
L’ÚS DEL LLENGUATGE 
A L’ESCOLA 

  El projecte Lingüístic 

  Estratègies d’intervenció lingüística (Immersió) 

  Programa ENROLA’T 

 
SESSIÓ 3  SEMINARI CLIC 



LA CONCRECIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE 
CENTRE 



El projecte lingüístic és el recull organitzat dels 
acords presos sobre l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre 
educatiu. 

Es tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar 
de manera coherent i eficaç les activitats 
d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els 
acords de gestió educativa diària dels centres. 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i l’article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius). 
 



El lideratge educatiu 

és fonamental per a una 
implementació reeixida del projecte 

lingüístic 



El PLC ha de ser: 

• Un document molt concret. 

• Molt pràctic 

• Entre 3 i 5 pàgines 

• Breu i concís  

• Que pengi del PEC 

 

 

 



         Documents de referència 



  Guió Projecte Lingüístic de centre: 
 
 

1. Anàlisi de context 
2. Ofertes de llengües estrangeres 
3. Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les 

llengües 
4. Criteris metodològics i organitzatius per a 

l’aprenentatge de les llengües 
5. Recursos i accions complementàries 
6. Comunicació interna i relació amb l’entorn 

7. La qualificació professional dels docents 
8. Difusió del PLC 



ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EN  
PROGRAMES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 



Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) 

 Adaptar el ritme del discurs. 

 Acompanyar el missatge amb 

llenguatge gestual. 

 Repetir el missatge amb naturalitat. 

 Tenir cura de la pronúncia. 

 

E:  on és la llibreta?   On és la llibreta?   La llibreta és dins del calaix... 

Exagerar l’entonació. 

 Simplificar el vocabulari. 

 Simplificar la gramàtica. 

 Fer pauses (control del 

temps d’espera). 

L’ensenyant com a model lingüístic: 

- Tanca la porta. (Dirigint-se a l'alumne nouvingut ajudant-se del gest) 

- Sisplau, tanca la porta. (A l'alumne nouvingut) 

- Sisplau, pots tancar la porta? (A l'alumne nouvingut) 

- Algú pot tancar la porta? (Dirigint-se al grup classe) 

- Podeu tancar la porta quan sortiu? 



Estratègies per facilitar l’expressió  oral (output ) 

En la gestió de la conversa. L’ensenyant com a dinamitzador. 
 Anticipar el tema de la conversa. 

 Ajudar a preparar la informació que l’alumnat pot aportar. 

 Proveir de temps d’espera. 

 Estructures de participació  per a tothom (caps numerats). 

 Grups de treball heterogenis (models lingüístic d’experts). 

 Reconeixement i elogis de les aportacions a la conversa. 

 

 

 

 Fer de mediador  entre l’alumne i el grup classe. 

E:       Mohamed, pregunta al Cesc si té germans.         Digues: Cesc, tens germans? 

E: Molt bé!, o Exactament, o Això mateix! 

E: Això mateix!, És una gran resposta! 



Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) I 

En la interacció conversacional. L’ensenyant com a 

interlocutor. 
 Dirigir la paraula a tots i cadascun dels alumnes. 

 Proposar temes de conversa  relacionats amb els interessos i 

necessitats de l’alumnat. 

 Valorar i recollir les intencions comunicatives de l’alumnat. 

  Escolta activa del que diu cada alumne per tal d’interpretar, completar i 

reformular en veu alta el missatge i avaluar-lo. 

 

 - Quan no comprèn el missatge de l'alumne pot demanar-li aclariments: 

E: Què vols dir? o No t'entenc, pots tornar-m'ho a explicar? 

 

- Si comprèn el missatge de l'alumne en el registre que l'emet, pot traduir el 

llenguatge gestual de l'alumne en llenguatge verbal: 

A: (Fa el gest de caure i emet) broum, broum... 

E: Vols dir que vas caure per l'escala i et vas fer mal? 



 Escolta activa del que diu cada l’alumne per tal d’interpretar, 

completar i reformular en veu alta el missatge i avaluar-lo. 

Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) II 

- Substituir els termes díctics per la denominació concreta: Quan el domini del 

vocabulari d'una llengua és incipient, es  tendeix a referir-se als diferents objectes i 

processos amb una terminologia díctica polivalent que únicament té sentit en presència dels 

objectes als quals ens referim: 

A: Pinto això (assenyalant el color) amb aquest i això amb aquests. 
E: Pintes el mar amb el llapis de color blau i l'arbre amb els llapis de color marró i verd. 
 
 
- Interpretar missatges incomplets i ajudar l'alumne a completar-los 

A: La Fàtima l'ha agafat a casa 
E: Què vols dir, que la Fàtima s'ha endut el llibre a casa? 



Ajustar la intervenció a la capacitat de comprensió de l’alumnat. 

 

 

 

 

 Formular diversos tipus de preguntes (procedimentals, convergents i 

divergents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) III 

- En alumnes amb poca competència lingüística es procurarà formular preguntes  curtes i tancades. 

- En alumnes més competents lingüísticament es pot partir d'una pregunta oberta i molt general, i acotar-la 

amb preguntes més tancades i concretes. 

                       E: Què ha passat? Qui se n'ha anat? Se n'ha anat en Pau o la Zhora? 

Procedimentals, les que tenen a veure amb les rutines de la classe: E: Has portat els deures? Ho has entès tot? Per què no fas l’exercici? 

- Convergents, es resolen de forma molt curta, amb un “sí” o amb un “no” o amb frases molt breus . Normalment no fan reflexionar 

gaire l’alumnat, ja que es basen en la informació presentada abans. Són les més adequades per a una etapa inicial d’aprenentatge de la llengua: 

                E: Recordes què hi havia al costat de la finestra? 

- Divergents, busquen respostes diverses que no siguin breus i que requereixin una reflexió per part dels alumnat . Es tracta que 

aquests proporcionin la seva pròpia informació en lloc de recordar la que s'ha presentat abans. Els alumnes han de tenir un cert grau de 

competència lingüística, però cal tendir a anar-les incorporant. 

                E: Quin és el teu programa de televisió preferit? 



 Estimular l’alumnat a mantenir intercanvis verbals. 

 

Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) IV 

Pel que fa a la participació: 

- Centrar l'atenció de l'alumne a l'hora d'intervenir:               E: Au va, ara digues-ho tu. 

- Centrar l'atenció de l'alumne sobre l'habilitat que ha de posar en pràctica i donar-li pistes de com 

ho ha de fer: 

                         E: Ara prova de llegir aquí. (Assenyalant el lloc precís del text que ha de  llegir). 

- Informar l’alumne sobre el contingut del que haurà de resoldre (li dóna pistes): 

                        E: Mira, veus, això és una fotografia. Què hi deu dir aquí?(fotografia). 

 

Pel que fa a la producció de mots o enunciats:   

-  Ensenyar ben aviat aquells mots i enunciats que facilitaran l’adquisició del lèxic nou i la comunicació 

de l’alumne amb els altres. 

 Per conversar amb els altres: 

        Em dic..., i tu com et dius? Puc...?                     No t’entenc, pots parlar més a poc a poc?                 
         Pots tornar-m’ho a repetir, sisplau? 
 Per adquirir nous coneixements: 

         Com es diu això (assenyalar un objecte) en català?       Què vol dir...?             Com s’escriu ...?     
         Com es pronuncia...? 

 
 

 



Estratègies per facilitar la comprensió oral (input comprensible) V 

 Estimular l’alumnat a mantenir intercanvis verbals. 

 
- Donar models per a la construcció del missatge de l'alumne, perquè aquest els reprodueixi de forma 

total o parcial. 

              E: Has anat mai al Museu de la Ciència? Hi has anat mai? (Amb aquesta segona pregunta farem que 

l’alumne es recordi de dir el pronom hi: “No hi he anat mai”, en comptes de “No he anat mai”). 

- Fer repetir alguns termes clau: 

                        E: A veure digues: xarxa. Costa, oi?          A: Xarxa. 

-Donar pistes per produir un mot o un missatge, quan l'alumne no recorda el mot o enunciat  exacte: 

 Ajudant-se del gest. 

• Assenyalant l'objecte que vol que anomeni. 

• Dibuixant la silueta de l'objecte (a la pissarra, a la taula,a l'esquena de l'alumne, a l'aire...). 

• Utilitzant gestos convencionals (gest endavant per indicar futur, gest al mig per indicar el present i enrere 

per al temps passat). 

- Marcant el començament de la paraula:    E: Us en donaré una pista: comença per gui...gui...  A: Guitarra 

- Marcant el final de paraula:    A: Forner, carnisser, "aviader"...    E: ...dor, ...dor      A: Aviador. 

- Estimulant la visualització mental d'una imatge, fent-los centrar en un objecte: 

                    E: Prova de recordar el dibuix. Què hi havia al costat de l'armari? 

- Definint l'objecte per tal d'ajudar-lo a recordar el mot que li falta: 

              E: És un senyal del carrer que té tres llums, un de color vermell, un de carbassa i un altre de verd. 



Estratègies per facilitar  la correcció 

La correcció. L’ensenyant com a corrector subtil. 
 

Fer preguntes d’elecció: 

 

 Fer repeticions en forma de pregunta: 

 

 Fer repeticions adreçades als companys/es: 

 

 Fer repeticions en forma d’assentiment:  

 

 Fer expansions en forma d’assentiments: 

 

E: Què porta l’àvia a la bossa? 

A: “Pescat”. 

E: Què dius que porta, peix o carn 

E:  On és el paquet? 

A:  Al “suel”. 

E:   El paquet és a terra? 

A:   “Estu” és un paquet 

E:   Fixeu-vos,  en  Bilal diu que això 

és un paquet 

E:  Què porta als pantalons? 

A:  Un “parche”. 

E:   Això, un pedaç 

E:  Què porta als pantalons? 

A:  Un “parche”. 

E:   Molt bé, el noi porta un pedaç verd als 

pantalons 



Estratègies per facilitar  la correcció 

La correcció. L’ensenyant/es com a corrector subtil. 
 

Fer expansions adreçades 

 als companys/es: 

 

 Demanar més informació sobre el tema: 

 

 Demanar aclariments del missatge: 

 

 

 Donar ajuts per 

  a l’autocorrecció:  

 

 

E:  Quants personatges hi ha a  la làmina? 

A1:  Set. 

E:  Quins són?  (els diuen...). 

A2:  Assenyala el ratolí que no s’ha dit. 

E:  Fixeu-vos, la Nadia diu que n’hi ha vuit perquè ens hem deixat el ratolí. 

 

A:  M’he tallat i he anat a l’hospital. 

E:   I tu, Pavel, hi has anat mai a l’hospital? 

E:  Ai!  No t’he sentit. M’ho pots repetir, sis plau 

E:  Què dius, m’ho pots tornar a dir? 

E:   A veure si saps dir-m’ho d’una altra manera. 

TRADUCCIÓ        A: “Encima de la mesa”.  

SIMULTÀNIA:       E:  A sobre de la taula...       /     A:  ...hi ha molts llibres. 

REPETIR LA INCORRECCIÓ:     A: “Pelota”    /   E: Pi..., Pi... lota 

INDICAR LA RESPOSTA      E: Mm...  

INCORRECTA:                     E: Mira si pots dir-ho més bé, no està del tot bé. 

    

 



Què fas el teu centre per treballar la 
llengua oral? 

 



  

 

 

 

ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ ORAL: 



L’EXPRESSIÓ ORAL:  recurs pràctic 
PROGRAMA ENROLA’T 



 El currículum d’Educació Primària i Secundària 
destaca la importància de la competència 
comunicativa com a base de tots els 
aprenentatges, i dóna una especial importància 
al llenguatge oral.  

 L’alumne ha de ser competent en l’expressió i 
comprensió de missatges orals, i això comporta 
saber-se’n sortir en qualsevol situació 
d’interacció verbal utilitzant les habilitats 
lingüístiques, el lèxic i el registre adequats, 
cenyint-se a les normes i convencions socials de 
cada situació comunicativa. 



LES FUNCIONS DEL 

LLENGUATGE 





Coneguem els materials 




