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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mossèn Joan Batlle
 Lope de Vega, s/n
17300 Blanes

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

0. INTRODUCCIÓ

• El principal motiu que ha impulsat l’elaboració del projecte lingüístic és que la 
realitat del centre ha canviat en diferents aspectes així com la normativa al 
respecte. Els més rellevants i que no apareixen en l’antic PLC són:

-elaboració  d’un  nou  projecte  per  optimitzar  la  llengua  catalana  oral  a  Ed. 
Infantil i al C. Inicial. (Veure annex 1)
-introducció d’una llengua estrangera (anglès) al Cicle Inicial
-creació d’una aula d’acollida

• En el procés d’elaboració hi intervé la comissió lingüística amb les pautes o 
suggeriments de l’assessor/a LIC.

• Objectius del Projecte Lingüístic de Centre (PLC):

-Utilitzar el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola.
-Organitzar el tractament de la llengua al centre i establir línies d’actuació a 
seguir.
-Vetllar per adequar els mitjans i recursos de l’escola perquè no es produeixi 
cap  tipus  de  discriminació  en  l’ús  de  les  dues  llengües  oficials,  tenint  en 
compte la realitat sociolingüística del centre.
-Impartir en llengua catalana les estructures comunes.
-Introduir la llengua castellana a nivell oral al primer curs de Cicle Inicial.
-Aprendre a llegir i escriure en llengua catalana al Cicle Inicial.
-Establir criteris que permetin reforçar i no repetir els elements comuns entre 
les llengües.
- Preveure la distribució horària de l’àrea de llengua respectant els mínims per 
cicle.
Volem que  el  PLC no  sigui  només un  document,  sinó  que  sigui  una  eina 
pràctica a l’hora de treballar amb la llengua, que doni pautes i directrius prou 
clares i on tots els membres de la comunitat escolar hi estiguin implicats.
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• Aspectes referits a la gestió del PLC:
-Serà revisat anualment. S’establiran uns objectius de millora que s’avaluaran i 
seran recollits al projecte anual de centre i en el Pla Anual del PLC.
-La direcció de l’escola vetllarà per la seva distribució i coneixement a tota la 
comunitat educativa.
-Aprovació del PLC:    (dia)/(mes)/(any) ha estat aprovat pel Consell Escolar.

1.CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1. Alumnat

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament de 450, xifra que varia en 
funció de la matrícula viva.  Amb una ràtio mitja  de 25 alumnes per aula amb 
l’excepció d´alguns nivells que superen aquesta ràtio. 
Per tal de disposar d’eines per a fer una valoració de l’ús de les diferents llengües 
dins els centre, s’han passat unes enquestes al nostre alumnat de primària (veure 
annex  3).  Partint  d’aquí,  es  portaran  a  terme  les  accions  oportunes  en  la 
concreció operativa del projecte del curs vinent.

1.2. Entorn

L’escola està situada en el barri de Ca la Guidó, a les afores de Blanes, província 
de Girona.
Blanes té una població aproximada de 40.000 habitants.
El nivell socioeconòmic i cultural del barri es podria considerar com a mitjà - baix. 
Hi ha un alt índex d’immigració i  flux constant de població.
La llengua més utilitzada en el barri és la llengua castellana . Una de les causes 
podria ser la forta immigració provinent del sud d’Espanya durant als anys 70 i 
que es va concentrar sobretot a l’extra radi de la nostra població.
Cal destacar també la ubicació de la mesquita musulmana de Blanes dins el barri. 
En aquest lloc la llengua oral utilitzada és el Sarahule i puntualment la llengua 
castellana quan el Sarahule no és la llengua comuna.
Així doncs la llengua catalana la trobem bàsicament a l´escola i a la Llar d´Infants 
Municipal.  La  resta  d´associacions  i  activitats  que  es  realitzen   utilitzen 
principalment la llengua castellana.
Últimament  també  hem  detectat  uns  nous  fluxos  d’immigració  provinents  de 
països sud-americans i de països de l’est d’Europa.
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2. LA LLENGUA CATALANA , LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE

2.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència

2.1.1 El català, vehicle de comunicació
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre.

2.1.2. El català, eina de convivència
Tot i que el català és la llengua d’aprenentatge, en situacions de relació informal 
el català sovint no és la llengua vehicular entre els alumnes.
El centre té consciència de la necessitat de l’ús del català i impulsa actuacions 
per tal de millorar aquesta situació.

El  centre  no  disposa   d’un  programa d’immersió  lingüística  concret  ja  que  la 
immersió és total a partir de P3. Per tal d’afavorir l’ús de la llengua catalana es 
desenvolupa un projecte de llengua oral al llarg de l’educació Infantil i Cicle Inicial. 
(Veure annex 1)

2.1.3. La llengua oral
   Es  treballa  la  llengua  oral  bàsicament  a  Educació  Infantil  i  al  1r  cicle  de 
primària, però no té un tractament específic a la resta de nivells i àrees.

COM ES TREBALLA LA LLENGUA ORAL A EDUCACIÓ INFANTIL?
-Converses diàries: el bon dia, la bona tarda.
-Explicació d’activitats.
-Memorització de poemes, cançons, dites, etc.
-Explicació de vivències.
-Contes.
-Hipòtesis i pluja d’idees abans d’iniciar un projecte.

COM ES TREBALLA LA LLENGUA ORAL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?
C. Inicial C. Mitjà C. Superior

Matemàtiques Comptar i descomptar 
en veu alta.
Expressar 
correctament les 
respostes dels 
problemes oralment.
Explicar el raonament 
lògic per arribar als 
resultats.
Multiplicar en veu alta.

Expressar correctament 
les respostes dels 
problemes oralment.
Explicar el raonament 
lògic per arribar als 
resultats.
Multiplicar en veu alta.
Càlcul oral

Expressar correctament 
les respostes dels 
problemes oralment.
Explicar el raonament 
lògic per aconseguir els 
resultats.
Càlcul oral
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C. Medi Expressar els 
coneixements previs a 
l´inici del tema 
mitjançant una làmina 
o preguntes sobre el 
tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions 
quotidianes o vivències 
personals a les quals 
han aplicat els 
coneixements.
Correcció d’activitats 
oralment.

Expressar els 
coneixements previs a l
´inici del tema mitjançant 
una làmina o preguntes 
sobre el tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions 
quotidianes o vivències 
personals a les quals 
han aplicat els 
coneixements.
Correcció d’activitats 
oralment.
Memorització de petits 
textos i producció 
posterior.

Expressar els 
coneixements previs a l
´inici del tema mitjançant 
una làmina o preguntes 
sobre el tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions 
quotidianes o vivències 
personals a les quals 
han aplicat els 
coneixements.
Correcció d’activitats 
oralment.
Memorització de petits 
textos i producció 
posterior.

Llengües Recitar poemes, dites i 
embarbussaments.
Lectura en veu alta.
Correcció  d’activitats 
oralment.
Activitats  d’escoltar  i 
parlar:  simulació  de 
situacions,  diàlegs, 
converses,  debats,... 
segons el tema.
Parlar d’allò que es vol 
escriure.
Explicar seqüències.

Recitar  poemes,  dites  i 
embarbussaments.
Lectura en veu alta.
Correcció  d’activitats 
oralment.
Activitats  d’escoltar  i 
parlar:  correcció  de 
dictats,  notícies, 
representació  de 
diàlegs.

Correcció d’activitats 
oralment.
Activitats d’escoltar i 
parlar:
diàlegs, debats, 
simulació de situacions 
diverses... segons el 
tema.
Parlar d’allò que es vol 
escriure prèviament.

Alternativa Debats,  discussions, 
simulació  de 
situacions,  expressar 
sentiments i emocions.

Debats a partir del 
visionat d’una pel·lícula. 
Expressar les pròpies 
idees i opinions.

Expressar diferents 
opinions i emocions 
sobre els temes 
proposats.

Religió Fer una introducció del 
tema amb una miqueta 
de  diàleg  entre 
alumne/a-mestra. 
Grups de treball  per a 
la realització de fitxes o 
treballs en grup.

Escoltar als companys i 
entendre  les  seves 
idees sobre el tema que 
s’estigui tractant.
Fer treballs en grup per 
expressar  els  seus 
criteris 

Treballar  amb  grups 
diferents  idees, 
pensaments  o  criteris 
sobre un tema.
Fer  una  introducció  del 
tema, aportant idees els 
propis alumnes. Escoltar 
els companys i  debatint 
les seves idees. 

Plàstica Utilitzar el vocabulari 
específic de l’àrea.
Explicar el procediment 
a seguir.
Opinar sobre les 
produccions dels 
companys i 
companyes.

Utilitzar el vocabulari 
específic de l’àrea.
Expressar sensacions i 
emocions després 
d’observar una 
producció artística.

Utilitzar el vocabulari 
específic de l’àrea.
Expressar sensacions i 
emocions després 
d’observar una 
producció artística.
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Música Utilitzar  el  vocabulari 
específic  de  l’àrea. 
Realitzar  les 
explicacions  adients, 
torns  oberts  de 
paraules  Cura  de  la 
fonètica  al  interpretar 
una cançó.

Utilitzar  el  vocabulari 
específic  de  l’àrea. 
Realitzar  les 
explicacions  adients, 
torns  oberts  de 
paraules.  Cura  de  la 
fonètica  al  interpretar 
una cançó.

Utilitzar  el  vocabulari 
específic  de  l’àrea. 
Realitzar  les 
explicacions  adients 
(història  de  la  música, 
instruments,  llenguatge 
musical), torns oberts de 
paraules.  Cura  en  la 
fonètica  al  interpretar 
una cançó.

Ed. Física Verbalitzar  sobre  les 
vivències obtingudes a 
la sessió al final  de la 
classe.
Explicar  i  parlar  sobre 
les  normes  dels  jocs 
que es realitzen.

Verbalitzar  sobre  les 
vivències  obtingudes  a 
la  sessió  al  final  de  la 
classe,  tant  a  nivell 
descriptiu  com 
emocional.
Explicar  i  parlar  sobre 
les normes dels jocs que 
es realitzen.

Verbalitzar  sobre  les 
vivències  obtingudes  a 
la  sessió  al  final  de  la 
classe,  tant  a  nivell 
descriptiu  com 
emocional.
Explicar  i  parlar  sobre 
les normes dels jocs que 
es realitzen.

Educació per 
a la 
ciutadania

Debats, discussió dels 
temes, expressar les 
pròpies opinions...

EXPRESSIONS MÍNIMES A TREBALLAR PER CICLES
Ed. Infantil - Bon dia.

- Bona tarda.
- Tinc pipí.
- Puc anar al lavabo?
- M’ajudes si us plau?
- M’ajudes a cordar la jaqueta, si us plau?
- M’ajudes a treure la jaqueta, si us plau?
- Puc anar a beure aigua?
- Donar les gràcies.

Cicle Inicial - Saludar i acomiadar-se correctament.
- Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
- Donar les gràcies.
- Utilitzar  correctament  els  verbs  més habituals:  portar,  trobar, 

aixecar, donar, anar, venir, etc.
- Demanar per anar al lavabo.
- Expressar els estats emocionals:  estic trist, estic content, tinc 

por, etc.
Cicle Mitjà - Saludar i acomiadar-se correctament.

- Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
- Donar les gràcies.
- Utilitzar correctament: haver de (en comptes de tenir que).
- Expressar els estats emocionals:  estic trist, estic content, tinc 

por, etc.
- Utilitzar el vocabulari específic de les diferents matèries.
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Cicle Superior - Saludar i acomiadar-se correctament.
- Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
- Donar les gràcies.
- Utilitzar correctament:  haver de (en comptes de  tenir que),  hi  

ha (en comptes de hi han). 
- Utilitzar correctament: venir de, anar a,  passar per.
- Utilitzar el vocabulari específic de les diferents matèries.

2.1.3.1 Orientacions generals per treballar l´expressió oral
- En  totes  les  àrees  i  àmbits  cal  tenir  cura  de  l´expressió  oral  dels  nostres 
alumnes no permetent l´ús d´expressions vulgars o ofensives.
- Utilitzar el vocabulari adequat al tema del que s´està parlant.
- Vocalitzar de manera clara i entenedora, controlant el ritme i el to de veu.
- Cal corregir aquelles expressions o paraules que no són correctes.

2.1.4. Llengua escrita
La majoria del professorat aplica alguns aspectes de l’enfocament metodològic 
que dona el currículum però no s’ha reflexionat conjuntament sobre quins canvis 
s’han de produir en la pràctica educativa per aplicar les orientacions. S’incorporen 
algunes activitats funcionals però els aspectes formals continuen tenint més pes 
en l’ensenyament. S’aprofiten algunes situacions comunicatives que parteixen de 
les àrees per planificar les activitats de llengua escrita.

MÍNIMS PER TREBALLAR L´EXPRESSIÓ ESCRITA
Educació 
Infantil

P5 -Corregir escriptura inversa d’algunes lletres i números.
     -No barrejar en una mateixa paraula lletra de pal  i lletra lligada.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Notícia  on  es  treballi  el  què  i  la  recepta on  es  treballi  el 
què(ingredients) i el com.

Cicle Inicial -Frases amb subjecte i predicat.
-Començar la frase amb majúscula i acabar amb punt.
-Utilitzar frases curtes, clares i entenedores per formar textos breus.
-Nom propis amb majúscula.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Notícia és treballarà què, qui, on i quan.
Recepta es treballa ingredients, estris, el procés.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i 
les parts del còmic.
Conte es treballa títol, presentació, nus i desenllaç
Descripció de persones es treballen els adjectius.

Connectors: després, també, i.
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Cicle Mitjà -Frases amb subjecte, predicat i complements.
-Signes de puntuació: coma, dos punts, exclamació, interrogació, punts 
suspensius, guió.
-Utilitzar frases coherents per formar textos.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Diàleg es treballa el guió, els dos punts.
Poesia es treballa l’estrofa, metàfora i rima
Carta es treballa la data, adreça, remitent, salutació i acomiadament.
Notícia es treballa què, qui, on, quan, per què, com.
Endevinalla es treballa la comparació i els adjectius.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i 
les parts del 
còmic.
Descripció de paisatges es treballen adjectius.

Connectors: 
Per començar el text: hi havia una vegada, fa molt de temps, vet aquí 
una vegada.
Paràgrafs posteriors: A continuació, a més a més, mentrestant, durant, 
llavors, quan, més tard, fins i tot.
Per acabar un text: Per acabar, finalment.

Cicle Superior -Frase amb subjecte i predicat i complements del subjecte i predicat. 
-Frases coherents i amb concordança entre el subjecte i predicat.
-Signes de puntuació: parèntesi, cometes.
-Textos  breus  amb  un  encapçalament,  nus  i  desenllaç  amb  els 
connectors adequats a cada part (preposicions bàsiques i conjuncions)

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR
Instructiu: es treballa l’imperatiu.
Informatiu: es treballa què, qui, on, quan, per què, com.
Descriptiu: es treballen adjectius, adverbis.
Literari:  es treballa la metàfora, personificació, comparació, aliteració, 
vers, estrofa, rimes.

Connectors: 
Per començar el text: temps era temps, per començar,. 
Paràgrafs posteriors: A continuació, a més a més, mentrestant, durant, 
llavors, quan, més tard, fins i tot, tot seguit, seguidament.
Per acabar un text: per acabar, finalment, en definitiva, en resum.

Totes  les  propostes  són  acumulatives  i  a  treballar  en  totes  les  àrees,  tenint 
sempre en compte les normes ortogràfiques que marca el currículum per a cada 
cicle.
Per aquest motiu és convenient que tot el professorat corregeixi les errades en 
totes les produccions escrites de les diferents àrees.
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2.1.4.1. Orientacions per la presentació de llibretes i dossiers de classe:

En l’elaboració de la llibreta o dossier de classe cal que els alumnes segueixin les 
normes següents:

- A la pàgina del davant de la llibreta o dossier hi constaran les següents 
dades:  nom i  cognoms de l’alumne, nom de la matèria (treball),  curs, 
grup i trimestre (cada vegada que s’inicia un nou trimestre es posa en un 
pàgina en blanc).

- Els títols hauran de ser clars i escrits en majúscules.
- Cal que els alumnes copiïn l’enunciat de l’exercici i/o posin el número de 

la plana del llibre on es troba l’exercici i el número de l’exercici.
- Cal  respectar  els  marges  de  les  llibretes  i  tenir  en  compte  que  cal 

respectar-los també en els fulls en blanc.
- Cal indicar l’inici d’un nou tema amb el número i títol corresponent.
- Ús del llapis i el bolígraf:

• Cicle  Inicial: s’escriurà  sempre  amb  llapis.  Es  començarà  a 
utilitzar el bolígraf blau o negre al tercer trimestre de 2n, tan sols 
per fer còpies o escriure enunciats.

• Cicle  Mitjà: S’utilitzarà  sempre  el  bolígraf  negre  o  blau  per 
escriure els enunciats dels exercicis i les còpies. Les correccions 
caldrà fer-les en bolígraf vermell. El llapis s’utilitzarà per resoldre 
els exercicis.

• Cicle Superior: S’utilitzarà el bolígraf negre o blau sempre. Les 
correccions caldrà fer-les en vermell. Només s’utilitzarà el llapis 
en allò que el mestre ho permeti.

- Cal tenir cura que les línies siguin rectes. En el cas de fulls en blanc és 
recomanable utilitzar una plantilla.

- Cal escriure amb lletra clara i entenedora.
- La presentació ha de ser polida. No es podrà utilitzar el corrector.
- Cal tenir cura de les regles ortogràfiques que corresponen a cada nivell.
- Cal  que  totes  les  fitxes,  treballs,  llibretes,  dossiers,  etc.  portin  nom, 

cognoms i data.

2.1.5. Relació llengua oral i llengua escrita.
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats i és compartit per la majoria 
del professorat. Es planifiquen activitats des de la majoria de les àrees ja que la 
relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i l’escrita ha de ser recíproca. 

2.1.6. La llengua en les diverses àrees.
El claustre considera que assolir un bon nivell d´expressió i comprensió en català 
és  responsabilitat  de  tot  el  professorat  de  totes  les  àrees  i  s´actua  en 
conseqüència. S´han previst els mecanismes adequats de seguiment.
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2.1.7. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells.
Per  tal  de vetllar  per  la  coherència  entre  els  cicles  es  tindran en compte els 
mínims  acordats que contemplen els diferents aspectes de la llengua: expressió 
oral, expressió escrita, comprensió lectora i ortografia. En el traspàs d´informació 
a final de cicle es transferirà tot el que faci referència als aspectes treballats i 
assolits, així com els  pendents. 

2.1.8. Acollida de l´alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular.

Existeix un pla d´acollida on es recullen i se sistematitzen la major part de les 
actuacions i les mesures organitzatives que s´han de posar en marxa per facilitar 
la incorporació de l´alumnat nouvingut. El centre ha establert mecanismes perquè 
aquest pla  d´actuacions sigui compartit i aplicat per la major part del professorat.
Per l´ensenyament inicial de la llengua catalana comptem amb aula d´acollida. Hi 
ha mecanismes de coordinació entre els mestres, amb objectius compartits, per 
assegurar una correcta integració i socialització de l´alumne nouvingut al centre.

2.1.9. Atenció a la diversitat
Per  tal  d´assegurar  un bon tractament  de la  diversitat  de necessitats  i  ritmes 
d'aprenentatge en temes lingüístics, la nostra escola vetllarà per la continuïtat del 
treball  d´  aula  d'acollida,  d´educació  especial,  grups  flexibles,  aula  ordinària, 
projecte de llengua oral, sisenes hores, lectura diària sistematitzada, biblioteca 
escolar. 
Amb aquells alumnes que assisteixen a l´aula d´acollida es treballa el Pla Intensiu 
Individual més adequat a les seves necessitats a partir del qual se’ls avalua.

2.1.10. Activitats d´incentivació de l´ús de la llengua
A la programació currricular ja es té en compte potenciar l´ús del català. Per tant 
la interacció oral a l´aula es farà en llengua catalana. 
També s´utilitzarà la llengua catalana en festes i activitats en les quals participa 
i/o organitza l´escola:
-setmana cultural: jocs florals, conte compartit, activitats de Sant Jordi,...
-dia de la pau
-concert de nadal
-activitats de la biblioteca escolar
-teatre
-carteig amb altres escoles
-activitats proposades pel CAES
-sortides culturals
-tallers d´estudi assistit
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2.1.11. Avaluació del coneixement de la llengua
A més de les avaluacions periòdiques de llengua el centre realitza:
A Educació Infantil es passen les proves Teberosky trimestralment i una prova de 
llengua escrita a final de curs que avalua els mínims establerts. També es passen 
les proves establertes en el projecte de llengua oral a principi i final de curs igual 
que a cicle inicial.
A Educació Primària es passen una prova d´expressió escrita a principi i final de 
curs.
A final de curs també es passen unes proves proporcionades pel Departament d
´Educació als alumnes nouvinguts, on s´avaluen les quatre habilitats bàsiques.
També està previst a mig termini consensuar altres instruments d´avaluació que 
permetin analitzar l´evolució de l´alumnat en l´assoliment de les quatre habilitats 
bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure.

2.1.12. Material didàctics
A  l´escola  s´utilitzen  llibres  de  text,  diccionaris  i  llibres  de  lectura  i  consulta 
publicats  per  diferents  editorials.  Els  criteris  per  a  la  selecció  de  materials 
generals  els  estableixen  els  equips  docents  en  funció  de  les  necessitats 
immediates. 
Pel  que fa a la creació i/o adaptació de materials per atendre la diversitat  de 
nivells d'aprenentatge, els criteris de selecció aniran en funció de les necessitats 
de l´alumnat.

2.2. El català, llengua vertebradora d´un projecte plurilingüe

La nova realitat social de la Catalunya del segle XXI demana una acció específica 
que faci possible una adequada integració de tot l´alumnat, que ajudi a formar 
una identitat catalana, solidària i oberta i que permeti la consolidació de la llengua 
pròpia com a llengua vehicular i de comunicació.

2.2.1. Informació multimèdia
A mig termini està previst concretar l´ús dels recursos TAC i establir mínims a 
treballar per cicle. Es tindrà en compte l´ús de la llengua vehicular en:
-  els  processadors  de  textos  per  les  produccions  escrites  dels  alumnes  i 
posteriors revisions.
- programari educatiu
- buscadors d´internet

2.2.2. Usos lingüístics
La complexa  situació  sociolingüística  fa  que  tota  la  comunitat  educativa  sigui 
responsable dels usos lingüístics, per tal de fer de la llengua catalana, la llengua 
d´ús habitual.
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Per tal d´aconseguir aquest objectiu la nostra escola:
- elabora i difon tota la informació general en català: pàgina web, notes i 

dossiers informatius a les famílies, rotulació del centre, ...
- utilitza el català com a llengua de comunicació en reunions generals de 

pares.
- procura utilitzar el català en les entrevistes individuals, i  si això no és 

possible, la llengua que permeti una millor comunicació.
- vetlla  per  l´ús  del  català  en  les  activitats  d´estudi  assistit  PROA, 

extraescolars, menjador escolar, sortides, ...

2.2.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum
La diversitat lingüística present a les aules del centre i a l´entorn s´aprofita per fer 
algunes activitats relacionades amb el currículum, sobretot a l´aula d´acollida.
Quant al treball  d´aula, l´existència d´alumnes nouvinguts serveix per conèixer 
altres cultures i altres llengües i valorar-les.

3. LLENGUA CASTELLANA 

3.1. Introducció a la llengua castellana

   La introducció de la llengua castellana es farà a partir de primer curs de cicle 
incial. Realitzem dues sessions setmanals. A primer es farà bàsicament expressió 
oral, comprensió de la lectura i iniciació a la llengua escrita. A partir de segon, es 
van  transferint els aprenentatges assolits. A partir de tercer i fins a sisè es fan 
tres  sessions  setmanals  de  castellà  incidint  més  en  la  comprensió  lectora, 
l’expressió escrita i l’ortografia. 
A fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre el català i 
el castellà es garantirà que les estructures lingüístiques comunes serveixin com a 
base per l’aprenentatge de les dues llengües, i es faran en català dedicant-hi una 
sessió setmanal. 

3.2. Llengua oral

   El professorat ha de procurar transmetre un model correcte de la utilització 
d’aquesta llengua. Per tal que l’alumnat identifiqui una persona amb la llengua es 
procura que el mestre o la mestra de castellà sigui una persona diferent del tutor 
o la tutora. 
A cicle inicial la llengua oral es treballa a partir  del llibre de text. Es proposen 
activitats de comprensió oral a partir  d’una audició i posteriorment es realitzen 
diverses activitats d’expressió oral.
A cicle mitjà i superior també es treballa l’expressió oral a partir de les activitats 
proposades  pel  llibre  de  text   (debats,  discussions  sobre  les  lectures, 
dramatitzacions, entrevistes, etc.)
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3.3. Llengua escrita

   A l’escola tenim com a objectiu aconseguir al final de l’etapa de primària formar 
lectors  i  escriptors  competents  en  llengua  castellana.  Per  aconseguir  aquest 
objectiu s’aplicaran les orientacions del currículum i es planificaran activitats de 
lectura  i  escriptura  que  tinguin  en  compte  les  necessitats  comunicatives  i 
acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.  Es farà coordinadament 
amb l’assignatura de llengua castellana per aprofitar-ne les transferències. 

MÍNIMS PER TREBALLAR L´EXPRESSIÓ ESCRITA
Cicle Inicial

-Frases amb subjecte i predicat.
-Començar la frase amb majúscula i acabar amb punt.
-Utilitzar frases curtes, clares i entenedores per formar textos breus.
-Nom propis amb majúscula.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Notícia es treballarà qué, quién, dónde y cuando.
Recepta es treballa ingredients, estris, el procés.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i les 
parts del còmic.
Conte es treballa títol, presentació, nus i desenllaç
Descripció de persones es treballen els adjectius.

Connectors: después, también, y.

Cicle Mitjà
-Frases amb subjecte, predicat i complements.
-Signes  de  puntuació:  coma,  dos  punts,  exclamació,  interrogació,  punts 
suspensius, guió.
-Utilitzar frases coherents per formar textos.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Diàleg es treballa el guió, els dos punts.
Poesia es treballa l’estrofa, metàfora i rima
Carta es treballa la data, adreça, remitent, salutació i acomiadament.
Notícia es treballa qué, quién, dónde, cuando, por qué, cómo.
Endevinalla es treballa la comparació i els adjectius.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i les 
parts del còmic.
Descripció de paisatges es treballen adjectius.

Connectors: 
Per començar el text: Érase una vez y hace mucho tiempo.
Paràgrafs posteriors:  a continuación, además, mientras, durante, entonces,  
cuando, más tarde.
Per acabar un text: para finalizar, finalmente.
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Cicle 
Superior

-Frase amb subjecte i predicat i complements del subjecte i predicat. 
-Frases coherents i amb concordança entre el subjecte i predicat.
-Signes de puntuació: parèntesi, cometes.
-Textos breus amb un encapçalament, nus i desenllaç amb els connectors 
adequats a cada part (preposicions bàsiques i conjuncions)

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR
Instructiu: es treballa l’imperatiu.
Informatiu: es treballa qué, quién, dónde, cuando, por qué, cómo.
Descriptiu: es treballen adjectius, adverbis.
Literari:  es treballa la metàfora, personificació, comparació, aliteració, vers, 
estrofa, rimes.

Connectors: 
Per començar el text: Érase una vez,  hace mucho tiempo, para empezar.
Paràgrafs posteriors:  a continuación, además, mientras, durante, entonces,  
cuando, más tarde, incluso, seguidamente.
Per acabar un text: para finalizar, finalmente, en definitiva, en resumen.

   Aquests mínims d’expressió escrita són els mateixos que es treballen a llengua 
catalana,  ja  que  es  treballaran  com  a  estructures  comunes,  diferenciant  els 
connectors propis de cada una de les llengües.

3.4 Activitats d’us
   S’imparteix  l’assignatura  de  llengua  castellana,  però  no  s’incentiva  l’ús 
d’aquesta  en  altres  contextos  ja  que  és  la  llengua materna  de  la  majoria  de 
l’alumnat de l’escola i ja s’utilitza de forma espontània.

3.5. Materials didàctics
   A  l´escola  es  trien  llibres  de text  que no avancin  coneixements  que s’han 
d’introduir en català (continguts com a segona llengua).
A més s’utilitzen diccionaris, llibres de lectura i consulta publicats per diferents 
editorials en castellà.
Els  criteris  per  a  la  selecció  de  materials  generals  els  estableixen  els  equips 
docents en funció de les necessitats immediates. 

4. LLENGUA ANGLESA

4.1. Introducció de la llengua anglesa

   La introducció de la llengua anglesa es farà a partir de primer curs de cicle 
inicial. 
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L’objectiu principal és aconseguir una bona comunicació i el desenvolupament de 
la comprensió i l’expressió oral primer, i posteriorment la comprensió i l’expressió 
escrita. 
Tal i com es fa en la llengua castellana, les estructures lingüístiques comunes 
s’introduiran a les sessions destinades específicament a això en llengua catalana 
i, en l’àrea d’anglès només s’introduiran les que són pròpies de l’àrea així com el 
vocabulari necessari.
El  suport  dels  mitjans  audiovisuals  i  informàtics  per  facilitar  models  reals  de 
llengua són molt importants. 
Es procurarà per part del professorat que la llengua anglesa arribi a esdevenir 
llengua vehicular de la classe.

4.2. Llengua oral i llengua escrita

Tant  a  nivell  oral  com  a  nivell  escrit,  es  persegueix  que  els  alumnes  siguin 
capaços de parlar-conversar,escoltar -comprendre, llegir-comprendre i escriure en 
la llengua estrangera al final de l´etapa de primària, per tal d'esdevenir usuaris i 
aprenents  capaços  de  comunicar-se  i  accedir  al  coneixement  en  un  entorn 
plurilingüe i pluricultural.

 A primer i segon de primària la majoria d´alumnes entren en contacte amb una 
llengua nova i s´hi comencen a familiaritzar, és per això que és molt important la 
motivació i el fet de divertir-se aprenent en les diferents activitats. Per començar a 
prendre contacte amb l'anglès la  mestra utilitzarà la llengua anglesa tant  com 
sigui possible en les diferents situacions que es produeixin dins l´aula. Així doncs 
els  nens  estaran  en  contacte  amb  la  llengua  la  major  part  del  temps.   Les 
activitats són motivadores i engrescadores, i a través de cançons, rimes, contes, 
dramatitzacions,  jocs,  T.P.R.  activities… es potenciarà principalment la llengua 
oral  (listening i  speaking)  ja  que  serà  la  base  dels  seus  coneixements  en  la 
llengua estrangera, que en cursos posteriors aniran aprofundint i ampliant. 
Tot això, sense deixar de banda la llengua escrita (writing i reading) amb exercicis 
senzills   principalment  del  vocabulari  bàsic  o  amb  la  biblioteca  d´aula.  Es 
potenciarà el treball individual, en parella, petit grup i grup classe.

A tercer, quart, cinquè i sisè de primària els nens ja disposen d´uns coneixements 
previs que faciliten la comunicació dins l´aula en la llengua anglesa. Així doncs 
sempre que sigui possible es propiciarà la utilització de l'anglès com a llengua de 
comunicació  amb  el  mestre  i  entre  alumnes.  En  aquests  cursos  també  es 
treballaran les quatre habilitats bàsiques (  speaking,  listening,  reading,  writing) 
sempre proposant activitats que ho potenciïn d´una manera equitativa. El sistema 
de  treball  serà  a  partir  del  seu  propi  llibre  i  quadern  d´activitats,  així  com 
d'historietes,  cançons,  rimes,  jocs,  qüestionaris,  petits  textos  de  comprensió 
escrita,  activitats  de comprensió  oral,  vídeos..  entre  d´altres.  Es potenciarà,  a 
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l'igual que al cicle inicial el treball individual, en parella, petit grup i grup classe. 
També  s´utilitzaran  les  noves  tecnologies  (pissarra  digital,  ordinadors,...)  i  la 
biblioteca  d´aula.  De  la  mateixa  manera  s´habituarà  als  nens  a  utilitzar  el 
diccionari bilingüe.
El  professorat  ha  de  procurar  transmetre  un  model  correcte  de  la  utilització 
d’aquesta llengua.

4.3.Activitats d´ús

A la programació currricular ja es té en compte potenciar l´ús de l´anglès. Per tant 
la interacció oral a l´aula es farà en llengua anglesa. 
Cal dir que s´hauria d´incentivar més l´ús d´aquesta llengua en altres contextos 
com per exemple: 
treballar  continguts  d´altres  àrees  en  llengua  anglesa  (enfocament 
interdisciplinari),  carteig  amb  alumnes  d´altres  països,  trobades  amb  altres 
escoles per celebrar l'English Day, ...

4.4. Material didàctics
A  l´escola  s´utilitzen  llibres  de  text,  diccionaris,  llibres  de  lectura  i  consulta 
publicats per diferents editorials, jocs, CD's i programes informàtics per funcionar 
amb la pissarra digital.  Els  criteris per a la selecció de materials generals els 
estableixen  els  docents  especialistes  en  llengua  estrangera  en  funció  de  les 
necessitats immediates. 
Pel  que fa a la creació i/o adaptació de materials per atendre la diversitat  de 
nivells d'aprenentatge, els criteris de selecció aniran en funció de les necessitats 
de l´alumnat.
    

5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

5.1.Organització dels usos lingüístics
La llengua vehicular dels centre és la llengua catalana, tot i així entenem que una 
manera  d’ajudar  a  les  famílies  nouvingudes  és  anar  introduint-los  la  llengua 
pròpia de Catalunya per tal de facilitar la seva integració al país.
El centre és un referent d’ús de la llengua i per tant s’utilitza en tots els àmbits 
tant orals com escrits.

5.1.1. Documents de centre
Tota la documentació del centre es fa en català. En cas necessari es disposa del 
servei de mediació intercultural per tal de facilitar la comunicació entre les famílies 
nouvingudes i el centre.
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5.1.2. Ús no sexista del llenguatge.
Es procura que el llenguatge utilitzat no discrimini a cap persona per raons de 
sexe, utilitzant mots genèrics o la introducció dels dos gèneres.

5.1.3. Comunicació externa.
El centre educatiu utilitza el català en les seves actuacions internes (actes, 
comunicats, informes...) i en la relació amb corporacions públiques i privades 
de Catalunya, institucions i amb les empreses que contracta. També utilitza la 
llengua catalana en les comunicacions i notificacions adreçades a persones 
físiques o jurídiques residents a Catalunya, sense prejudici del dret a rebre-ho 
en castellà si es demana.

5.1.4. Llengua de relació amb les famílies
En les reunions generals (reunions de començament de curs)  s’utilitzarà el 
català com a llengua de comunicació, tot respectant les diferents formes de 
comunicar-se de les famílies. Pel que fa a les reunions individuals, s’utilitza 
preferentment el català, però també el castellà si la utilització de la primera 
llengua interfereix negativament en la comunicació. A més, en el cas de les 
famílies nouvingudes es facilita el servei de traducció quan calgui.

5.1.5. Serveis d’educació no formal
El centre educatiu preveu de manera efectiva que, en l’organització i realització 
de serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida matinal, menjador 
escolar, extraescolars,...) els adults responsables s’adrecin sempre en català a 
l’alumnat en qualsevol situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat 
sigui també en català. Per aconseguir-ho es garanteix la coordinació del centre 
educatiu amb les persones que duen a terme aquestes activitats.
També  es  vetlla  perquè  en  la  contractació  d’activitats  extraescolars  les 
empreses usin el català (cases de colònies, transports, excursions, etc.)

5.1.6. Llengua i entorn.
El centre participa en el pla eductiu d’entorn de la població per tal de treballar 
conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la 
continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, 
la interculturalitat i la cohesió social.

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu
Entenem  que  el  plurilingüisme  de  la  comunitat  educativa  és  un  element 
d’enriquiment  dels  components de la  societat.  El  respecte  vers els  altres és 
l’actitud que presideix totes les nostres actuacions.
En el cas de famílies nouvingudes que no coneguin cap de les dues llengües 
oficials,  l’escola  solicita  els  serveis  de  mediació  lingüística  necessaris  per 
comunicar-se amb elles.
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5.2.1. Actituds lingüístiques
El centre té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la, tant per 
afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del 
centre.

5.2.2. Mediació lingüística.
Es garanteix que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el 
centre i l’entorn siguin en llengua catalana, tot i que si és necessari es faciliten 
mesures  de  traducció  en  el  període  d’acollida  de  les  famílies  de  l’alumnat 
nouvingut. També comptem amb el servei de mediació de l´ajuntament ofert pel 
PLACI  en  altres  llengües  diferents  del  català  o  castellà.  En  casos  puntuals 
facilitem documentació bilingüe català/castellà o atenem oralment en castellà 
aquelles persones que ho demanin.

5.3. Organització dels recursos humans
Per tal de millorar el rendiment a les llengües procurem reforçar l´expressió oral i 
escrita, en català, castellà i anglès. A Ed. Infantil i C. Inicial es segueix el projecte 
d´expressió oral en llengua catalana i les sessions són amb mig grup classe. 
A l´etapa de primària es treballa la llengua catalana en grups flexibles per tal 
d'atendre millor els nivells d´aprenentatge.
La  llengua  anglesa  es  potencia  oralment  a  cicle  incial  fent  una  sessió  de 
desdoblament a la setmana.

5.4. Organització de la programació currricular

5.4.1 Coordinació de cicles i nivells.
Un dia a la setmana es dedica a reunió de nivell per tal de programar el treball de 
llengua.
Un cop al mes es reuneixen el mestres que intervenen en els grups flexibles del 
mateix nivell per tal de coordinar-se.
Periòdicament en les reunions de cicle es comenta i coordina el treball de les 
llengües.
Trimestralment es fan coodinacions intercicle per tal d´acordar diferents aspectes 
referents a l´aprenentatge de les llengües.

5.5. Biblioteca escolar
El centre té una biblioteca, a la qual poden tenir accés tots els alumnes en horari 
lectiu.  També  funciona  com  una  activitat  més  del  Pla  Educatiu  d’Entorn  de 
Blanes  dues  hores  durant  dos  dies  setmanals  on  els  nens/es  de  l’escola  i 
famílies hi tenen accés. 
El volum de llibres per nivells educatius de moment està descompensat però cal 
dir que s'està  ampliant el fons i així donar resposta a tot el nostre alumnat. Des 
de la biblioteca s'impulsen activitats de foment de la lectura de forma periòdica.
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5.5.1. Biblioteca d’aula
A nivell de centre es destina mitja hora diària a la lectura de primer a sisè. Tots 
els nivells
realitzen aquestes sessions de lectura a la mateixa franja horària (després del 
pati).
A l’educació infantil  també es fa un treball  sistemàtic de lectura diari  pero no 
establert dins la mateixa franja horària.
Aquest treball de lectura es concreta per cicles de la següent manera:

Educació Infantil
El treball de la lectura es realitza diàriament de manera relacionada amb les 
unitats didàctiques i els temes treballats: s’escriu una frase a la pissarra i es 
llegeix primer de manera col·lectiva i després individualment.
També es fa lectura de contes de la biblioteca d’aula de manera individual quan 
han acabar les feines o els racons.
A P5 hi ha un treball sistemàtic de la lectura mitjançant un llibre específic i jocs 
de lectura.
Cicle Inicial
El treball  de la lectura es realitza alternant diferents tipus d’activitats: lectura 
conjunta d’un dictat que posteriorment s’escriu a la llibreta, lectura conjunta d’un 
conte capítol a capítol amb la corresponent activitat d’escriptura, activitats de 
comprensió  lectora  de  diferents  tipologies  textuals  relacionades  amb  les 
activitats d’expressió escrita consensuades a nivell de centre, lectura de contes 
de la bibilioteca d’aula amb posterior fitxa a completar sobre el llibre llegit.
Cicle Mitjà
El treball de la lectura es realitza alternant diferents tipus d’activitats: lectura de 
llibres de la bibilioteca d’aula amb posterior fitxa a completar sobre el llibre llegit, 
activitats  de  comprensió  lectora  de  diferents  tipologies  textuals  relacionades 
amb les activitats d’expressió escrita consensuades a nivell de centre i activitats 
addicionals de comprensió lectora únicament de textos narratius diversos.
Cicle Superior
El treball de la lectura es realitza alternant diferents tipus d’activitats: lectura de 
llibres de la bibilioteca d’aula amb posterior fitxa a completar sobre el llibre llegit, 
activitats  de  comprensió  lectora  de  diferents  tipologies  textuals  relacionades 
amb les activitats d’expressió escrita consensuades a nivell de centre i activitats 
addicionals de comprensió lectora únicament de textos narratius diversos.

5.6. Accés i ús de la informació
Procurem  treballar  la  competència  informacional  de  forma  integrada  en  les 
activitats del currículum.
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català però també s’intenta introduir 
activitats que fomentin l’ús i el coneixement de les altres llengües curriculars.
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5.7. Projecció del centre:

5.7.1. Pàgina web del centre:
L’escola  disposa  d’un  espai  a  Internet  que  utilitza  per  donar  a  conèixer  a  la 
comunitat educativa informació diversa d’interès (documentació, informació sobre 
els  estudis  que  es  fan  al  centre,  característiques,  activitats  diverses,  festes, 
participació en projectes, etc.): http://blocs.xtec.cat/mjbatlle/
La web és en llengua catalana tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües 
curriculars.

5.7.2. Exposicions:
Tenen lloc als passadissos de l’escola de forma estable al llarg del curs en forma 
de murals que canvien en funció de les activitats que van tenint lloc.
Tradicionalment, un cop per curs i coincidint amb la setmana cultural, l’exposició 
s’amplia amb una mostra de treballs realitzats pels alumnes de tots els nivells 
durant el curs, exposició que poden visitar les famílies dels nostres alumnes.

5.8. Intercanvis i mobilitat
El  centre  realitza  algunes  modalitats  d’intercanvi  per  millorar  la  competència 
comunicativa de l’alumne amb altres centres de la població: carteig i intercanvi de 
joguines, contes o cançons amb l’escola bressol.
En la programació d’algunes matèries se solen preparar sortides acadèmiques 
que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctic.
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6. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE (PLA ANUAL)
En aquest apartat es concreten els objectius que ens marquem com a prioritaris 
per treballar durant el curs referents al que s´ha definit en el Projecte Lingüístic. 
De la mateixa manera s´estableixen els horaris de les llengües curriculars.

6.1. Objectius de millora pel curs 2010-2011

Objectiu 1: Vetllar perquè la llengua catalana sigui la llengua vehicular del centre

Actuacions/Activitats Temporització Indicadors Valoració i acords

Informar a tota la comunitat 
educativa del centre sobre l'ús del 

català com a llengua vehicular.

Inici de curs - Tríptic 
informatiu.

Oferir assessorament quan sigui 
necessari.

Tot el curs. - Graella de 
registre 

d'assessoraments
.

Objectiu 2: Millorar l'expressió oral en català

Actuacions/Activitats Temporització Indicadors Valoració i acords 

Establir uns mínims 
d'expressió oral per cicles.

Primer 
trimestre.

Projecte lingüístic 
de centre.

Aplicar els mínims establerts a totes 
les àrees.

Tot el curs. Resultats 
d'avaluació.

Aplicar el projecte de llengua oral a 
l'educació infantil i al cicle inicial.

Tot el curs. Resultats de 
l'avaluació a final 

de curs.

Objectiu 3: Promoure el treball transversal de l'expressió escrita 

Actuacions/Activitats Temporització Indicadors Valoració i acords 

Establir uns mínims 
d'expressió escrita per cicles.

Primer 
trimestre.

Projecte 
lingüístic de 

centre.

Aplicar els mínims establerts a totes 
les àrees.

Tot el curs. Resultats 
d'avaluació.

Establir una hora setmanal 
d'expressió escrita de P5 a 6è.

Tot el curs. Horaris
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Creació  del  grup  de  treball 

d'expressió escrita.

Tot el curs. Actes

Elaborar la programació d'expressió 

escrita  seguint  els  mateixos  criteris 

de P5 a 6è.

Tot el curs. Programació

Promoure  l'ús  de  la  llibreta 

d'expressió escrita de P5 a 6è.

Tot el curs. Llibreta 
d'expressió 

escrita.

Elaborar i aplicar proves d´avaluació 

interna d´expressió  escrita  amb els 

mateixos  criteris  que  els  de  les 

proves de competències bàsiques.

Tercer 
trimestre.

Resultat de les 
proves 

d'expressió 
escrita.
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6.2. Distribució horària de les àrees lingüístiques

1r  C. Inicial 
Mínims segons 
normativa LOE 1r A 1r B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.75h 3.75h
Llengua Castellana 2h. setmanals 2h 2h

Estructures comuns (1/2 h 
setmanal+2h lectura després 

pati)
1,5h. setmanals 2h 2h

Llengua Estrangera: Anglès  1h. setmanal 2.5h 2.5h

2n  C. Inicial 
Mínims segons 
normativa LOE 2n A 2n B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.75h 3.75h
Llengua Castellana 2h. setmanals 2h 2h

Estructures comuns
(1/2 h setmanal+2h lectura 

després pati) 1,5h. setmanals 2h 2h

Llengua Estrangera: Anglès 1h. setmanal 2.5h 2.5h

1r  C. Mitjà
Mínims segons 
normativa LOE 3r A 3r B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.5h 3.5h
Llengua Castellana 2h. setmanals 2h 2h

Estructures comuns
(1/2 h setmanal+1h lectura 

després pati) 1h. setmanals 1.25h 1.25h

Llengua Estrangera: Anglès 1,5h. setmanals 2.5h 2.5h

2n  C. Mitjà
Mínims segons 
normativa LOE 4t A 4t B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.5h. 3.5h.
Llengua Castellana 2h. setmanals 2h. 2h.

Estructures comuns
(1/2 h setmanal+1h lectura 

després pati) 1h. setmanals 1.25h. 1.25h.

Llengua Estrangera: Anglès 1,5h. setmanals 2.5h. 2.5h.

1r  C. Superior
Mínims segons 
normativa LOE 5è A 5è B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.5h 3.5h
Llengua Castellana 2h. setmanals 2.75h 2.75h

Estructures comuns
(1/2 h setmanal+1h lectura 

després pati) 1h. setmanals 1.25h 1.25h

Llengua Estrangera: Anglès 2h. setmanals 2.75h 2.75h
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2n  C. Superior
Mínims segons 
normativa LOE 6è A 6è B

Llengua Catalana 2h. setmanals 3.75h 3.75h
Llengua Castellana 2h. setmanals 2.75h 2.75h

Estructures comuns
(1/2 h setmanal+1h lectura 

després pati) 1h. setmanals 1.25h 1.25h

Llengua Estrangera: Anglès 2h. setmanals 2.75h 2.75h
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7. ANNEXOS

ANNEX 1

PROJECTE DE LLENGUA ORAL 
A 

ED. INFANTIL I CICLE INICIAL
Justificació: 

      Fa uns cursos  les mestres d’Ed. Infantil de l’escola van veure la necessitat d’incloure una 

programació explícita, estructurada i sistematitzada de llenguatge oral, de P3 a P5. 

Veient que encara hi havia un gran nombre d’alumnes que presentaven dificultats d’estructurar 

correctament les frases quan parlaven i que havien d’ampliar el seu vocabulari en català, les 

mestres de Cicle Inicial hem continuat el projecte preparant diferents activitats per dur a terme 

en grups reduïts.      

     Creiem que és important aquest projecte perquè el llenguatge oral és l’eina de comunicació 

principal que ens permet una millor interrelació i  cohesió social a partir de diferents mitjans 

expressius.

OBJECTIUS COM A DOCENTS

    -    Reflexionar sobre el model d’aprenentatge de la llengua que s’utilitza.

- Avaluar les competències lingüístiques dels alumnes.

- Debatre i planificar noves estratègies entorn a l’aprenentatge d’una segona llengua. 

- Optimitzar l’aprenentatge del català com a llengua vehicular.

- Aplicar  un programa d’activitats  d’expressió  oral  estructurat  on es tinguin en compte 

diferents tipus d’activitats.

- Aplicar l’aprenentatge del català en la vida quotidiana, els contes, els hàbits, els jocs, el 

coneixement del medi, ... 

- Organitzar uns tallers internivells a Ed. Infantil i per nivells a Cicle Inicial.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE
- Demanar informació, formulant preguntes i obtenir respostes.

- Expressar estats emocionals: estar trist, estar content, em trobo malament, tinc por, ...

- Gaudir i crear a partir de contes, poemes, cançons populars, ...

- Expressar posicions morals: solidaritat, amistat, companyia, ...
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- Aconseguir que les altres persones facin coses. 

      -    Expressar-se en situacions socials a través dels hàbits de cortesia.

      -    Millorar les competències lingüístiques i el vocabulari.

      -    Assolir més  nivell d’expressió oral en català.

      -    Discernir entre la utilització de la llengua catalana i les altres llengües que utilitzen   

           normalment.

CONTINGUTS
- Aprenentatge de nou vocabulari referent a persones, animals o coses; relacionant-ho amb 

centres d’interès (menjar, mitjans de transport, ...).

- Formes socials (de salutació, comiat, ...)

- Expressar les consignes que van relacionades amb els jocs.

- Classificar els dibuixos segons el criteri marcat.

- Utilització de vocabulari específic.

- Identificar un objecte o persona segons la seva descripció.

- Interès per participar en les converses i jocs proposats.

- Entendre i respectar les normes del joc (esperar el torn, ...).

- Respectar el material emprat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

COMPETÈNCIA ORAL: 

Ho treballem a través dels intercanvis amb els altres,  quan juguen, elaboraren i  expressen 

idees, opinions i sentiments. 

COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

A  més  dels  aprenentatges  específics  de  la  llengua  es  potencien  actituds  i  habilitats  per 

respectar altres llengües.

• COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS:

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA:

L’Ús del llenguatge els ha de permetre resoldre situacions matemàtiques que es poden trobar 

al seu entorn.

A partir dels diferents jocs treballem la seqüenciació, la classificació, l’atenció i la memòria.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE:

Quan es treballa la llengua, igualment amb la resta d’àrees, es fa reflexionar a l’alumnat sobre 

els aprenentatges fets, el propi treball i els coneixements previs personals.

COMPETÈNCIES PERSONALS

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL:

L’àrea de llengua els ha d’ajudar a aplicar els coneixements i habilitats en contextos familiars i 

del seu entorn.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I  LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC:

Un bon coneixement de la llengua els ha de permetre resoldre problemes relacionats amb 

l’entorn de l’alumne i conèixer millor el seu context social i cultural. 

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA:

Es  priortizen  metodologies  que  fomentin  la  cooperació  i  l’acceptació  de  les  idees  dels 

companys (petit grup).

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
- Us de llenguatge bàsic i tenir en compte els moments per treballar a l’aula per tal que els 

aprenentatges siguin contextualitzats:

 - Entrades i sortides (“Bon dia”, “Bona tarda”, “adéu”, “fins demà”, “bon cap de setmana”, etc.)

 - Expressió de necessitats bàsiques (“Puc anar al lavabo?”, ...)

-  Contes i endevinalles.

-  Cançons.

-   Jocs de pati i de taula.

-   Gesticulació o imitació.

– Joc simbòlic .
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 ACTIVITATS    P3
 

 DATA
ACTIVITAT OBJECTIUS TÈCNICA Temps  P-3A P-3B
BERENAR: 
LLET+COLACAO
+ 
SUCRE+GALETE
S

Demanar  amb  les  següents 
expressions:   -  Em   poses 
dues cullerades de colacao ? 
-Em dones dues galetes si us 
plau?

Parar  la  taula  per 
berenar  amb 
estovalles,  tovallons  i 
culleretes. 40' desembre desembre

JOC SIMBÒLIC: 
PARAR LA 
TAULA

Treball  de  vocabulari: 
estovalles,tovallons,   plat, 
got, forquilla, gerra d'aigua, 
cullera,  noms  de  diferents 
fruites i verdures.

Dividir  en  2  grups 
de  6  nens/es,  uns 
paren  la  taula  i 
d'altres  juguen  a 
cotxes lliurement. 40' gener gener

JOC SIMBÒLIC: 
PARAR LA 
TAULA

Expressar  frases  senzilles 
espontàniament.

Un grup de 5 juga a 
la  cuineta  i  l'altre 
amb  cotxes. 
Després canvien de 
joc. 40'

Gener/
febrer

Gener/
febrer 

JOC de TAULA: 
JA EN TINC 2

Repetir  les  frases  que 
formen part del joc: Ex : -Jo 
tinc  un  elefant,  Qui  té  un 
elefant?  Me'l  dones  si  us 
plau?

Cada  nen/a  a  de 
reunir  només  dos 
animals iguals. 40' febrer febrer

CONTE:  EN 
PATUFET

Narració  del  conte: 
repetició  de  frases  i 
onomatopeies.  Narrar  el 
conte  conjuntament  amb 
tot el grup.

Fer participar a tots 
en la narració. 40' març  març

 ANIMALS DE LA 
GRANJA

 Animals  de  granja:  parts 
del cos, reproducció, pèl o 
plomes?....parlar  de  quins 
productes ens donen…

Amb  animals  de 
plàstic  i  fotografies 
fer descripcions. 40'

 Març/
abril

Març/
abril

JOC DE 
SEQÜÈNCIES

Repetir  el  vocabulari  i  les 
expressions de la narració.

Explicació  pautada 
de  tres  seqüències 
senzilles. 40' maig maig
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 ACTIVITATS  P4 
 

 DATA
ACTIVITAT OBJECTIUS TÈCNICA T  P-4A P-4B

JOC de TAULA: 
JA EN TINC 4

Repetir  estructures 
lingüístiques: Ex : -Jo tinc 
un  elefant,  Qui  té  un 
elefant? Me'l  dones si  us 
plau?

Cada  nen/a  a  de 
reunir  Quatre  targes 
amb animals iguals. 40 octubre   octubre 

JOC DE PATI: 
LA GALLINETA 
CEGA

Repetir frases que formen 
part del joc.

En  rotllana  els 
nens/es  canten  la 
cançó.  Un 
company/a  amb  els 
ulls  tapats  intenta 
reconèixer  palpant a 
qui està tocant. 20 octubre   octubre  

BERENAR: 
LLET+COLACAO
+ 
SUCRE+GALETE
S

Demanar  amb  les 
següents  expressions:- 
Em   poses  dues 
cullerades  de  colacao ? 
-Em  dones  dues  galetes 
si us plau?

Parar  la  taula  per 
berenar  amb 
estovalles,  tovallons, 
culleretes, got.... 45 octubre octubre

CONTE: EL 
GEGANT DE 
GUIX

Seguir  l'argument  del 
conte.  Repetir  les  frases 
del conte sense ajuda.

Dibuixar a la pissarra 
les  parts  del  cos  i 
anomenar-les 45 novembre novembre 

MIREM,TAPEM, 
ENDEVINEM

Atenció i  memòria visual. 
Aprendre  un  vocabulari 
determinat.  Estructures 
lingüístiques. Definir: Què 
és? Com és? Per  a  què 
serveix?

Es  trien  només  5 
fitxes  per  fer  la 
descripció. 40 gener  gener

JOC SIMBÒLIC:
 PARAR LA 
TAULA

Treball de vocabulari:
 estovalles,  tovallons, 
plat,  got,  forquilla,  gerra 
d'aigua, cullera,  noms de 
diferents  fruites  i 
verdures.

Dividir en 2 grups de 
5 nens/es, uns paren 
la  taula  i  d'altres 
juguen  a  cotxes 
lliurement. 45 gener gener

MEMORI

Atenció i  memòria visual. 
Aprendre  un  vocabulari 
determinat.  Estructures 
lingüístiques: Això és un... 
Això no és un ...

Aixecar dos dibuixos 
i  dir  les expressions 
pactades. 40 febrer febrer  

JOC DE PATI:
MARE,TINC SET 

Repetir  les  paraules  que 
formen  part  de  la 
cantarella.

En  rotllana  els 
nens/es  diuen  part 
de  la  cantarella.  Un 
company/a  fa  de 
mare  i  contesta  les 
preguntes… 20 febrer  febrer 

DESCRIPCIÓ 
D’UN QUADRE 
D'EN PICASSO

Expressar frases senzilles 
espontàniament.   Parlar 
de les formes, els colors i 
com és el personatge.

Observar  en  silenci 
la  làmina  i  explicar 
què veuen. 50   març març
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JOC DE TAULA: 
FEM 
AGRUPACIONS

Saber definir,  explicar un 
objecte.  Saber 
argumentar  un  criteri  de 
classificació.

A  partir  d'un  criteri 
ordenar  les  fotos 
segons:  mobles, 
robes,  vehicles, 
fruites.. 40

Març/ 
abril

Març/ 
abril

SETMANA 
CULTURAL

Plantejament  de 
problemes  entre  dos 
personatges:  titelles. 
Buscar  per  consens  les 
solucions.

Els titelles plantegen 
un  problema.  Cal 
donar  respostes 
positives. 45 abril abril

CONTES El follet si us plau

Conte  sobre 
demanar  si  us  plau 
les coses. 40  maig  maig

 ACTIVITATS   P5
 

 DATA
ACTIVITAT OBJECTIUS TÈCNICA T  P-5A P-5B

 MIREM,TAPEM, 
ENDEVINEM

Atenció  i  memòria 
visual.  Aprendre  un 
vocabulari  determinat. 
Estructures 
lingüístiques.  Definir: 
Què és?Com és? Per a 
què serveix?

Es  trien  només  5 
fitxes  per  fer  la 
descripció. 40 octubre octubre

JOC DE PATI: 
MARE,TINC SET 

Repetir les paraules que 
formen  part  de  la 
cantarella.

En  rotllana  els 
nens/es  diuen  part 
de  la  cantarella.  Un 
company/a  fa  de 
mare  i  contesta  les 
preguntes. 20 octubre octubre

JOC DE 
TAULA:FEM 
AGRUPACIONS

Saber  definir,  explicar 
un  objecte.  Saber 
argumentar un criteri de 
classificació.

A  partir  d'un  criteri 
ordenar  les  fotos 
segons:  mobles, 
robes,  vehicles, 
fruites.. 40 novembre novembre

JOC DE PATI: 
CONILLETS 
AMAGAR

Repetir  les  frases  que 
formen part del joc.

En  rotllana  amb  les 
cadires, el nen/a que 
es  queda  sense 
cadira  en  acabar  la 
cançó para. 20 novembre novembre

BERENAR: 
LLET+COLACAO+ 
SUCRE+GALETES

Demanar  amb  les 
següents  expressions:  - 
Em   poses  dues 
cullerades  de  colacao ? 
-Em dones dues galetes 
si us plau! 

Parar  la  taula  per 
berenar  amb 
estovalles, tovallons, 
culleretes. 45 novembre novembre

MEMORI Atenció  i  memòria 
visual.  Aprendre  un 
vocabulari  determinat. 
Estructures 

Aixecar dos dibuixos 
i  dir  les expressions 
pactades.

40 gener gener  
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lingüístiques:  Això  és 
un...Això no és un...

JOC DE 
PATI:DANSA DE 
L'ESQUIMAL      

Repetir  estructures 
musicals

Per  parelles  fer  la 
dansa  cantant  la 
cançó. 20 gener  gener  

ASSOCIEM

Saber  fer  correspondre 
els  diferents  dibuixos 
per confegir el domino.

Muntar  el  domino 
d'imatges  amb  6 
famílies diferents. 50 febrer febrer

QUI HO ENDEVINA

Aprendre  a  fer 
preguntes que impliquin 
un  SI  o  un  NO com  a 
resposta.

 Amagar  una 
fotografia,  han 
d'endevinar  de  quin 
objecte es tracta fent 
preguntes.  40

Febrer/ 
març

Febrer/ 
març

DANSA: ELS 
QUATRE 
LLAURADORS

Repetir  les  estructures 
musicals.

De quatre en quatre, 
xocar  amb la  panxa 
del  company/a  al 
ritme de la música. 20

Febrer/ 
març

Febrer/ 
març

COM SÓC JO?

Aprendre  estructures 
lingüístiques  de  cada 
situació.

Expressar els
comportaments  en 
diferents  situacions 
dient:  Si,  NO,  A 
VEGADES. 45 març març

SETMANA 
CULTURAL

Dir coses positives dels 
companys de la classe.

S'han  de  dir  coses 
positives  del 
company/a que té la 
pilota. 45 abril abril

 ELS ANIMALS 
TENEN GANA

Treballar  i  memoritzar 
frases encadenades.

Donar els animals al 
company dient: Aquí 
tens un ratolí que…. 40 maig maig

DANSA:VIROLET 
SAN PERE

Repetir  les  estructures 
musicals.

Per  parelles  seguir 
el  ritme  amb  les 
mans. 20 maig maig
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ACTIVITATS  1r CI

ACTIVITAT OBJECTIUS TÈCNICA TEMPS DATA
Conte: 
L’aneguet lleig.

Escoltar  i  comprendre el 
conte  explicat  per  la 
mestra.

S’explica  el  conte  i  els 
nens i nenes han d’ordenar 
les  imatges  i  explicar  què 
és el que hi veuen a cada 
imatge.

45’ Setembre

Dansa/joc  de  la 
gallina Ponicana

Memoritzar,  cantar  i 
ballar  la  cançó  seguint 
les instruccions que se’ls 
dóna.

Un alumne es posa al mig 
de  la  rotllana  i  canta 
assenyalant  als  altres 
nens. Al  nen/a que li  toca 
passa al centre i es torna a 
començar.

90’ Octubre 

Makili Aprendre  un  vocabulari 
específic i determinat.
Inventar-se  una  frase  o 
una  història  a  partir 
d’unes imatges.

La  mestra  escull  3  cartes 
amb  imatges  de 
personatges,  objectes, 
llocs, ... i  els alumnes han 
d’explicar una frase un per 
un.

90’ Novembre 

Joc  de  la 
diadema

Descriure  les  imatges 
(animals,  personatges  i 
aliments) fent ús de varis 
adjectius.

S’ensenya  una carta  a  tot 
el grup menys a un infant. 
Aquest  ha  d’anar 
preguntant als companys i 
ells contestant només si  o 
no ha d’endevinar quina és 
la carta que li ha tocat.

135’ Desembre 
i gener 

Dansa  del 
bugui-bugui

Memoritzar  la  cançó  i 
aprendre la dansa, que fa 
referència a les parts del 
cos.

Ballar tots junts seguint les 
instruccions de la dansa.

90’ Febrer 

Veig-veig Treball  de  vocabulari. 
Repàs  del  nom  dels 
objectes de la classe i del 
pati.

Un nen pensa un objecte i 
els  altres  li  pregunten 
diferents  coses:  lletra 
inicial, color, ...

90’ Març 

Qui és qui? Treball  de  descripció  de 
persones.

Descriure  a  diferents 
persones:

- Nens/es  de  la 
classe.

- Mestres.
- Joc de taula: “Qui és 

qui?”

90’ Abril 
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Seqüències Ordenar  una  seqüència 
de 4 fotografies.

La  mestra  dóna  una 
seqüència temporal a cada 
petit  grup  .  Els  nens/es 
l’ordenen  i  després 
l’expliquen a la resta de la 
classe.

90’ Maig 

Dansa  de  la 
plata d’enciam

Memoritzar  i  cantar  la 
cançó  seguint  les 
instruccions  que  se’ls 
dóna.

 
Un alumne es posa al mig 
de  la  rotllana  i  canta 
assenyalant  als  altres 
nens. Al  nen/a que li  toca 
passa al centre i es torna a 
començar.

45’ Juny 

ACTIVITATS   2n CI

ACTIVITAT OBJECTIUS TÈCNICA DATA TEMPS

Joc de famílies
Repetir  estructures 
lingüístiques:

Tens… ?
Si,  tinc…  /  -  No, 
no tinc…
Gràcies.

Dividir  en  dos  grups 
de sis nens. 
Cada nen ha de reunir 
les quatre cartes de la 
seva família.

octubre 60’

Memory
Atenció  i  memòria 
visual.  Aprendre  un 
vocabulari  específic  i 
determinat. 
Estructura lingüística: 
això és un… / Això no 
és un…

Dividir  en  dos  grups 
de sis nens. 
Cada nen ha de reunir 
parelles iguals.

novembre 60’

La Masovera

Repetir  estructures 
musicals.
Aprendre els dies de 
la setmana.
Aprendre  vocabulari 
sobre aliments.

En  rotllana  cantar  la 
cançó,  acompanyada 
de la seva dansa.

novembre 30’

L’espardenyeta

Repetir les frases que 
formen part del joc:

Mare tinc set.
Beu aigua.
…

Comptar números.

En  rotllana  fan  el 
diàleg  i  després  amb 
els  ulls  tapats 
compten  i  si  tenen 
l’espardenyeta darrera 
miren  d’atrapar  el 
company.

novembre
30’
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El linx
Joc  d’atenció  i 
memòria visual.
Treball de vocabulari:

Dir  el  nom  dels 
objectes del tauler 
correctament.

Fer  dos  grups  de  sis 
alumnes.  Donat  un 
tauler amb imatges i 3 
fitxes  a cada un,  han 
de  buscar  la  seva 
parella.

desembre 60’

Imatges / conte
Saber  explicar  un 
conte  a  partir  de  les 
imatges  amb  un  fil 
argumental.
Hi  havia  una 
vegada…
Vet  aquí  en  aquells 
temps…
Catacric  catacrac 
aquest  conte  s’ha 
acabat.

Donades 6 imatges (3 
personatges,  2  llocs  i 
un  objecte)  cada  nen 
ha  d’inventar  el  seu 
conte i explicar-ho als 
companys.

desembre

60’

Veig-veig
Treballar vocabulari.
Repassar el nom dels
objectes de la classe.

Trobar  a  la  classe 
coses del color o de la 
lletra que es demana.

gener 30’

Me’n  vaig  a 
Amèrica

Treballar  vocabulari 
de  diferents  temes: 
aliments,  peces  de 
roba, etc.
Treballar la memòria.

Repetir  estructures 
lingüístiques i ampliar-
les.
“Me’n  vaig  a  Amèrica 
amb en...”
“Tinc  tanta  gana  que 
em menjaria...”

gener 30’

Qui és qui?
Formular  preguntes 
tancades per esbrinar 
de  quin  personatge 
es tracta.

Per  parelles.  Cada 
nen ha d’endevinar el 
personatge  que  ha 
pensat  l’altre a través 
de les preguntes.

Gener/ 
febrer

60’

Fotos
Aprendre  vocabulari 
relacionat  amb  els 
animals.
Aprendre a descriure 
les  característiques 
físiques d’un animal i 
el medi on viu.

Es tracta de relacionar 
el llenguatge descriptiu 
amb  l’observació 
científica.

Gener/ 
febrer 60’

Un,  dos,  tres 
pica-paret

Repetir  la  frase  que 
forma  part  del  joc 
correctament:
“Un,  dos,  tres,  pica 
paret”.

El  nen  que  para  es 
col·loca  mirant  una 
paret.  Quan  diu  la 
frase  la  resta  es 
mouen cap a ell i quan 
es  gira  han  d’estar 
quiets.

febrer
30’
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Els paquets

Treballar  el 
vocabulari numèric.

Els nens es col·loquen 
drets  per  l’espai.  A  la 
indicació  de  “paquets 
de...”  (i  es  diu  un 
número) han d’ajuntar-
se en grups.

febrer
30’

El linx
Joc  d’atenció  i 
memòria visual.
Treball de vocabulari:

Dir  el  nom  dels 
objectes  del 
tauler 
correctament.

Fer  dos  grups  de  sis 
alumnes.  Donat  un 
tauler amb imatges i 3 
fitxes  a  cada  un,  han 
de  buscar  la  seva 
parella.

Març/ abril
60’

Pictionary

Dibuixar i endevinar.
Repetir  estructures 
lingüístiques: .
- ”És un...?”
- “No, no és un...”

En  un  temps 
determinat  endevinar 
el  que  dibuixa  l’altre 
equip.

Març/ abril 60’

Joc de pati:
Els músics

Treballar  noms  dels 
instruments musicals
Treballar l’atenció, el 
ritme,  els  reflexos  i 
l’observació.

Cadascú fa veure que 
toca un instrument i el 
que fa de director porta 
el  compàs.  Quan  el 
director  toca  un  dels 
instruments,  el  músic 
fa de director.

abril
30’

Joc de pati:
Si  la  barqueta 
es tomba

Aprendre  i 
memoritzar la cançó.
Treballar el ritme i la 
coordinació  de 
moviments.

Dos  participants 
balancegen  la  corda 
mentre  canten.  Quan 
diuen “alça la corda” la 
fan  voltar  de  forma 
habitual.

abril

30’

Joc de famílies
Repetir  estructures 
lingüístiques:

Tens… ?
Si,  tinc…  /  -  No, 
no tinc…

Gràcies.

Dividir en dos grups de 
sis nens. 
Cada nen ha de reunir 
les quatre cartes de la 
seva família.

maig
60’

Imatges / conte

Saber  explicar  un 
conte a partir  de les 
imatges  amb  un  fil 
argumental.
Hi  havia  una 
vegada…
Vet  aquí  en  aquells 
temps…
Catacric  catacrac 
aquest  conte  s’ha 
acabat.

Donades 6 imatges (3 
personatges,  2  llocs  i 
un  objecte)  cada  nen 
ha  d’inventar  el  seu 
conte i  explicar-ho  als 
companys

maig 60’
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Joc de pati:
Els forats

Treballar  el 
vocabulari numèric.
Treballar l’atenció, la 
memòria,  l’agilitat  i 
els reflexos.

Es marquen cercles al 
terra  i  es numeren en 
desordre.  S’ha  d’anar 
el cercle que es diu en 
veu  alta.  Qui  arriba 
últim queda eliminat.

juny 30’

Joc  de  pati: 
Dansa  de 
l’esquimal

Repetir  estructures 
musicals.
Treballar el ritme i la 
coordinació  de 
moviments.

Per  parelles  fer  la 
dansa  cantant  la 
cançó.

juny 30’

METODOLOGIA I ORIENTACIONS

Cal recordar que tenim  alumnes que són fills i filles de famílies:

- classe social mitjana - baixa

- immigrants ( majoritàriament  de Gàmbia i Sud-Amèrica )

- de risc social

- hi  ha pocs nens que parlen català amb la seva família i  alguns tenen  dificultat  per 

expressar-se fins i tot amb la primera llengua.

      Per realitzar les diferents activitats el grup es divideix en dos aprofitant la mestra de suport 

a Educació Infantil. En algunes ocasions es fan tres grups de les dues classes i s’aprofita per 

fer activitats internivells. A Cicle Inicial aprofitem per partir els grups a les hores d’Informàtica 

per tal de fer una atenció més individualitzada i mantenir una millor dinàmica del grup. 

      Cal formar grups heterogenis per tal que hi hagi bons models a seguir a cada un d’ells. 

      En els jocs de taula al principi el mestre utilitza el mètode directe ja que orienta el procés a 

seguir  i  fa de referent pels alumnes. Aquest suport  va desapareixent  de manera que cada 

vegada els nens són més competents i autònoms. Quan es fa joc simbòlic el mètode és més 

indirecte. 

      En comptes de rectificar als alumnes dient que s’han equivocat els donarem el model 

correcte (la paraula adequada o l’estructura de la frase adient).

Es tracta de diferents jocs i activitats on es treballa el vocabulari i l’estructuració de les frases 

d’una forma molt sistemàtica.

      Utilitzem la “boqueta Queta” per presentar les sessions i per motivar als nens i nenes a 

parlar en català com la mascota del projecte.
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TEMPORITZACIÓ

    És un projecte que es durà a terme durant tot el curs.

Cada grup durà a terme una sessió a la setmana a Educació Infantil i quinzenalment a Inicial.

CRITERIS, PROCEDIMENTS DE SEGUIMENT I D’AVALUACIÓ

-Avaluació inicial:   Es realitza a partir de l’explicació per part dels nens d’una seqüència 

temporal de tres imatges. Es tracta que els infants expliquin el que veuen a les fotografies. 

      A segon hem preparat una prova una mica més complexa aprofitant les activitats de 

llenguatge oral  proposades pel Departament d’Educació en l’avaluació de les competències 

bàsiques el curs 2006-07.

     Avaluarem l’estructura i el vocabulari usat omplint unes graelles. Aquesta prova ens servirà 

per veure quins són els coneixements previs i comprovar l’evolució final.

-Avaluació formativa: La mestra anota en una mena de diari si l’activitat ha funcionat, si 

cal variar-la en una altra ocasió i els problemes que han sorgit.

-Avaluació final:  Els alumnes explicaran una seqüència temporal similar a la de principi de 

curs i es seguirà el mateix procediment, omplint les diferents graelles per veure l’evolució dels 

infants. 

     És important que la persona que faci l’avaluació sigui sempre la mateixa,perquè sinó caldria 

marcar criteris massa estrictes i poc funcionals per valorar-ho.

     A final de curs valorarem com han respòs els alumnes i si cal variar o introduir noves 

activitats.  També  farem comparació  de  les  dades  obtingudes  a  l’avaluació  inicial  amb  les 

aconseguides al tercer trimestre per veure el progrés.

ADAPTACIONS. RECURSOS I MATERIALS

El  curs  passat  es  va  presentar  un  resum  del  projecte,  juntament  amb  un  pressupost,  a 

l’Ajuntament del poble i ens van concedir 1.100 € per comprar material necessari per dur a 

terme la programació. 

   Material general a utilitzar:
- Aliments i diferents estris de cuina per preparar esmorzars i berenars en petit grup.
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- Material divers per treballar joc simbòlic: les titelles, la cuineta, el garatge, el telèfon, figures 

temàtiques (els animals, la família, ...), etc.

- Jocs de taula que permeten aprendre estructures de conversa i nou vocabulari. Així com 

també adquireixen hàbits com esperar el torn, etc. 

Hem fotocopiat en color i plastificat el material extret del CD “Activitats de llenguatge oral per  

Educació Infantil i Cicle Inicial” que ens ha proporcionat l’assessora LIC. 

- Contes i làmines de conversa.

- CD’s amb cançons per aprendre.

- Altres.

   Els alumnes que van a Educació Especial en ocasions es fa anticipació d’algunes activitats 

en petit grup. D’aquesta manera quan juguen en gran grup poden entendre millor les consignes 

i utilitzar un vocabulari ja treballat prèviament.
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ANNEX 2

     ESCOLA MOSSÈN JOAN BATLLE
                      Blanes

ORIENTACIONS I ACORDS GENERALS
SOBRE L' ÚS I EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA



INTRODUCCIÓ

Aquest document pretén recollir els aspectes acordats més rellevants, recollits en el Projecte Lingüístic de centre.

Aquest acords generals han de servir per unificar criteris i mantenir una línia d´escola en els aspectes següents:

- Llengua oral
- Llengua escrita
- Orientacions per la presentació de llibretes i dossiers de classe.



LLENGUA ORAL
COM ES TREBALLA LA LLENGUA ORAL A EDUCACIÓ INFANTIL?

Converses diàries: el bon dia, la bona tarda.
Explicació d’activitats.
Memorització de poemes, cançons, dites, etc.
Explicació de vivències.
Contes.
Hipòtesis i pluja d’idees abans d’iniciar un projecte.

COM ES TREBALLA LA LLENGUA ORAL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?
C. Inicial C. Mitjà C. Superior

Matemàtiques Comptar i descomptar en 
veu alta.
Expressar correctament 
les respostes dels 
problemes oralment.
Explicar el raonament lògic 
per arribar als resultats.
Multiplicar en veu alta.

Expressar correctament les 
respostes dels problemes 
oralment.
Explicar el raonament lògic 
per arribar als resultats.
Multiplicar en veu alta.
Càlcul oral

Expressar correctament les respostes dels problemes oralment.
Explicar el raonament lògic per aconseguir els resultats.
Càlcul oral

C. Medi Expressar els 
coneixements previs a l
´inici del tema mitjançant 
una làmina o preguntes 
sobre el tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions 
quotidianes o vivències 
personals a les quals han 
aplicat els coneixements.
Correcció d’activitats 
oralment.

Expressar els coneixements 
previs a l'inici del tema 
mitjançant una làmina o 
preguntes sobre el tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions 
quotidianes o vivències 
personals a les quals han 
aplicat els coneixements.
Correcció d’activitats 
oralment.
Memorització de petits textos 
i producció posterior.

Expressar els coneixements previs a l´inici del tema mitjançant una làmina o 
preguntes sobre el tema.
Pluja d’idees.
Expressar situacions quotidianes o vivències personals a les quals han aplicat 
els coneixements.
Correcció d’activitats oralment.
Memorització de petits textos i producció posterior.

Llengües Recitar  poemes,  dites  i 
embarbussaments.
Lectura en veu alta.
Correcció  d’activitats 
oralment.
Activitats  d’escoltar  i 
parlar:  simulació  de 

Recitar  poemes,  dites  i 
embarbussaments.
Lectura en veu alta.
Correcció  d’activitats 
oralment.
Activitats  d’escoltar  i  parlar: 
correcció de dictats, notícies, 

Correcció d’activitats oralment.
Activitats d’escoltar i parlar:
diàlegs, debats, simulació de situacions diverses... segons el tema.
Parlar d’allò que es vol escriure prèviament.



situacions,  diàlegs, 
converses,  debats,... 
segons el tema.
Parlar  d’allò  que  es  vol 
escriure.
Explicar seqüències.

representació de diàlegs.

Alternativa Debats,  discussions, 
simulació  de  situacions, 
expressar  sentiments  i 
emocions.

Debats a partir del visionat 
d’una pel·lícula.  Expressar 
les pròpies idees i opinions.

Expressar diferents opinions i emocions sobre els temes proposats.

Religió Fer una introducció del 
tema amb una miqueta de 
diàleg entre alumne/a-
mestra. 
Grups de treball per a la 
realització de fitxes o 
treballs en grup.

Escoltar als companys i 
entendre les seves idees 
sobre el tema que s’estigui 
tractant.
Fer treballs en grup per 
expresar els seus criteris.

Treballar amb grups diferents idees, pensaments o criteris sobre un tema.
Fer una introducció del tema, aportant idees els propis alumnes.
Escoltar els companys i debatent les seves idees.

Plàstica Utilitzar el vocabulari 
específic de l’àrea.
Explicar el procediment a 
seguir.
Opinar sobre les 
produccions dels 
companys i companyes.

Utilitzar el vocabulari 
específic de l’àrea.
Expressar sensacions i 
emocions després 
d’observar una producció 
artística.

Utilitzar el vocabulari específic de l’àrea.
Expressar sensacions i emocions després d’observar una producció artística.

Música Utilitzar  el  vocabulari 
específic  de 
l’àrea.Realitzar  les 
explicacions adients, torns 
oberts  de  paraules  Cura 
de la fonètica a l’interpretar 
una cançó.

Utilitzar  el  vocabulari 
específic  de  l’àrea.Realitzar 
les  explicacions  adients, 
torns  oberts  de 
paraules.Cura de la fonètica 
a l’interpretar una cançó.

Utilitzar  el  vocabulari  específic  de  l’àrea.Realitzar  les  explicacions  adients 
(història  de  la  música,  instruments,  llenguatge  musical),  torns  oberts  de 
paraules.Cura en la fonètica a l’interpretar una cançó.

Ed. Física Verbalitzar  sobre  les 
vivències  obtingudes  a  la 
sessió al final de la classe.
Explicar  i  parlar  sobre les 
normes  dels  jocs  que  es 
realitzen.

Verbalitzar  sobre  les 
vivències  obtingudes  a  la 
sessió  al  final  de la  classe, 
tant  a  nivell  descriptiu  com 
emocional.
Explicar i parlar sobre les 
normes dels jocs que es 
realitzen.

Verbalitzar sobre les vivències obtingudes a la sessió al final de la classe, tant 
a nivell descriptiu com emocional.
Explicar i parlar sobre les normes dels jocs que es realitzen.

Educació per 
a la ciutadania

Debats, discussió dels temes, expressar les pròpies opinions...



EXPRESSIONS MÍNIMES A TREBALLAR PER CICLES
Ed. Infantil Bon dia.

Bona tarda.
Tinc pipí.
Puc anar al lavabo?
M’ajudes si us plau?
M’ajudes a cordar la jaqueta, si us plau?
M’ajudes a treure la jaqueta, si us plau?
Puc anar a beure aigua?
Donar les gràcies.

Cicle Inicial Saludar i acomiadar-se correctament.
Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
Donar les gràcies.
Utilitzar correctament els verbs més habituals: portar, trobar, aixecar, donar, anar, venir, etc.
Demanar per anar al lavabo.
Expressar els estats emocionals: estic trist, estic content, tinc por, etc.

Cicle Mitjà Saludar i acomiadar-se correctament.
Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
Donar les gràcies.
Utilitzar correctament: haver de (en comptes de tenir que).
Expressar els estats emocionals: estic trist, estic content, tinc por, etc.
Utilitzar el vocabulari específic de les diferents matèries.

Cicle Superior Saludar i acomiadar-se correctament.
Utilitzar el si us plau sempre que es demana alguna cosa.
Donar les gràcies.
Utilitzar correctament: haver de (en comptes de tenir que), hi ha (en comptes de hi han). 
Utilitzar correctament: venir de, anar a,  passar per.
Utilitzar el vocabulari específic de les diferents matèries.

Orientacions generals per treballar l´expressió oral
- En totes les àrees i àmbits cal tenir cura de l´expressió oral dels nostres alumnes no permetent l´ús d´expressions vulgars o ofensives.
- Utilitzar el vocabulari adequat al tema del que s´està parlant.
- Vocalitzar de manera clara i entenedora, controlant el ritme i el to de veu.

– Cal corregir aquelles expressions o paraules que no són correctes.



LLENGUA ESCRITA
MÍNIMS PER TREBALLAR L´EXPRESSIÓ ESCRITA

Educació Infantil P5 -Corregir escriptura inversa d’algunes lletres i números.
     -No barrejar en una mateixa paraula lletra de pal  i lletra lligada.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Notícia  on es treballi el què i la recepta on es treballi el què(ingredients) i el com.

Cicle Inicial -Frases amb subjecte i predicat.
-Començar la frase amb majúscula i acabar amb punt.
-Utilitzar frases curtes, clares i entenedores per formar textos breus.
-Nom propis amb majúscula.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Notícia és treballarà què, qui, on i quan.
Recepta es treballa ingredients, estris, el procés.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i les parts del còmic.
Conte es treballa títol, presentació, nus i desenllaç
Descripció de persones es treballen els adjectius.

Connectors: després, també, i.

Cicle Mitjà -Frases amb subjecte, predicat i complements.
-Signes de puntuació: coma, dos punts, exclamació, interrogació, punts suspensius, guió.
-Utilitzar frases coherents per formar textos.

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR:
Diàleg es treballa el guió, els dos punts.
Poesia es treballa l’estrofa, metàfora i rima
Carta es treballa la data, adreça, remitent, salutació i acomiadament.
Notícia es treballa què, qui, on, quan, per què, com.
Endevinalla es treballa la comparació i els adjectius.
Còmic es treballen els signes de puntuació (exclamació i interrogació) i les parts del còmic.
Descripció de paisatges es treballen adjectius.

Connectors: 
Per començar el text:Hi havia una vegada, fa molt de temps, vet aquí una vegada.
Paràgrafs posteriors: A continuació, a més a més, mentrestant, durant, llavors, quan, més tard, fins i tot.
Per acabar un text: Per acabar, finalment.



Cicle Superior -Frase amb subjecte i predicat i complements del subjecte i predicat. 
-Frases coherents i amb concordança entre el subjecte i predicat.
-Signes de puntuació: parèntesi, cometes.
-Textos  breus  amb  un  encapçalament,  nus  i  desenllaç  amb  els  connectors  adequats  a  cada  part 
(preposicions bàsiques i conjuncions)

TIPUS DE TEXT A TREBALLAR
Instructiu: es treballa l’imperatiu.
Informatiu: es treballa què, qui, on, quan, per què, com.
Descriptiu: es treballen adjectius, adverbis.
Literari: es treballa la metàfora, personificació, comparació, aliteració, vers, estrofa, rimes.

Totes les propostes són acumulatives i a treballar en totes les àrees, tenint sempre en compte les normes ortogràfiques que marca el 
currículum per a cada cicle.
Per aquest motiu és convenient que tot el professorat corregeixi les errades en totes les produccions escrites de les diferents àrees.



ORIENTACIONS PER LA PRESENTACIÓ DE LLIBRETES I 
DOSSIERS DE CLASSE

En l’elaboració de la llibreta o dossier de classe cal que els alumnes segueixin les normes següents:

- A la pàgina del davant de la llibreta o dossier hi constaran les següents dades: nom i cognoms de l’alumne, nom de la matèria (treball), curs, grup i trimestre 

(cada vegada que s’inicia un nou trimestre es posa en un pàgina en blanc).

- Els títols hauran de ser clars i escrits en majúscules.

- Cal posar la data llarga quan es comença a fer el treball del dia (en la llengua que s´estigui treballant: català, castellà, anglès).

- Cal que els alumnes copiïn l’enunciat de l’exercici i/o posin el número de la plana del llibre on es troba l’exercici i el número de l’exercici.

- Cal respectar els marges de les llibretes i tenir en compte que cal respectar-los també en els fulls en blanc.

- Cal indicar l’inici d’un nou tema amb el número i títol corresponent.

- Ús del llapis i el bolígraf:

o Cicle Inicial: s’escriurà sempre amb llapis. Es començarà a utilitzar el bolígraf blau o negre al tercer trimestre de 2n, tan sols per fer còpies o escriure 

enunciats.

o Cicle Mitjà: S’utilitzarà sempre el bolígraf negre o blau per escriure els enunciats dels exercicis i les còpies. Les correccions caldrà fer-les en bolígraf 

vermell. El llapis s’utilitzarà per resoldre els exercicis.

o Cicle Superior: S’utilitzarà el bolígraf negre o blau sempre. Les correccions caldrà fer-les en vermell. Només s’utilitzarà el llapis en allò que el mestre 

ho permeti.

- Cal tenir cura que les línies siguin rectes. En el cas de fulls en blanc és recomanable utilitzar una plantilla.

- Cal escriure amb lletra clara i entenedora.

- La presentació ha de ser polida. No es podrà utilitzar el corrector.

- Cal tenir cura de les regles ortogràfiques que corresponen a cada nivell.

Cal que totes les fitxes, treballs, llibretes, dossiers, etc. portin nom, cognoms i data.



ANNEX 3
       ESCOLA MN. JOAN BATLLE          SITUACIÓ SOCIO-LINGÜÍSTICA DEL CENTRE          RESULTATS ENQUESTA

         Llengües dels alumnes 

Llengua nen-pare Llengua nen-mare Llengua nen-companys carrer Llengua nen-companys escola
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àrab marroquí rus búlgar brasileny gallec



              Altres llengües dels pares                                                            Hores de TV dels alumnes

                                                                                                                         Llengües de lectura a casa dels alumnes
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1rA Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 3 3 3 7 12 De 0 a 1 8 De 0 a 1 6
CASTELLÀ 12 11 13 9 11 1 1 De 1 a 2 5 De 1 a 2 5

ANGLÈS De 2 a 4 1 De 2 a 4 3
SARAHULE Més de 4 0 Més de 4 0
FRANCÈS 1 1 1 2

BELGA 1
RUS 1 1 1 1

1rB Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 2 1 4 10 5 De 0 a 1 7 De 0 a 1 5
CASTELLÀ 15 15 16 8 12 De 1 a 2 4 De 1 a 2 4

ANGLÈS 2 De 2 a 4 0 De 2 a 4 3
SARAHULE 1 2 2 2 Més de 4 8 Més de 4 7
FRANCÈS 1 1 2 1

ÀRAB 1
3 no 

llegeixen



2n A Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 9 5 5 9 14 De 0 a 1 9 De 0 a 1 6
CASTELLÀ 18 21 18 21 15 De 1 a 2 6 De 1 a 2 1

ANGLÈS 5 1 De 2 a 4 3 De 2 a 4 7
SARAHULE 2 1 1 2 2 Més de 4 5 Més de 4 9
FRANCÈS 2 3

ÀRAB 2 1 1
 MANDINGA 1 1 1
MARROQUÍ 1 1 1

GALLEG 1 1 1
ITALIÀ 3

RUS 1 1 1 1
3 no 

llegeixen

2n B Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 5 6 5 14 19 De 0 a 1 10 De 0 a 1 2
CASTELLÀ 17 20 24 22 26 De 1 a 2 9 De 1 a 2 2

ANGLÈS 10 5 De 2 a 4 3 De 2 a 4 5
SARAHULE 3 2 2 1 3 3 Més de 4 3 Més de 4 16
FRANCES 3 4

ÀRAB 2 2 2 2
BRASILENY 1 1 1 1

GALLEG 1



3r A Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 3 4 7 7 14 De 0 a 1 11 De 0 a 1 5
CASTELLÀ 19 20 19 20 16 De 1 a 2 4 De 1 a 2 6

ANGLÈS 5 5 De 2 a 4 7 De 2 a 4 10
SARAHULE 1 1 Més de 4 1 Més de 4 2
FRANCÈS 3 2

ÀRAB 1 1 1 1
FULA 1 1 1 1

2 no 
llegeixen

3rB Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 9 9 5 14 12 De 0 a 1 4 De 0 a 1 0
CASTELLÀ 17 14 18 17 14 De 1 a 2 3 De 1 a 2 6

ANGLÈS 1 De 2 a 4 6 De 2 a 4 3
SARAHULE 1 1 1 1 1 1 Més de 4 6 Més de 4 10
FRANCÈS 3 5
BÚLGAR 1 1 1

ALEMANY 1
2 no 

llegeixen



4t A Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 1 3 4 8 8 De 0 a 1 10 De 0 a 1 4
CASTELLÀ 20 18 24 19 16 De 1 a 2 8 De 1 a 2 7

ANGLÈS 5 2 De 2 a 4 4 De 2 a 4 5
SARAHULE 3 3 3 3 Més de 4 3 Més de 4 9
FRANCÈS 1
RUMANÈS 1

TXEC 1 1 1 1 1
BRASSILENY 1

GALLEG 1 1
4 no 

llegeixen

4t B Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 2 6 4 6 14 De 0 a 1 1 De 0 a 1 4
CASTELLÀ 17 14 18 16 8 De 1 a 2 8 De 1 a 2 3

ANGLÈS 2 2 De 2 a 4 7 De 2 a 4 6
SARAHULE 2 1 2 1 Més de 4 5 Més de 4 8
FRANCÈS 2 4

MANDINGA 1 1
GALLEG 1
ITALIÀ 2 2

1 no llegeix



5è A Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 5 3 5 10 19 De 0 a 1 11 De 0 a 1 4
CASTELLÀ 21 23 25 24 24 De 1 a 2 8 De 1 a 2 6

ANGLÈS 4 De 2 a 4 2 De 2 a 4 8
SARAHULE 1 1 1 1 Més de 4 4 Més de 4 7
FRANCÈS 1 4

ÀRAB 1
MARROQUÍ 1

5è B Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 4 5 1 2 19 De 0 a 1 15 De 0 a 1 5
CASTELLÀ 20 19 26 25 15 De 1 a 2 6 De 1 a 2 6

ANGLÈS 5 5 De 2 a 4 3 De 2 a 4 8
SARAHULE 1 1 1 1 Més de 4 1 Més de 4 7
FRANCÈS 5 5

ÀRAB 2 2 1 2 2
ITALIÀ 3 1

6 no 
llegeixen 



6è A Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALA 2 4 2 5 17 De 0 a 1 9 De 0 a 1 2
CASTELLÀ 17 18 20 17 15 De 1 a 2 11 De 1 a 2 10

ANGLÈS 5 4 De 2 a 4 2 De 2 a 4 10
SARAHULE 1 1 1 1 2 3 Més de 4 0 Més de 4 0
FRANCÈS 1 1 3 6

FULA 1
MANDINGA 1 1 1 1 2 2
MARROQUÍ 1

6è B Ll. NEN-
PARE

Ll. NEN-
MARE

Ll. NEN-
COMPANYS 

CARRER

LL. NEN-
COMPANYS 

ESCOLA
LLEGEIX A 
CASA EN…

ALTRES 
LLENGÜES 

PARE

ALTRES 
LLENGÜES 

MARE
HORES TV EN 

CATALÀ
HORES TV EN 

CASTELLÀ

CATALÀ 3 2 1 8 15 De 0 a 1 5 De 0 a 1 2
CASTELLÀ 20 19 21 20 18 De 1 a 2 10 De 1 a 2 8

ANGLÈS 3 2 De 2 a 4 3 De 2 a 4 7
SARAHULE Més de 4 3 Més de 4 4
FRANCÈS 5 4

HOLANDÈS 1 1
ÀRAB 1 2
ITALIÀ 1

GALLEG 1
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