una vila situada a la comarca del Baix Llobregat dins de
l’àrea metropolitana de Barcelona, a la riba esquerra del Riu Llobregat, en el bell mig de la vall
baixa. S’estén de la plana al·luvial del riu fins als contraforts occidentals de la serra de Collserola.

Segons el  padró oficial  d’habitants  elaborat  per l’Institut Nacional  d’Estadística,  Molins de Rei
tenia, l’1 de gener de 2006, 23.374 habitants. El terme municipal té una extensió de 15,90 km2,
dels quals una bona part (80%) és dins de l’àmbit del Parc de Collserola i constitueix el pulmó verd
més gran de la vila. 

Històricament, Molins de Rei ha estat un centre cultural i comercial de la comarca i actualment
manté un alt nivell  d’activitats relacionades amb la cultura. Quant  a l’idioma, hi  ha un elevat
coneixement del català a nivell parlat, escrit i llegit, molt per sobre de la mitjana comarcal i del
total de Catalunya. 1986 1991 1996 2000 2002

Hi ha un índex important de població residencial i industrial, on l’agricultura, antigament molt
important, va perdent pes específic.

Està dividit en diversos barris que s’agrupen al voltant del nucli antic. Els barris que configuren la
població són: Centre Vil·la, la Granja, l’Àngel ,el Pla, Font dels Casats/ Bonavista, les Conserves, el
Canal,  Av.  Barcelona,  Riera  d’en  Bonet,  Riera  Nova,  Can  Graner.  Al  municipi  hi  ha  tres
urbanitzacions allunyades del centre a les quals s’accedeix a través de la carretera de Vallvidrera, i
que són: St. Bartomeu de la Quadra, la Rierada, i Vallpineda.

Aquesta estructura urbana de distribució per barris es va configurar en el període de les grans
migracions de després de la guerra civil quan la vila va experimentar una etapa de creixement
demogràfic.

El CEIP La Sínia és conseqüència d’una nova etapa de creixement que es va iniciar als anys vuitanta
i noranta amb el desenvolupament del planejament urbanístic inclòs en el Pla general metropolità
del 1976. 

La  Granja,  barri  de  creació recent  i  on està ubicada l’escola,  eren antics  terrenys  de conreu,
especialment de fruiters  i  horta.  Hi  estava  ubicada una sínia,  que va representar  una millora
important per a la vila després de la fil·loxera. D’aquesta característica va sorgir el nom de l’escola.
El  barri  està  situat  en  un  dels  extrems  de  la  vila  a  prop  de  l’autopista.  Està  constituït  per
edificacions noves i ha recollit població de la vila però també població nouvinguda, sobretot de
l’àrea  metropolitana  i  de  Barcelona.  És  un barri  amb carrers  amples,  amb zones  verdes  i  un
ambient tranquil i agradable. El nivell sociocultural és mitjà-alt i moltes famílies tenen fills en edat
escolar. A la zona on està ubicada l’escola es concentren bona part dels serveis del barri.
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DIAGNOSI DEL CENTRE

Per tal de confirmar el que de manera intuïtiva anàvem veient, l’escola ha fet una recollida i
sistematització de dades, que han de donar informació fiable de la situació de la llengua a
l’escola.

Les dades han estat recollides de maneres diferents:
1. Dades recollides en la documentació de centre.
2. Enquestes a totes les persones del centre.
3. Observacions dels docents i personal no docent del centre.

Els resultats es poden veure als gràfics que hi ha a l’annex  núm 1 del PLC.

De les dades es dedueix que al  CEIP La Sínia l’ús del  català és molt elevat,  en contextos
familiars (coneixement i ús) i a dins del centre. 

Això te com a conseqüència immediata,  que no cal  adoptar  cap estratègia concreta per
implantar-lo i treballar-lo al centre, ja que això es produeix d’una manera natural.

Al mateix temps, l’índex d’infants i famílies nouvingudes és baix i és possible, fins avui, una
ràpida integració en tots els sentits.

L’interès del present projecte, no és aconseguir un bon nivell de presència i ús de la llengua
catalana, sinó com el centre, des de les línies generals que marca la normativa, personalitza
aquests referents generals. 

S’intenta descriure allò que ens caracteritza i deixar constància de quins són els punts en què
es basa tot el treball lingüístic en el centre.
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LLENGUA DEL CENTRE

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà la 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 consulta  i  treball  i  les
activitats  d’aprenentatge  han  de  ser  en  llengua  catalana.  Així  mateix,  les  reunions,  els
informes, les comunicacions, etc., han de ser també en llengua catalana. 

Entenem que la comunicació és una eina imprescindible per a la creació de vincles entre les
persones i  que la  integració a  la comunitat  educativa és millor  si  es parteix d’una bona
acollida.  En aquests context,  si  es considera necessari  en els primers moments per a les
famílies i els infants nouvinguts, s’utilitzarà el castellà o altres llengües que es coneguin en el
centre i  en el seu cas traductors.  Es potenciarà sempre que les famílies i  els infants que
desconeguin aquesta llengua s’integrin a nivell lingüístic tan aviat com sigui possible, amb les
estratègies que en cada cas es considerin més adequades. 

DOCUMENTS I COMUNICACIONS DE CENTRE

Tota la documentació i la comunicació dins el centre es farà en català i, si és necessari, es
facilitaran els serveis de traducció des dels docents del centre o a través d’un traductor, a les
persones o institucions que ho requereixin. 

En el centre es faran en català tots els rètols i cartells, així com documentació administrativa,
instruments de gestió, actes, avisos orals i escrits i comunicats als taulers d’anuncis.

LLENGUA DE RELACIÓ INTERNA

A l’escola es farà servir sempre el català com a llengua de comunicació i de transmissió de
coneixements. Seran una excepció els docents d’anglès que en tots els contextos i situacions
es  dirigiran  als  alumnes  i  als  docents  en  la  llengua  anglesa.  També  estaran  exempts
d’aquesta pauta general les sessions específiques de llengua castellana, així com les matèries
o els tallers que es decideixin impartir en aquesta llengua o en llengua anglesa, d’acord amb
el que es desenvolupa més endavant en els diferents apartats dedicats a cada llengua.

Els claustres i reunions es faran sempre en català.

COMUNICACIÓ I RELACIÓ EXTERNA

Tots  els  comunicats  i  les  relacions  amb institucions,  administracions  o  organitzacions  es
faran en català, sense perjudici d’escriure en llengua castellana, anglesa o d’altres si es tracta
d’articles,  tràmits o  altres escrits  adreçats  a  institucions  o grups  de la  resta del  territori
espanyol o d’altres països i estats. 
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Els  butlletins  i  informes,  les  comunicacions  escrites  dirigides  a  mares  i  pares,  la
correspondència, la correspondència oficial amb altres centres educatius, es faran en llengua
catalana. També la pàgina web del centre, així com totes les revistes i comunicacions.

LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

En les reunions generals (reunions d’aula, assemblees, xerrades de formació conjunta, etc.)
s’utilitzarà el català com a llengua de comunicació. En les reunions individuals, s’utilitzarà el
català,  però  també  altres  llengües  si  l’ús  de  la  primera  llengua  afecta  negativament  la
comunicació. En el cas de famílies nouvingudes que no coneguin cap de les dues llengües
oficials, l’escola sol·licitarà dels organismes competents els serveis de mediació lingüística
necessaris per comunicar-s’hi.

EDUCACIÓ NO FORMAL: MENJADOR, ACOLLIDA, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

En les  activitats  extraescolars,  es  demanarà  a  l’empresa  que  les  gestioni,  que  tingui  en
compte en el  moment de la contractació de personal,  que aquest disposi  d’un nivell  de
competència lingüística catalana suficient com per poder dur a terme les seves propostes en
català fluid i correcte.

PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU

La nova realitat social de la Catalunya del segle XXI demana una acció específica que faci
possible una integració adequada de tot l’alumnat, que ajudi a formar una identitat oberta i
solidària.  Cal  treballar  per  garantir  que  tothom  tingui  un  domini  suficient  de  les  eines
lingüístiques en català, que garanteixi en aquest aspecte, la igualtat d’oportunitats i l’accés a
la informació i als serveis. En cap cas això ha de suposar una contradicció amb els conceptes
d’educació intercultural i ha de potenciar la cohesió social.

Entenem  que  el  plurilingüisme  de  la  comunitat  educativa  ha  de  ser  un  element
d’enriquiment de tots els components d’una nova societat. Això vol dir que el respecte vers
els altres ha de ser l’actitud que presidirà totes les nostres actuacions.

El  reconeixement de les llengües de les diferents persones i  agrupacions en el  centre es
tindrà  com  un  valor  i  s’intentarà  incloure-les  en  activitats  de  centre  sempre  que  sigui
possible, com a representació de la riquesa que això significa i com a element d’integració.

ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE

Es procurarà i es vetllarà que el llenguatge utilitzat en tots els àmbits i sectors, no discrimini
cap persona per raons de sexe, utilitzant mots genèrics (infants i docents) o la introducció
dels dos termes (amics i amigues).
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Per  tal  de  potenciar  el  Pla  per  a  la  llengua  i  la  cohesió  social  l’escola  disposarà  del
responsable  de  la  coordinació  de  llengua,  interculturalitat  i  cohesió  social,  que
desenvoluparà les funcions següents:

 Promoure  en  la  comunitat  educativa,  coordinadament  amb  el  responsable
d’assessorament LIC, actuacions per a la sensibilització, el foment i la consolidació de
l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte
educatiu plurilingüe.

 Assessorar  l’equip  directiu  i  col·laborar  en  l’actualització  dels  documents
d’organització  del  centre  (PEC,  PLC,  RRI,  Pla  d’acollida  i  integració,  programació
general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a
l’acollida  i  la  integració  de  l’alumnat  nouvingut,  a  l’atenció  a  l’alumnat  en  risc
d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència
en el centre.

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la
convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint
la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.

 Col·laborar  en la  definició  d’estratègies d’atenció a  l’alumnat  nouvingut  o en risc
d’exclusió,  participar  en  l’organització  i  optimització  dels  recursos  i  coordinar  les
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.

  Assumir funcions que deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació
de la direcció del centre.

La seva dedicació horària serà la que està reglamentada en les normatives vigents.
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L’aprenentatge  de  la  llengua  en  el  centre  té  una  orientació  multilingüe.  El  centre
desenvolupa activitats en tres llengües: català, castellà i anglès, i intenta mantenir presents i
valorades les altres llengües d’origen de les famílies i infants.

En  aquest  context,  hi  ha  aspectes  que pretenem que els  infants  desenvolupin,  que  són
comuns a totes elles, més enllà dels trets que les diferencien i caracteritzen i que sovint el
seu tractament no fan més que reforçar la resta i enriquir-les. Partim del convenciment que
l’aprenentatge de la llengua es fa des de l’ús i la significació.

Considerem com a pilars per a l’abordatge de les llengües:

1. DIVERSITAT DE CONTEXTOS DE TREBALL 
Alternances i equilibris entre:

 reflexió i treball, col·lectiu i individual
 produccions pròpies , literatura i models (sobretot la lectura)
 pràctica significativa i comunicativa i memorització i pràctica d’alguns aspectes. 

2. ÚS SIGNIFICATIU
L’ús i el treball en contextos variats i significatius i no només en sessions específiques de
llengua.  Tot  això  amb  la  intenció  que  sigui  possible  aplicar  els  coneixements  lingüístics
abordats  a  l’aula,  adquirir  fluïdesa,  lèxic  variat,  capacitat  comprensiva  i  desenvolupar  la
capacitat d’elaborar discursos variats en temàtica, suports i  contextos , és a dir, dotar-se
d’una bona competència comunicativa.

3. L’INFANT COM A PROTAGONISTA
El protagonisme l’han de tenir els infants. Això vol dir que s’han de donar situacions, espais i
temps  suficients  per  escoltar,  llegir,  escriure  i  parlar  individualment  i  en  situacions
compartides. La consciència del seu protagonisme i del progressos són font de motivació.

4. TASCA DELS DOCENTS
En tots aquests processos l’adult fa un paper important:

4.1. En el disseny de les activitats, propostes, materials de treball i distribució del temps,
ha de vetllar per oferir als infants la diversitat màxima i personalització possible i
abordar de manera equilibrada tots els aspectes descrits anteriorment.

4.2. Mantenir-se atent als interessos dels infants, i fer intervencions ajustades als grups i
als infants concrets afavoreix sens dubte, en els infants l’interès i l’esforç per a
l’aprenentatge de la llengua.

4.3. Els docents han de propiciar i acceptar respostes variades als problemes o propos-
tes, de manera que cada infant, igual que en el cas dels models, trobi els camins
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que li són més útils i els mitjans que més s’adapten a les seves capacitats i necessi -
tats i pugui progressar en l’ús de la llengua en els aspectes comprensius i expres-
sius.

4.4. Cal permetre i potenciar “que els infants parlin i produeix i escoltin a l’aula” perquè
a expressar-se se n’aprèn parlant o escrivint i a comprendre, escoltant l’altre i amb
l’altre. Haurà de mantenir aquesta actitud de voler escoltar i comprendre, i poten-
ciar-la en els infants. Aquest ha de ser el punt de partida i el suport incondicional
que l’infant ha de trobar per avançar. 

4.5. L’actitud del docent respecte els infants, ha de ser d’escolta activa a tot el que passa,
tan els infants t a nivell del grup classe com a nivell individual. Aquesta informació
no només es recull en les sessions organitzades d’aula sinó també en altres àmbit
on la llengua està present en situacions més espontànies i relació. Una escolta als
diàlegs i produccions diferents per descobrir el que es genera entre infants, una
escolta atenta a cada infant quan es dirigeix individualment al docent, intentant
copsar el sentit més ampli i mostrant disponibilitat per escoltar, llegir, compren-
dre, en definitiva comunicar-se amb ell.

LES DIFERENTS LLENGüES 

El català és la llengua inicial, principal i més generalitzada d’aprenentatge. S’hi assenten les
bases orals i escrites, que després han de permetre fer-ho en les altres llengües. Està present
i es treballa en cada moment s’estigui fent el que s’estigui fent, independentment de les
activitats que es duen a terme.

La presència i l’ús del castellà, partint de l’anàlisi lingüística del centre on el català està ben
assentat, considerem són necessaris des dels primers nivells d’educació infantil. En aquesta
etapa és quan el castellà apareix en situació espontània: en cançons, contes, etc., portats
pels infants de casa, en llibres i materials audiovisuals relacionats amb els projectes; es fa
servir sense fer-ne la traducció. La introducció formal de la llengua castellana es dóna a
primer d’educació primària des de diferents àmbits. 

La llengua estrangera que es treballa a l’escola és l’anglès. El treball d’aquesta s’avança a P4
i  té  continuïtat  fins  a  6è  d’educació  primària.  L’escola  ha  optat  per  la  introducció de la
llengua  anglesa  a  educació infantil  amb  la  intenció  de  familiaritzar  els  infants  d’edats
primerenques amb aquesta llengua poc freqüent a la nostra societat en contextos reals. 

Considerem important que l’especialista d’anglès es dirigeixi als infants en aquesta llengua
dins i  fora de l’aula. L’ús de l’anglès en espais com ara el pati, el passadís,  les sortides i
colònies, ajuden els infants a comprendre l’ús real d’una llengua amb què cal que els infants
es familiaritzin de manera natural per anar-los introduint en el coneixement de les llengües. 
Les sessions d’anglès es fan, des d’un inici, sempre utilitzant la llengua anglesa com a llengua
vehicular per part del mestre o la mestra. Aquesta llengua no és només llengua per a la
introducció de continguts lingüístics sinó que també s’usa per a la introducció i presentació
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de les sessions, per a l’explicació de les activitats d’aula, per a establir ordre a l’aula per a
totes les situacions que es requereixin durant les sessions.

Només en el cas d’infants amb qui la utilització sistemàtica de la llengua anglesa esdevingui
un impediment  particular  per  al  seu  aprenentatge  i  per  al  desenvolupament de la  seva
activitat individual o d’aula, la mestra especialista utilitzarà de mamera individualitzada la
llengua catalana per intentar evitar el bloqueig de l’infant.
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LA COMUNICACIÓ, EINA BÀSICA EN ELS APRENENTATGES

Aprendre a comunicar vol dir saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.
És fonamental l’habilitat per expressar, argumentar i interpretar pensaments, sentiments i
fets i l’habilitat d’interactuar de manera adequada en contextos socials i culturals diversos,
amb atenció a les conseqüències que comporta la presència de dones i homes en el discurs.
En la comunicació s’interpreta de manera significativa la informació que es rep i, fent servir
els processos cognitius adequats, es desenvolupa la capacitat per generar informació amb
noves idees, saber-les combinar amb d’altres, i avaluar la informació rebuda més enllà del
seu  significat.  Aprendre  a  comunicar  també  és  saber  utilitzar  diferents  llenguatges  i
tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació.  Aquestes  tecnologies  condicionen  la
comunicació i, per tant, modifiquen la manera de veure el món i de relacionar-se, i canvien
alhora els hàbits de les relacions comunicatives personals, laborals i socials.

Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvolupament de les altres competències bàsiques: les
metodològiques de la cerca i gestió de la informació, treballar de manera cooperativa i ser
conscient dels propis aprenentatges, la interpretació de la realitat, habitar el món i conviure.
En definitiva, afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament i
la identitat propis.

La competència comunicativa lingüística és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el
seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees del currículum, ja que en totes
s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l’accés i la
gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació,
interpretació i comprensió de la realitat, i l’organització i autorregulació del pensament, les
emocions i la conducta.

TREBALL PER PROJECTES O RECERQUES I LA LLENGUA

L’escola ha optat per desenvolupar el currículum de manera integrada a partir del treball per
projectes o petites recerques. Aquests projectes incorporen el treball del contingut de les di-
ferents àrees del currículum, entre les quals s’inclou el treball de continguts de l’àrea lingüís-
tica en el seu desenvolupament.

Aquest enfocament curricular ens permet abordar l’aprenentatge de les llengües d’una ma-
nera global, que té present la construcció del coneixement i simultàniament l’expressió i la
comprensió en contextos significatius. 

Partim del convenciment que les persones van construint el seu pensament en les interacci-
ons amb els altres. Aprendre és una activitat social, i saber comunicar esdevé una competèn-
cia clau per a l’aprenentatge.
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L’organització i estructura dels projectes és diversa. L’escola preveu diferents tipologies de
projectes que varien en funció dels protagonistes, la temàtica i la temporalització. A continu-
ació s’explica quina és la dimensió lingüística dels projectes i després s’enumera la tipologia
de projectes que ha establert l’escola. 

En els projectes d’aula el desenvolupament de les activitats orals és majoritàriament en ca-
talà. En algunes ocasions hi ha una part del projecte que es desenvolupa en alguna de les al-
tres llengües del centre. Les activitats de parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i es-
criure van lligades a la recerca d’informació i també a situacions per compartir, contrastar o
exposar coneixements. Quan es donen situacions orals i escrites dins els treballs interdiscipli-
naris, es tenen presents i es treballen els objectius i continguts de llengua catalana (castella-
na i anglesa, si escau) que són propis en aquell nivell per aconseguir una bona competència
comunicativa, participativa, personal i creativa. Són els contextos que considerem apropiats
per a desenvolupar els aspectes lingüístics sota l’enfocament de les competències. 

Es preveu interrelació entre les activitats i els resultats de la reflexió de sessions específiques
de llengua i les activitats de llengua oral i escrita dins el treballs de projectes d’aula. Així
mateix, es té en compte el mateix nivell d’aplicació i el d’exigència en totes les situacions
d’aprenentatge que fan els  infants,  tan si  són específiques de treball  de llengua com en
qualsevol altre àmbit. 

En el cas de  projectes que es fan  en dues llengües,  la llengua estrangera serveix,  d’una
banda,  per a introduir la part  més sistemàtica i  aplicada dels continguts (i  deixar la part
d’investigació i reflexió per a la llengua d’ús habitual) i, de l’altra, per a extreure situacions
comunicatives pròpies relacionades amb la situació treballada. 

Al centre es plantegen, des de la perspectiva de la llengua, projectes en els àmbits següents: 

 Projectes propis de llengua castellana.

 Projectes propis de llengua anglesa.

 Projectes a partir de llibres de literatura infantil: sis per nivell, amb criteris de diversi-
tat.

 Projectes d’aula, nivell o centre (p. ex.: setmana temàtica, carnestoltes, artístic, festa
major), on la llengua habitual és el català, amb la possibilitat que una part de contin-
guts siguin treballats des de la llengua anglesa o la castellana.
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LA BIBLIOTECA MULTILINGÜE

El context lingüístic actual ens condueix a un món on les llengües adopten nous rols, i on es
fa imprescindible el desenvolupament efectiu de la competència comunicativa dels infants
en  les  llengües  que  són presents  en  contextos  quotidians.  Per  això,  juntament  amb els
documents en llengua catalana i castellana, la biblioteca de l’escola incorpora documents en
anglès, francès i amb les llengües d’origen dels infants nouvinguts.

Així  es facilita  l’accés a la informació en diferents llengües.  Els infants de l’escola poden
treballar un projecte d’aula sobre l’alimentació saludable a partir de documents en anglès,
castellà, català, etc., i per tant donar significativitat a la llengua a través del contingut. 

Aquesta  opció  pretenem  que  faciliti  als  infants  desenvolupar  el  plaer  per  la  lectura  en
diferents  llengües.  El  tractament  integrat  de  les  llengües  ha  de  facilitar  els  infants
familiaritzar-se amb un entorn multilingüe tant en l’accés al coneixement i a la informació
com a les lectures de plaer. 

UN ESPAI D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT
 
L’aposta per treballar el currículum integrat, a partir de l’elaboració de projectes, requereix
d’una  bona  biblioteca  escolar.  Cada  projecte  pot  desenvolupar-se  seguint  diferents
estratègies però en tots es requereix una fase essencial on els alumnes desenvolupen la seva
competència metodològica de tractament de la informació i d’aprendre a aprendre per a
accedir a la informació que necessiten. Cal saber quina és en cada cas i quina estratègia cal
seguir per a trobar-la. L’ús i el tractament adequat de la informació facilita que el procés
d’aprenentatge  sigui  l’idoni.  Per  això,  la  biblioteca  esdevé  un  espai  d’aprenentatge  i
coneixement essencial en el procés d’aprenentatge dels infants. 

UN ESPAI OBERT, AMB SERVEI DE PRÉSTEC

Aquesta  activitat  a  més de fomentar  el  gust  per  la  lectura i  l’accés  a  la  informació i  al
coneixement,  també  treballa  per  assolir  una  major  autonomia  i  iniciativa  personal  dels
infants que es fan responsables de l’ús i conservació del material que tenen en préstec. El
préstec  de  la  biblioteca  pot  tenir  un  caràcter  individual  o  col·lectiu  (cada  aula  té  una
biblioteca d’aula que es renova de manera periòdica amb el fons de la biblioteca d’escola). 

UN ESPAI DE PLAER 

L’hàbit  lector  s’encomana,  en  bona  part,  entre  iguals.  Les  biblioteques  d’escola  i  d’aula
poden ajudar molt en aquest sentit. Establir mecanismes de valoració dels llibres llegits amb
els companys, intercanviar-los, fer rànquings dels llibres més llegits, en definitiva dur a terme
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activitats de dinamització lectora és cabdal per a enganxar els infants al gust per la lectura. A
més, també es preveu gaudir d’una estona de lectura individual a l’aula o la biblioteca.

Alguns  exemples  d’aquesta  dinamització,  que  actualment  estan  en  marxa  o  estan
programades, són:

 Un espai de temps setmanal pee als infants de P3 i P4 per a treballar i explicar contes 
a la biblioteca. 

 Treball en petit grup dels alumnes de 3r de primària, d’un conte, i lectura posterior 
als infants de P4. Aquesta activitat forma part del projecte de centre “treball per al 
col·lectiu”

 “Les famílies ens expliquen contes” (dins el projecte de les famílies ens visiten). Les 
famílies de P5 vénen a l’escola per compartir un conte o una història, que sigui 
especial per a ells o per als seus fills. El comparteixen amb tots els companys de 
classe del fill o la filla, i es fa un treball a partir de la seva intervenció.

 Bookcrossing. Aquesta activitat està pensada per fer-la amb els infants de cicle 
superior i entre adults. Pretén motivar el gust de la lectura afegint un component 
emocionant al procés de recerca del llibre. 

 Participació dels infants de 4t d’educació primària, dins les activitats del treball per al
col·lectiu,  perquè  es  corresponsabilitzin  de  tasques  d’organització  i  gestió  de  la
biblioteca  escolar.  Ens  proposem  facilitar  l’assoliment  de  la  competència  social  i
ciutadana  promovent  alhora  el  desenvolupament  de  la  competència  digital  i  el
tractament de la informació. Una de les tasques que es treballarà serà l’autonomia
en les cerques al catàleg de fons per a fer paquets de material per a les aules. 
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L’escola acull a vegades infants que no coneixen la llengua catalana ni, fins i tot, tampoc la
castellana. Atès que la llengua és una eina bàsica per a la comunicació i l’aprenentatge,
l’escola preveu unes mesures adreçades a permetre una integració personal, relacional i
d’aprenentatges tan ràpida i positiva com sigui possible.

Pensem que l’acolliment de l’infant serà millor i més ràpid si aquest pot comunicar-se des
del  començament  amb  l’adult,  sobretot  el  tutor  o  la  tutora,  ja  que  és  un  element
assegurador molt important. Per aquest motiu, de manera temporal i durant el període
d’acollida i d’adaptació al centre, els adults, especialment el tutor o la tutora, es dirigirà
en situació individual, sempre que sigui possible o necessari, en una llengua que l’infant
entengui.

Els  infants,  després de l’acollida,  en arribar al  centre es preveu que s’incorporin amb
normalitat al grup assignat. A partir del treball a l’aula, dels intercanvis amb els iguals i
dels moments individuals específics per l’estudi de la llengua catalana, és com preveiem
que vagi familiaritzant-se amb la llengua catalana i  la incorpori progressivament i  com
més aviat millor en tots els àmbits escolars. 

No creiem que aquesta opció dificulti l’aprenentatge del català, ans al contrari, l’afavoreix
ja que genera un vincle positiu amb la llengua i amb les persones que la parlen i l ’usen, i
aquesta actitud evita el rebuig a la llengua, a les persones, a les activitats i al lloc on és
acollit.

Quan s’incorporin infants al  centre a l’educació infantil,  es valora si  és necessari  que
participin en els grups de conversa que hi ha organitzats per als infants d’aquest cicle que
necessiten suport per a millorar el domini de la llengua oral. Si no és valora necessari, els
infants faran l’aprenentatge dins l’aula sense cap suport específic.

En  aquest  cas  també  gaudiran  des  de  la  seva  incorporació  i  durant  un  trimestre
aproximadament, de sessions fora de l’aula durant mitja hora diària amb una persona de
reforç i, si és el cas, amb altres companys que es trobin en la mateixa situació. Aquesta
atenció més individualitzada els ha de permetre una millor integració afectiva i efectiva,
de manera que puguin agilitzar l’aprenentatge oral de la llengua catalana, participar en
els processos d’aprenentatge i integrar-se al grup al més aviat possible.

Es farà un seguiment d’aquest procés per part dels docents i els infants implicats per tal
de decidir la duració d’aquesta ajuda. Les famílies seran informades en tot moment de les
estratègies adoptades i dels processos i progressos dels seus fills. 

Considerem que l’intercanvi entre infants sempre és molt ric, i valorem positivament la
riquesa lingüística i  cultural  que aquestes incorporacions generen en les aules i  en el
centre. 

Es propiciarà sempre el reconeixement de les llengües d’origen dels infants i les riqueses i
peculiaritats  d’aquestes,  fent-les  presents  i  tingudes  en  compte  en  els  processos
d’aprenentatge i fent possible l’enriquiment del col·lectiu. A partir de diferents aspectes
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com ara conèixer l’alfabet, saber dir algunes frases col·loquials o paraules sobre un tema,
escoltar l’infant com explica coses del seu país i en la seva llengua, que l’infant ens porti
contes o llibres en la seva llengua, que ensenyi  alguna cançó, saludar-nos cada matí i
acomiadar-nos en diferents idiomes presents a l’aula ...

INFANTS QUE CONEIXEN LA LLENGUA CASTELLANA PERÒ NO LA CATALANA

Els infants seran acollits de manera individual per la mestra amb la seva llengua per tal
d’establir un contacte personal i explicar els aspectes bàsics de funcionament, així com
comunicar-los que la llengua habitual en el treball d’aula és el català, però que mentre
sigui necessari els docents intentaran adreçar-se a ell en castellà. Un cop fet el primer
contacte els infants, s’incorporaran amb normalitat al grup assignat. 

Els ritmes d’integració són personals  i  depenen de molts  factors.  L’escola vetllarà per
reduir  el  temps d’integració des del  punt  de vista lingüístic,  des dels  criteris  generals
abans exposats.

INFANTS QUE NO CONEIXEN CAP DE LES DUES LLENGÜES OFICIALS 

Quan un infant arriba a l’escola sense comprensió de cap de les dues llengües oficials es
buscarà, sempre que sigui possible, la manera d’acollir-lo individualment, conjuntament
amb la seva família, sobretot per explicar els aspectes bàsics de funcionament del centre i
establir  els  primers  contactes.  A  vegades  les  famílies  que  ja  han  passat  aquesta
experiència poden servir de pont en els moments d’arribada al centre.

Un cop fet el primer contacte, els infants s’incorporaran amb normalitat al grup assignat. 

Els ritmes d’integració són personals  i  depenen de molts  factors.  L’escola vetllarà per
reduir  el  temps d’integració des del  punt  de vista lingüístic,  des dels  criteris  generals
abans exposats.
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º
INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

Educació infantil 

La llengua d’ús habitual és el català. S’utilitza com a llengua de relació i de treball. A les
aules,  també  són  en  català  els  cartells,  els  rètols,  els  enregistraments  audiovisuals,  el
material bibliogràfic, etc.

La llengua oral en aquesta etapa té un paper molt rellevant.  Es pretén donar als infants
moltes oportunitats per tal que assentin els aprenentatges inicials en llengua oral i a poc a
poc adquireixin aquest mitjà com a prioritari en la seva relació amb l’entorn. Cal abordar la
comprensió i  l’expressió simultàniament en varietat  de situacions i  recursos.  El  català és
també la llengua amb què prenen el primer contacte amb el llenguatge escrit i per tant amb
la que s’inicien els processos de lectura i escriptura.

Educació primària

Tots els aprenentatges de les àrees o àmbits es fan en llengua catalana, menys els que es fan
en castellà i anglès. 

A  L’educació  primària  és  on  comença  el  treball  específic  i  més  sistemàtic  de  la  llengua
catalana. Es dediquen hores concretes al treball de les estructures comunes del català i del
castellà, i es pretén la pràctica i l’aplicació en tots els contextos d’aprenentatge i de relació
de les qüestions reflexionades i apreses sobre la llengua.

LLENGUA ORAL: PARLAR I CONVERSAR, ESCOLTAR I COMPRENDRE

OBJECTIUS FINALS DE CENTRE

a) Desenvolupar la competència comunicativa oral en llengua catalana per a comunicar-
se amb els altres, aprendre, expressar les opinions i satisfer les necessitats individuals
i socials.

b) Desenvolupar  la  competència  en  llengua  catalana  per  a  la  construcció  dels
coneixements, per al desenvolupament personal i per a la seva participació en les
creacions culturals.

c) Expressar-se oralment adequant les formes i  el contingut als diferents contextos i
situacions comunicatives.

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

e) Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius, etc.) dels mitjans
de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació i fer-ne una
lectura crítica i creativa.
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f) Valorar la participació activa en les converses i el respecte a les exposicions orals dels
altres a través de l’escolta i l’espera del torn de paraula.

METODOLOGIA

Educació infantil

A l’educació infantil s’utilitza el català com a llengua de relació i de treball. La llengua oral és
un mitjà prioritari de comunicació, tant des del vessant comprensiu com de l’expressiu, i té
un paper preponderant en les activitats dels més petits. Sentar unes bones bases de llen-
guatge oral és un dels objectius prioritaris en aquesta etapa.

Tal com hem afirmat en la introducció general, la llengua s’aprèn mentre s’usa i s’usa mentre
s’aprèn. És responsabilitat dels tutors, en les seves programacions i organitzacions d’aula,
preveure  una  varietat  de  propostes  i  oportunitats,  així  com  temps  suficient  perquè  els
infants facin el seu procés de consolidació de la llengua.

En aquesta etapa no hi ha sessions específiques, ja que el treball es caracteritza per la seva
globalitat i  interdisciplinarietat. Malgrat aquest caràcter globalitzador, els docents han de
vetllar per assegurar que hi ha oportunitats per a desenvolupar els aspectes lingüístics d’una
manera correcta, i també fer el seguiment dels infants com a grup i individualment. Sempre
dins aquest marc més general i de manera contextualitzada en els projectes i les propostes
que es duen a terme a l’aula, el docent genera activitats variades d’ús i aprenentatge de la
llengua.

El centre disposa de documents amb la concreció dels aspectes de la llengua prioritaris a
desenvolupar  en  cada  nivell,  generat  a  partir  del  currículum  d’aquesta  etapa,  així  com
criteris  d’avaluació  concrets  i  propostes  metodològiques  i  didàctiques,  que  faciliten
l’adequació i elaboració de les programacions concretes en els nivells i aules. 

A  tall  d’exemple  exposem algunes  estratègies  que  poden  ajudar  a  la  millor  comprensió
metodològica que es proposa seguir en el centre:

 Moments  de  trobada  col·lectiva  matinal  o  després  del  pati,  amb  l’objectiu  del
retrobament i la creació d’un espai compartit. En aquest moment cada infant té una
mirada  i  escolta  individual  per  tal  que cada un  se  senti reconegut  dins  d’aquest
context col·lectiu i tingui la possibilitat d’expressar les seves idees i emocions, així
com contrastar coneixement i compartir les savieses particulars i pròpies. 

 Preparació d’exposicions orals  a  la resta  de companys  o grups  des del  treball  de
projectes o altres oportunitats. 

 Mantenir  debats  espontanis  o  planificats  sobre  temes  que  porten  certes
contradiccions, tant emocionals com intel·lectuals.
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 Oferir marcs i pautes per a dur a terme de manera eficaç els intercanvis d’informació,
les comunicacions, la resolució de conflictes, etc.

 Presentar materials en formats i suports orals diversos per a iniciar temes, i també
durant les propostes de treball.

 Proposar  bàsicament  preguntes  obertes,  per  a  fomentar  respostes  raonades  i
personals en les recerques dels projectes o en situacions de dubte o incertesa.

 Fer propostes amb suports visuals, musicals o corporals per generar converses entre
els infants, propiciant la manera de concretar el que veuen, senten o comprenen.

 Lectura per part de l’adult de diferent tipus de textos (literari, instructiu, científic,
etc.) de mamera sistemàtica com a model de llenguatge oral.

 Treball en parelles i petits grups, context en el qual cal conversar i trobar estratègies
comunicatives.

 Participació de persones externes: famílies, experts en algun tema, conserge, etc.,
per enriquir i diversificar els models orals.

 Sessions setmanals de narració i treball oral de contes a P3, P4 i P5.
 
Educació primària

A  educació primària,  es  mantenen,  aprofundeixen  i,  si  cal,  s’adapten  la  majoria  de  les
estratègies iniciades a l’educació infantil descrites en l’apartat anterior.

En  aquesta  etapa  s’introdueixen  sessions  de  treball  específiques,  de  manera  que  es
concreten espais i temps per desenvolupar aspectes concrets de la llengua, que conviuen
amb el treball lingüístic que es fa dins els projectes i recerques que cada grup tira endavant.
Cada cicle i nivell té seqüenciats quins són els aspectes de la llengua que ha de desenvolupar
de manera prioritària dins aquest bloc, amb propostes concretes de treball i d’avaluació en
les programacions d’aula. 

Cada nivell disposa de 5 llibres d’autor en llengua catalana. Són llibres de diverses temàti-
ques i estils, amb un vocabulari adequat, que ens permeten treballar: els aspectes formals
de la llengua, el contingut temàtic propi d’altres àrees, així com gaudir de la part més literà-
ria. 

El treball oral forma part de l’abordatge d’aquests llibres. A vegades es treballa a partir de la
seva lectura per capítols, i altres vegades són les seves imatges, els seus personatges o el tí-
tol el que genera o facilita les activitats i propostes: descripcions, narracions, poesia, diàlegs
entre personatges, converses, representacions orals i teatrals, debats, memorització, etc. 
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A tall  d’exemple  exposem algunes  estratègies  que  poden  ajudar  a  la  millor  comprensió
metodològica que es proposa seguir en el  centre, a part  de les ja exposades a educació
infantil:

 Debats i diàlegs organitzats o espontanis sobre:

 Temes propis de la llengua (sobre una norma ortogràfica a partir de l’anàlisi  d’un
text, sobre les característiques pròpies d’un tipus de text a partir de textos elaborats
pels mateixos infants o documentació llegida, sobre estructures gramaticals a partir
de frases escrites pels mateixos infants o exemples extrets de documents).

 Temes emocionals i de relació amb els altres a partir de situacions que sorgeixen en
els llibres de lectura,  situacions que viuen cada un dels infants,  situacions que es
viuen en la relació amb els companys i companyes de l’aula i de l’escola. Tots aquests
fets permeten aprofundir en el treball de comunicació oral. 

 Temes relacionats amb la recerca científica: es preparen debats on diferents grups de
la classe es preparen i defensen hipòtesis contrastades.

 Assemblees i tutories individuals.

 Xerrades i conferències preparades pels mateixos infants o persones externes a l’aula
(infants d’altres aules, experts en un tema, etc.).

 Visualització  o  escolta  de  gravacions  en  vídeo  de  pròpies  exposicions  i  posterior
anàlisi i autoavaluació per tal d’extraure els aspectes positius i els que cal millorar en
una propera intervenció. 

 Aprendre i memoritzar poemes, textos teatrals, etc. 

 Fer recerques de vocabulari a partir de temes concrets.

 Incorporar maneres i  formes orals  característiques pròpies de diferents contextos
d’aprenentatge i de relació a partir de situacions que sorgeixin en els projectes o en
l’entorn de l’aula.

 Visualització  o  escolta  de  vídeos,  textos  parlats,  etc.,  sobre  temes  diversos
(emocionals, de recerca, literaris, etc.) i anàlisi dels aspectes formals per a la seva
utilització posteriors de les conclusions.

 Lectura de textos diferents per part del docent o d’infants.
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LLENGUA ESCRITA: LLEGIR I COMPRENDRE, ESCRIURE I EXPRESSAR

OBJECTIUS FINALS DE CENTRE

a) Desenvolupar  la  competència  comunicativa  escrita  en  llengua  catalana  per
comunicar-se amb els altres, per aprendre, construir coneixements, per expressar les
opinions i satisfer les necessitats individuals i socials.

b) Utilitzar la llengua catalana escrita i llegida de manera eficaç en l’activitat escolar,
tant  per  buscar,  recollir  com per  processar  informació  de les  diferents  àrees  del
currículum.

c) Comprendre textos escrits (contes, poemes, articles, documents, etc.) i audiovisuals
(pel·lícules, anuncis, informatius, etc.) que es donen en l’àmbit escolar i en el context
social i cultural proper. Saber fer-se preguntes i buscar les respostes.

d) Conèixer i aplicar estructures de textos de diferent tipologia i en diferents suports,
amb coherència, cohesió i correcció lingüística adequada a l’edat.

e) Reflexionar sobre la llengua i les normes d’ús per escriure i parlar de forma correcta:

i. Conèixer les normes ortogràfiques que corresponen a lleis constants, algunes
normes d’excepcions i memoritzar paraules més freqüents.

ii. Conèixer i aplicar normes d’accentuació gràfica.
iii. Conèixer la funció de la terminologia gramatical bàsica.
iv. Conèixer  alguns  mecanismes  de  la  llengua  per  crear  significat  (derivació,

composició, sinonímia, etc.).

f) Utilitzar  eines TIC (processador de textos, correu electrònic,  Internet,  PowerPoint,
etc.) per comunicar i expressar idees, coneixements i emocions.

g) Comprendre el contingut de textos escrits (webs, llibres, articles de revistes) per a
seleccionar-ne la informació.

h) Iniciar  el  treball  d’expressió i  comprensió de temes i  idees a través d’esquemes i
mapes conceptuals.
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METODOLOGIA

La llengua escrita  al  centre s’inicia  a  l’educació infantil.  Des dels  primers  moments  està
present i  s’incentiva i  reconeix el  seu ús,  tant  des de la lectura com des de l’escriptura.
L’aprenentatge que es proposa és constructivista. 

El vessant lector s’inicia a partir del propi nom i de paraules lligades a contextos propers als
infants i es desenvolupa a partir de textos que arribin a les aules, a vegades perquè són
material  per  desenvolupar  un  projecte,  també  a  partir  dels  contes  i  dels  llibres  de  la
biblioteca d’aula amb què els infants s’inicien en la lectura en català, text escrit lligat a un
projecte, etc., però també a partir de les oportunitats que apareixen espontàniament des del
mateixos infants: tiquets i entrades, etiquetes, cartes, etc.

L’escriptura es  potencia a  partir  de la  necessitat  de crear  algun tipus de text,  tant  sigui
informatiu,  científic,  creatiu o imaginatiu.  S’ofereixen al  infants  continuades oportunitats
d’utilitzar  la llengua escrita i  oportunitats també d’anar-hi  reflexionant i  aprofundint tots
junts.

De manera global, a P3 ja s’introdueixen totes les grafies de les lletres amb lletra de pal. A P4
o P5, depenent de la maduresa de cada infant,  es comencen proposar la construcció de
paraules o textos escrits, al voltant de treballs fets a l’aula. 

A educació primària,  s’inicia  un treball  més sistemàtic i  formal,  on els  infants  escriuen i
llegeixen textos en català propis o literaris i a partir d’aquests es van treballant les diferents
formes ortogràfiques i estructurals pròpies de la llengua i també les que hi ha en comú amb
el castellà.

Les normes ortogràfiques que són similars en les dues llengües, es donaran paral·lelament.
Altres d’específiques s’aniran introduint en la mesura que vagin sortint en els seus textos o
en els llibres de lectura. 

En el disseny curricular del centre, es fa palès el moment en que es van introduint cada una
de  les  normes  ortogràfiques  i  gramaticals  i  quines  són  les  estratègies  d’aprenentatge  i
d’avaluació que se segueixen.

Al centre partim d’unes premisses que caracteritzen la metodologia d’intervenció del docent
en relació a l’aprenentatge del llenguatge escrit:

a) Els  docents  no  resolen  les  dificultats  dels  infants  sinó  que  els  ajuden  a  trobar
estratègies per a resoldre-les des de la reflexió i el contrast.

b) Els  “errors”  que  podem  veure  els  adults  en  la  lectura  o  l’escriptura  dels  infants
generen  situacions  d’aprenentatge  que  cal  aprofitar  ja  que  són  molt  significatives,  a
vegades per ser fruit d’una generalització que ha fet l’infant i a vegades perquè creen
contradiccions  i  diferències  entre  propostes  de  diferents  infants.  El  docent  incentiva
l’infant a buscar models per contrastar els errors.
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c) El  docent  ofereix  models  i  referents  a  l’aula  perquè  puguin  ser  consultats  si  ho
necessiten i els vagin incorporant des de la memòria visual. 

d) Respectem i  potenciem les produccions espontànies dels  infants perquè entenem
que el sentit del llenguatge escrit és la comunicació amb l’altre. 

e) Les activitats que proposem han de respondre a un criteri de funcionalitat: els infants
han de veure que allò que escriuen serveix per a alguna cosa i que es valora.

f) Aprenem dels i amb els altres; per això afavorim el treball per parelles, en petit grup,
en mig grup, en gran grup, etc.

g) Tenim presents les fases d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura elaborades per a
la Dra. Teberosky perquè ens ajuden a comprendre les produccions escrites i les lectures
fetes pels infants i a copsar l’evolució de cada un d’ells.

h) L’hàbit lector i d’escriptura és fonamental i és una eina que cal que es vagi assolint.

i) L’escola ha de potenciar dinàmiques i estratègies per ajudar els infants a incorporar
l’hàbit lector.

j) Els docents potenciaran la consciència de les pròpies possibilitats de cada infant i
potenciarà la pràctica individual dels aspectes que consideri que són bàsics que es vagin
assumint, vetllant perquè es comprenguin i s’incorporin

Educació infantil

La  lectura  i  l’escriptura  la  treballem  bàsicament  lligada  als  projectes  i  a  situacions
comunicatives esporàdiques que sorgeixin. 

Els  infants  comencen el  cicle  treballant  la  llengua  escrita  com una eina  de  comunicació
posant-los en situacions on comproven i descobreixen que estan envoltats de codi escrit, de
manera que se sentin motivats per fer-ne ús. 

El nom propi de l’infant és el que utilitzem com a inici del treball escrit. Aquest procés es va
ampliant a altres paraules i frases que els són properes (projectes que es treballen, contes,
notes  a  casa,  etc.)  i  d’aquesta  manera,  contrastant,  preguntant-se  i  preguntant,  van
adquirint aquest aprenentatge.

Entenem la lectura com un procés diferent del de l’escriptura i, per tant, cal treballar-los
paral·lelament i anar-los relacionant.

A  tall  d’exemple  exposem algunes  estratègies  que  poden  ajudar  a  la  millor  comprensió
metodològica que es proposa seguir en el centre:

Escriptura
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 Per organitzar l’aula: escriure els càrrecs, l’horari de la setmana, fer llistes de racons, etc.

 Per  comunicar-nos  amb les  persones:  notes  a  les  famílies,  cartes  als  amics  que han
marxat, felicitacions d’aniversari, etc.

 Per explicar fets i vivències: notícies, reportatges de les festes que celebrem o de les
excursions que fem, diari de com va l’experiment que estem realitzant, etc.

 Per explicar el que hem fet o el que hem descobert en un projecte.

 Per  recordar  alguna  cosa:  fer  la  llista  per  anar  a  comprar  els  fruits  secs  per  a  la
Castanyada, anotar els acords presos a l’assemblea de classe.

 Es potencia que els infants escriguin i incorporin el text com a forma de comunicació
amb els altres, a vegades com a escriptura individual, a vegades compartida en parelles
o petits grups, de manera espontania i per tal d’anar evolucionant amb les aportacions
dels infants i del docent.

Lectura 

 Lectura d’imatges, de rètols diversos, de textos acompanyats d’imatges,      inicialment
des d’una lectura intuïtiva, i després fent un progressiu anàlisi       de les lletres i dels
mots.

 Esbrinar i localitzar dades (mirar plànols, etiquetes, entrades, instruccions, etc.).

 Assabentar-se d’algun fet succeït, de com és un animal o de què hi ha al museu que es
visitarà, etc.

 Aprendre coneixements nous, fer coses noves (com es fan els panellets, com es fa un
pastís).

 Lectura de textos que aporten els infants o fets pels mateixos infants.

 Lectura de l’adult

Els infants s’inicien en la lectura interpretant un text a partir de la imatge que l’acompanya o
bé del context en el qual es troba. És un treball intuïtiu però és el primer pas per a donar-se
que les lletres escrites comuniquen. A partir d’aquí el docent ha de provocar el màxim de
situacions per a anar progressant en aquesta habilitat. 

Educació primària

A primària s’estableixen dins l’horari alguns espais i temps per al treball específic i personal
de la llengua, que conviuen i es complementen amb el treball lingüístic que es fa dins els
projectes.

30



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE    CEIP LA SÍNIA      CURS 2007-2008                 PENDENT D’ACTUALITZAR

Sessions específiques de llengua 

Treball sistemàtic

A partir d’uns llibres d’autor que hi ha socialitzats, es fa una part del treball sistemàtic de la
llengua. A partir de les frases i els textos que hi apareixen es van treballant tots els aspectes
formals  de  la  llengua  catalana  que  estan  recollits  en  el  disseny  curricular  de  centre:
gramàtica, ortografia, lèxic, morfologia, tipologia de textos, formats de llibres, etc., així com
el plaer per la lectura. 

A partir dels llibres s’aborden continguts literaris i conceptes d’altres àrees (art, natura, etc.).

Treball personal

Tots  els  conceptes  que  s’han  descobert,  extret  i  reflexionat  en  les  estones  de  treball
sistemàtic a partir dels  llibres,  es practiquen i  es consoliden en aquestes sessions on els
infants de manera autònoma ho assagen individualment a través de treballs preparats que
ells es van distribuint setmanalment. Al final de cada setmana els infants han d’haver fet els
mínims  estipulats.  Aquesta  organització  està  pensada  per  a  potenciar  l’exercitació,  però
també l’autonomia personal i l’atenció a la diversitat.

A  tall  d’exemple  exposem algunes  estratègies  que  poden  ajudar  a  la  millor  comprensió
metodològica que es proposa seguir en el centre:

Escriptura

 Dictats preparats, fets i corregits amb diferents estratègies d’autocorrecció individual o
compartida.

 Correcció de textos a partir de la reflexió i el treball de pautes.

 Anticipació als infants dels objectius que es pretenen en cada activitat i autocorrecció a
partir d’aquesta anticipació.

 Introducció de normes ortogràfiques i gramaticals a partir dels propis textos o a partir
de textos llegits.

 Elaboració escrita i gràfica d’esquemes i mapes conceptuals en el treball dels projectes.

 Elaboració de textos individuals, en grup i en parelles.

 Anticipació als infants dels objectius que es pretenen en cada activitat i autocorrecció a
partir d’aquesta anticipació.

 L’ús  del  diccionari  de  manera  habitual  com  una  de  les  eines  per  anar  adquirint
autonomia.
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Lectura

 Preparació de la lectura de textos propis, literaris, etc., en diferents formats i anàlisi
posterior  de la lectura o de les gravacions  de les lectures a partir d’uns paràmetres
establerts pel docent.

 Lectures  compartides.  Treball  sistemàtic  i  potenciador  de  la  lectura.  Cada  cap  de
setmana a CI, els infants s’emporten una lectura per tal de mantenir una pràctica lectora
i també per poder compartir-ho amb els pares.

 A partir de CM, els infants llegeixen llibres que porten de casa, que han intercanviat amb
altres companys o bé que han agafat de la biblioteca i a l’aula es porta un control dels
llibres llegits, es dedica un temps a la lectura  d’aquests (inici de la tarda) i un temps
perquè els infants es recomanin llibres entre ells.

 Lectura i treball d’anàlisi de textos i llibres de tipologies diferents per tal d’extreure’n les
característiques pròpies i facilitar pautes extretes en l’anàlisi per tal que serveixen per a
properes  creacions.

 Apadrinaments lectors entre P5 i 5è, 1er i 6è.

 Situacions  d’obtenció  d’informació  per  a  dur  a  terme  tasques  concretes  que  es
necessiten en els projectes o en d’altres situacions.

 Treballar diferents formats escrits per tal de deixar recollides experiències o emocions i
relacionar-les amb les característiques que han de seguir per a complir la funció a què
van destinades.

 Temps organitzats i dinàmiques concretes per als diferents nivells per a fomentar  la
lectura individual.

 AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació finals:

a) Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les
normes d’interacció social.

b) Fer exposicions orals amb ordre, coherència i claredat.

c) Extreure informació de diferents tipus de textos, comprendre-la i organitzar-la
per respondre a preguntes o qüestions formulades pel docent o pels mateixos
infants.

d) Escriure textos de tot tipus adaptats al context en què es treballen.
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e) Reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge, sent conscients de les
limitacions i dels avenços.

f) Aplicar  les normes ortogràfiques i la puntuació estudiades.

g) Conèixer  i  aplicar  la  terminologia  gramatical  estudiada  (subjecte,  predicat,
nom, verb, adjectiu, determinants i nexes).

h) Tenir interès per la lectura de textos literaris infantils.

i) Escriure  tot  tipus  de  textos  amb  claredat,  coherència,  cohesió  i  correcció
lingüística.

j) Trobar  semblances  i  diferències  entre  diferents  llengües  per  tal  de  poder
comprendre altres maneres de veure el món. 

k) Tenir  interès  per  resoldre  els  problemes  de  comprensió  i  comunicació  en
contextos multilingües.

l) Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres.
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INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA ORAL: PARLAR I CONVERSAR, ESCOLTAR I COMPRENDRE

Introducció

Partint  de  les  característiques  esmentades  anteriorment  sobre  la  llengua  vehicular  de
l’entorn  del  centre,  es  donarà  una  importància  rellevant  a  la  utilització  de  la  llengua
castellana oral durant tota l’educació primària. 

Objectius finals de centre

a) Mantenir una conversa i un discurs o exposició oral amb una expressió fluida i
comprensiva i amb el vocabulari propi de l’edat.

b) Comprendre  qualsevol  tipus  de  discurs,  exposició  oral  i  conversa  amb  el
vocabulari, l’estructura de la llengua i els continguts adequats a l’edat.

c) Participar de manera adequada en les situacions comunicatives orals atenent-se
a les normes d’interacció.

 Metodologia

En les sessions específiques de llengua castellana:

 A partir de l’escolta de contes, cançons i altres exposicions que faran el docent, els
mateixos  infants  o  bé  algú  extern  a  l’aula  que  ve  per  treballar  alguna  cosa
determinada.

 A  partir  de comentaris,  diàlegs,  debats  preguntes  i  respostes  que  treballen  la
comprensió de les exposicions esmentades en el  punt anterior,  textos llegits pels
mateixos infants o bé temes que es puguin anar treballant (comentaris sobre obres
d’art, pel.lícules, etc.)

 A partir  de l’aprenentatge memorístic  de poesía,  petites representacions teatrals,
descripcions o bé discursos sobre algun tema que s’està treballant.

En les sessions de tallers intercicles: un dels tallers es fa en llengua castellana i la finalitat és
l’ús d’aquesta llengua en un àmbit no específic. 

 A CI, el taller és d’experimentació. El treball és bàsicament oral i l’infant adquirirà el discurs i
el vocabulari propi del taller realitzat
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LLENGUA ESCRITA: LLEGIR I COMPRENDRE I ESCRIURE

Introducció

 La llengua escrita llegida s’introdueix des d’ensenyament infantil en el sentit en el
que  s’ha  comentat  anteriorment:  a  partir  de  textos  que  s’aporten  per  al
desenvolupament d’un projecte.

 La  llengua  escrita  per  part  dels  infants  també  s’introdueix  des  d’ensenyament
infantil, a partir de la necessitat d’algun moment de treball a l’aula.

 De manera sistemàtica i formal, s’inicia en el mateix moment que la llengua oral, a
primer d’educació primària, on els infants escriuran i llegiran textos en castellà i a
partir d’aquests s’aniran treballant les diferents formes ortogràfiques i estructurals
pròpies de la llengua en comparació amb el català.

 Les  normes  ortogràfiques  que  són  similars  en  les  dues  llengües,  es  donaran
paral·lelament. Per exemple:  g,  j,  c,  qu, davant de a,  o,  u,  e,  i. Altres d’específiques
s’aniran introduint en la mesura que vagin sortint en els seus textos. 

En el disseny curricular del centre, es fa palès el moment en què es van introduint cada una
de les normes ortogràfiques i gramaticals.

Objectius finals de centre

a) Comprendre  diferents  tipus  de  textos  transmesos  per  diferents  mitjans,  saber
respondre i formular preguntes referides a dits textos i poder diferenciar les idees
principals de les secundàries.

b) Escriure diferents tipus de textos: funcionals, narratius, poètics, etc., conèixer-ne les
diferències, utilitzar-los en el context adequat i aplicar-hi les normes ortogràfiques,
sintàctiques i de puntuació estudiades.

c) Reflexionar sobre el propi aprenentatge, detectant els errors i els avenços.

d) Gaudir amb la lectura de textos de literatura infantil adequats a l’edat.

e) Tenir  interès  per  resoldre  els  problemes  de  comprensió  i  comunicació  que  es
produeixen en contextos multilíngües adaptant els seus missatges.

Metodologia

El castellà escrit, en les hores específiques de llengua es treballa:
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 A partir de llibres de lectura que tenen tots els infants, on es van buscant referents
ortogràfics, gramaticals,  de lèxic, de creació de diferents tipus de text que ajudin a
evolucionar en l’aprenentatge de la llengua castellana. A vegades el llibre pot motivar
el treball d’un projecte en castellà i aleshores es va llegint el llibre i paral.lelament es
va treballant el projecte que el motiva.

 A partir d’alguna altra disciplina que permeti la diversificació de les fonts de treball:
l’art, el teatre, la ciència, l’esport, etc., abordant el tema, sobretot des del punt de
vista lingüístic. Aquest abordatge s’ha de fer com a mínim durant un període de dos
mesos en cada curs, distribuïts de la forma que acordi l’equip de docents. 

 El castellà és la llengua vehicular d’un dels tallers que es fan a cada un dels cicles
d’educació  primària. A CI, el taller és d’experimentació; a CM, és de llenguatge visual
i plàstic, i, a CS, és literari on es treballa alternativament el teatre i la poesia.

AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació

a) Participar  de  manera  adequada  en  les  situacions  comunicatives,  respectant  les
normes d’interacció social.

b) Fer exposicions orals amb ordre, coherència i claredat.

c) Extreure informació de diferents tipus de textos, comprendre-la i organitzar-la per
respondre a preguntes o qüestions formulades pel docent o pels mateixos infants.

d) Escriure textos de tot tipus adaptats al context en què es treballen.

e) Reflexionar  sobre  el  seu  propi  procés  d’aprenentatge,  sent  conscients  de  les
limitacions i dels avenços.

f) Aplicar  les normes ortogràfiques i la puntuació estudiades.

g) Conèixer i aplicar la terminologia gramatical estudiada (subjecte, predicat, nom, verb,
adjectiu, determinants i nexes).

h) Tenir interès per a la lectura de textos literaris infantils.

i) Escriure tot tipus de textos amb claretat, coherència, cohesió i correcció lingüística.

j) Trobar semblances i diferències entre diferents llengües per tal de poder comprendre
altres maneres de veure el món.

k) Tenir interès per resoldre els problemes de comprensió i comunicació en contextos
multilingües.
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l) Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres.
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LLENGUA ORAL: PARLAR I CONVERSAR, ESCOLTAR I COMPRENDRE

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ORAL

El treball de la llengua oral destaca per sobre del treball dels altres aspectes de la llengua. A
l’etapa d’educació primària  és quan els alumnes són més hàbils alhora de desenvolupar la
seva competència comunicativa oral i per això volem incidir-hi.

A nivell oral el treball d’una llengua estrangera cal que ofereixi l’oportunitat de consolidar al
llarg  de  l’educació  primària  estructures  senzilles  per  establir  una  conversa  en  aquesta
llengua, per això els docents han de ser bons models lingüístics, conscients de les estructures
orals que estan fent servir en cada moment. 

OBJECTIUS FINALS DE CENTRE

a) Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb
els interessos dels infants  i el món que els envolta. 

b) Comprendre textos audiovisuals dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de
la informació. 

c) Utilitzar  la llengua estrangera per a participar de manera efectiva en interaccions
orals emprant la pronúncia, l’entonació el ritme i les estructures orals pròpies de la
llengua, respectant les normes bàsiques de comunicació. 

d) Reflexionar  sobre la  llengua  i  les  normes d’ús  lingüístic  a  partir  de situacions  de
comunicació, per parlar de forma adequada  i per comprendre textos orals. 

e) Manifestar una actitud receptiva interessada i  de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i d’ús de la llengües. 

METODOLOGIA
 
Educació infantil

A educació infantil la llengua anglesa s’introdueix formalment a P4. Es fa un treball de la
llengua oral a partir de diferents tipologies de sessions i activitats:

 El treball a partir de contes teatrelitzats, que ofereixen un espai contextualitzat on els
alumnes s’impliquen amb facilitat en l’activitat, i participen d’aquesta fent servir la
llengua anglesa.
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 Suport en els racons a P4, on la llengua anglesa és una llengua d’ús i on l’especialista
exerceix un suport a la mestra tutora.

 El  treball  d’activitats  de plàstica,   on  l’especialista  exerceix  alhora  un suport  a  la
mestra tutora i facilita als infants el treball d’estructures comunicatives instructives
senzilles i funcionals( P5).

 El treball d’aspectes comunicatius orals en alguns dels projectes d’aula a P5.

 Les sessions anuals de contacontes en llengua anglesa.
 
 Educació primària

A educació primària, el treball de la llengua oral continua essent prioritari al llarg de tota
l’etapa.

 Es fa una sessió setmanal amb mig grup per al treball específic de la llengua oral, que
facilita una atenció més individualitzada dels infants. En aquestes sessions es treballa
a  partir  de  situacions  comunicatives  senzilles  amb  les  quals  els  infants  poden
practicar la llengua. 

 Es fa una sessió (CI) o dues (CM i CS) de treball  amb tot el grup. En aquestes es
treballa a partir de l’escolta de contes, històries, i situacions relacionades amb dels
projectes  d’aula  o bé a  partir  de propostes  de realització  d’un projecte  propi  de
l’àrea.

 Els tallers intercicles, on en el marc del AICLE, l’anglès esdevé llengua vehicular que
s’aprèn mestre s’usa.

 Treball autònom a partir de 4t, on es proposen activitats en les quals els infants han
de  llegir  en  veu  alta,  gravar-se  i  després  fer  una  autocorrecció  amb  un  model,
activitats d’escolta i comprensió de cançons.

 El càlcul mental està emmarcat en les estones que anomenem treball  sistemàtic i
requereix  d’operacions  repetitives  que  poden  ser  fàcilment  incorporades  en  la
llengua estrangera. A CS part del contingut del càlcul mental es realitzarà en anglès.

 El treball de cançons en anglès dins de l’estona de música ajuda a treballar aspectes
de  fonètica,  pronúncia,  ritme  i  entonació,  elements  molt  importants   en
l’aprenentatge d’una llengua oral. 

L’assistència a una obra de teatre en anglès és una altra activitat molt important per oferir
als alumnes diversitat d’inputs i elements de ritme, pronúncia i entonació de la llengua. 

Durant el  recorregut dels  infants  pels  diferents cicles i  nivells  es dissenyaran moments i
activitats en els quals els infants es trobin en situacions d’ús real de la llengua anglesa. Es
concretarà una activitat que anomenem rutina per a cada nivell de manera que l’anglès sigui
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present en situacions quotidianes. La majoria d’aquestes activitats tenen una intensió oral,
saludar, recollir, demanar permís per anar al vàter. 

LLENGUA ESCRITA: LLEGIR I COMPRENDRE I ESCRIURE

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ESCRITA

La llengua escrita no s’introdueix de manera sistemàtica i amb una atenció especial fins a CM
d’educació primària. A educació infantil la presència de la llengua escrita és testimonial i
amb alguna excepció és fruit de la demanda explícita dels infants. Al CI d’educació primària
la  llengua  escrita  es  treballa  bàsicament  a  nivell  de  paraules  aïllades  i  vocabulari,  i  es
comencen a fer petites produccions amb escriptura natural. El treball més sistemàtic de la
lectura i escriptura amb la llengua anglesa no s’inicia fins a CM.

OBJECTIUS FINALS DE CENTRE

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

b) Produir textos  de diferent tipologia (descripcions diàlegs narracions, poemes) i amb
diferents  suports  ,  relacionats  amb  el  context  social  i  cultural,  seguint  models
treballats i amb correcció lingüística  adequada a l’edat.

c) Reflexionar  sobre la  llengua  i  les  normes d’ús  lingüístic  a  partir  de situacions  de
comunicació, per escriure de forma adequada  i per comprendre textos escrits. 

METODOLOGIA

El treball de la llengua escrita a CM i CS es fa seguint les estratègies següents: 

 A partir de textos i informacions relacionades amb el treball dels projectes d’aula,
que es poden treballar  de forma explícita a  les sessions d’anglès,  o bé es poden
utilitzar en una sessió del projecte concret. 

 A  partir  de  models  de  textos  que  es  treballen  a  les  sessions  d’anglès  i  de  les
produccions dels alumnes.  

 Tallers intercicle a CS, on els alumnes han de redactar un noticiari del centre, i han de
llegir i comprendre els guions de teatre que han d’interpretar. 

 A partir de lectures d’aula de forma cooperativa.

 A partir de la lectura i comprensió de llibres socialitzats que s’introdueixen a 4t.

 A partir de lectures individuals de la biblioteca d’aula i del centre.
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 A partir d’activitats autònomes coherent amb el treball personal que es realitza al
centre,  que  permet  incidir  en  el  desenvolupament  de  la  seva  competència
comunicativa  bàsica  en  la  llengua  estrangera  els  alumnes  poden  fer  activitats
sistemàtiques i autocorrectives en llengua anglesa. 

 Introducció d’activitats rutinàries en el dia a dia de l’aula, escriure la data en anglès,
fer registres sistemàtics de dades, etc. 

AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

a) Captar el missatge global de les produccions orals més treballades a l’aula.

b) Captar informació rellevant d’un missatge oral.

c) Entendre i participar de les interaccions orals a l’aula.

d) Reproduir textos orals seguint un model i  tenint en compte el ritme  i l’entonació. 

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

f) Saber comparar i adaptar produccions de diferents llengües i mostrar interès per a
solucionar problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos
multilingües.

g) Mostrar  interès  i  valorar  la  utilització  d’una  llengua  estrangera  nova  per  a  la
comunicació dins i fora l’aula. 
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El treball de la dimensió literària s’aborda des de les tres llengües del centre. Aquest apartat
recull el conjunt d’objectius i estratègies metodològiques que desenvolupa el centre tant en
català,  en castellà com en anglès. Per evitar repeticions el centre programa quins aspectes
es treballen en una llengua, en dues o en les tres en funció de les necessitats. 

OBJECTIUS FINALS DE CENTRE

a) Utilitzar adequadament la biblioteca com a font d’informació i com a base de consulta
literària.  Conèixer  el  funcionament  d’una  biblioteca  tant  pel  que  fa  a  la  recerca
d’informació  com  al  préstec  de  material  com  a  les  normes  d’us  de  l’espai  i  dels
materials.

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

c) Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  diversos  adequats  a  l’edat  pel  que  fa  a  la
temàtica i a la complexitat.

d)Conèixer i ampliar progressivament el coneixement d’obres i d’autors del món literari,
establint relacions amb les biografies dels autors i l’època i  la cultura en què es va
escriure l’obra.

e)Conèixer diferents textos literaris (tipologia de text, formats i característiques.

f) Adquirir  una  regularitat  en  l’hàbit  lector,  potenciat  a  partir  de  diverses  dinàmiques
preparades des del centre per a cada nivell.

g) Escoltar textos literaris llegits pels adults, amb bones entonacions i correcció expressiva.

h)Memoritzar poemes o textos teatrals per interpretar.

i) Crear diferents tipus de textos literaris aplicant els aspectes estudiats propis de cada
text.

La dimensió literària, en el centre s’aborda des de diferents propostes a les aules:

 En  el  projecte  artístic  de  centre,  cada  curs  escolar  es  treballa  un  autor  o  obra
diferent.  Ho  treballen  tots  els  infants  del  centre,  encara  que  amb  propostes
adaptades.  Al  llarg  dels  cursos  d’escolaritat  es  pretén  donar  un  coneixement  i
bagatge ric literàriament parlant.

 Propostes per a cada nivell de dinamització lectora.

 A partir dels llibres socialitzats per treball sistemàtics de la llengua.
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 En les hores específiques de cada llengua (castellà, anglès, català).

 Dins els projectes.

 En sessions de lectura de l’adult.

 A educació infantil, en la línia dels altres vessants de la llengua, es treballarà a partir
de les aportacions que facin els infants quan porten un conte, un poema, etc., de la
proposta d’una sessió setmanal  explicació de contes,  de la lectura de l’adult,  del
treball  poètic específic de P5 i  de la part literària del   projecte artístic  anual  del
centre. S’abordaran també des de la cultura popular a partir de cançons que narren
històries, refranys, dites i petits poemes populars. Es farà en moments de rotllana, en
els moment del treball per projectes o en els moments de lectura de l’adult.

 A educació primària es treballa dintre de les hores sistemàtiques a través dels llibres
de lectura programats i altres textos literaris que sorgeixen a partir dels projectes
que  s’aborden  en  les  aules,  i  es  dóna  continuïtat  a  les  estratègies  citades
anteriorment per a l’educació infantil.

 Educació infantil

L’aproximació a la literatura s’encara amb estratègies diferents a cada nivell, però totes elles
lligades als àmbits citats en la introducció. La lectura de l’adult és generalitzada a tots els
nivells i apropa els infants a registres literaris diversos als quals per ells mateixos no podrien
accedir. 

A  tall  d’exemple  exposem algunes  estratègies  que  poden  ajudar  a  la  millor  comprensió
metodològica que es proposa seguir en el centre:

 A P3 un dels projectes d’aula establert és de literatura: els infants trien un conte a
partir del  qual  desenvoluparan  un projecte.  També hi  ha una sessió setmanal  de
contes d’autor.

 A P4, seguint la dinàmica del curs anterior, es treballa un projecte al voltant d’un
conte i es treballa a partir de diferents versions i recursos: audiovisual, àudio, lectura
per part de l’adult, diferents formats visuals, diferents formats lingüístics, etc.

 Dins del projecte de centre  «Les famílies ens visiten», a P5 les famílies expliquen i
treballen un conte a la classe.

 A P5, al tercer trimestre es dissenya una dinàmica per a treballar i aprendre petites
poesies. Per introduir els infants en el llenguatge poètic, les mestres obsequien als
infants cada dia amb un vers, de manera que a final de setmana tenen un poema
sencer.
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 Cada nivell decideix com aborda el tema literari que es proposa per A aquell curs dins
el projecte artístic.

 S’aprenen  petits  rodolins,  dites,  endevinalles  i  petits  poemes  relacionats  amb  el
succeeix a l’aula o amb els projectes.

 S’elaboren  històries  i  narracions,  rodolins,  poemes,  etc.,  a  partir  d’excuses
relacionades amb projectes o esdeveniments de l’aula.

 Es preveu un espai per fer lectura de forma individual en llengua catalana.

 Es fa un treball literari a partir de rodolins, contes, rondalles, petits poemes i altres
riqueses literàries de la llengua, que sovint poden sortir dels infants o les famílies.

Educació primària

La dimensió literària es treballà en diferents àmbits:

 Al llarg dels diferents nivells d’educació primària hi ha una proposta d’obres literàries
en diferents llengües, de diferents estils i  gèneres literaris que permeten als infants
el coneixement global de la dimensió literària, així com aproximar-nos als autors, els
formats i altres qüestions literàries pròpies del text que es llegeix.

 Estratègies  de dinamització lectora  específiques per  a  cada nivell,  visites  d’autor,
personalització d’obres, crítica literària, etc.

 Taller literari anual en el marc de la setmana temàtica que l’escola fa un cop a l’any.

 Els  projectes d’aula incorporen aspectes literaris;  contes,  llegendes,  poemes,  etc.,
que estan relacionats amb els temes que s’abordin, per vincular així la literatura amb
la ciència,  la vida quotidiana,  la natura,  les persones,  etc. La literatura aporta als
diferents projectes el vessant imaginatiu i no real del tema en qüestió.

 Taller de teatre i poesia a CS.
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LLENGUA CATALANA

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ SISÈ

122,5 hores
3,5 h/setm.

122,5 hores
3,5 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

LENGUA CASTELLANA

CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR
PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ SISÈ

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm. 

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

105 hores
3 h/setm.

LLENGUA ANGLESA

EDUCACIÓ INFANTIL
P4 P5

35 hores
1 h/setm.

70 hores
2 h/setm

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ SISÈ
70 hores
2 h/setm.

70 hores
2 h/setm.

87,5 hores
2,5 h/setm.

87,5 hores
2,5 h/setm.

122,5 hores
3,5 h/setm.

122,5 hores
3,5 h/setm.
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En aquest apartat s’especifiquen les estratègies d’avaluació  que es fan servir al centre en
totes les àrees o àmbits d’aprenentatge i per tant també per a avaluar les competències
lingüístiques que desenvolupa el PLC.

En la part específica de cada llengua del PLC, hi ha especificats els criteris d’avaluació de
referència de cada una de les llengües.

Per al centre aquest procés avaluatiu abraça i implica  els docents i els infants. La part que
implica els docents serveix per a millorar la gestió de les aules, els cicles i el centre. La part
que implica els infants serveix per a prendre mesures de millora a escala individual i grupal.
Una part arriba a les famílies en els informes, entrevistes, i documents d’autoavaluació.
 

TIPUS D’AVALUACIÓ

Avaluació inicial

Es fa a l’inici de curs quan comença un docent nou amb els infants per tal de poder conèixer
el nivell que tenen en l’àrea. Aquesta avaluació consisteix en un treball oral, una composició
escrita i la lectura d’un fragment d’un text, adequat al nivell. 

Avaluació continuada

Aquesta  es  fa  a  partir  de  l’observació  que  fa  el  docent  dels  infants durant  el
desenvolupament de la programació i si escau al final d’aquesta. Es fa tant en treballs orals
com escrits  i  es registra en graelles on figuren els criteris  d’avaluació establerts en cada
programació que es porta a terme. Es pot preveure alguna de les activitats programades
com a eina d’avaluació. 

 
Avaluació final

En algunes programacions  es farà un treball específic per avaluar la capacitat que tenen els
infants  d’aplicar  el  contingut  treballat.  Se’ls  plantejaran  situacions  en les  que els  infants
hauran d’aplicar el contingut treballat en altres contextos i situacions. 

Autoavaluació
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Els  infants  aniran  valorant  el  propi  treball  realitzat,  què  els  ha  aportat,  com  s’hi  han
posicionat, la seva actitud amb els companys i amb la feina, continguts que ha après i que
sap utilitzar,  aspectes que encara no ha incorporat,  nivells assolits,  grau de satisfacció o
exigència. Aquestes reflexions es van fent tant durant el procés com al final d’aquest amb la
finalitat de que l’infant es vagi fent conscient del seu aprenentatge i dels aspectes que li són
fàcils  d’assolir  i  dels  que  li  són  més  complexos.  Depenent  de  l’edat  i  de  cada  moment
aquesta avaluació es farà per escrit o oralment i sobre un o diversos aspectes. Pot ser que
d’aquí surtin dels infants desitjos i compromisos propis concrets per a millorar. A final de
curs, després de fer l’activitat d’autoavaluació, hi ha un retorn d’aquesta amb el tutor o la
tutora.

Coavaluació

És l’avaluació que es fa com a grup sobre diferents aspectes del treball que s’ha fet o s’està
fent en una programació: el grau de cooperació, els resultats obtinguts, la satisfacció del
grup, etc. La coavaluació es pot fer tant durant el procés (perquè es vol valorar una activitat
concreta) com final de tot i afecta els nivells organitzatius, el tipus de proposta que s’ha fet,
els infants i també el docent. És una eina de millora col·lectiva.

Al final d’una programació

Cada docent farà una reflexió sobre la seva pràctica per tal de poder anotar els aspectes
positius,  negatius  i  els  aspectes  a  millorar  del  procés.  Quines  coses  de les  que hi  havia
programades s’han fet, quines no, quines han funcionat i quines no, suggeriments que fa per
a la propera vegada, quines coses han estat positives de la seva intervenció i quines caldria
canviar. Aquesta autoavaluació l’anota al final de la programació escrita.

Avaluació de grup a final de cada cicle

L’escola preveu uns mecanismes per a poder fer el seguiment dels nivells de final de cicle,
per anar fent el seguiment del centre i també de cada grup en concret. Aquests tindran com
a referència les competències bàsiques.
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