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0.INTRODUCCIÓ 
 
El projecte lingüístic del nostre centre és fruit de la reflexió i el treball  de tot 

el claustre de professors. Ha estat elaborat per tots els mestres,  coordinats per 
l’equip directiu, analitzant l’entorn sociolingüístic actual del centre,  per tal de 
revisar el tractament de les diverses llengües. 

Aquesta diagnosi s’ha realitzat tenint em compte el present marc legal i el 
paper de les llengües, el seu tractament i els canvis d’organització i de gestió que 
siguin necessàries. 
 Ha estat aprovat en Claustre en la sessió del dia 25 de març de 2009. 
El document definitiu i aprovat forma part del Projecte Educatiu de Centre com a 
document nº 1 
El Consell Escolar del centre en la sessió del dia 30 de març de 2009 ha aprovat el 
document com a integrant del Projecte Educatiu de Centre. 
Entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació en el Consell Escolar, llevat de la 
compensació horària que es farà en el moment que el Departament d’Educació doni 
les instruccions. 
La difusió del Projecte Lingüístic es farà d’acord amb els següents criteris: 

 S’arxivarà el document original a l’armari arxivador del PROJECTE EDUCATIU 
DE CENTRE com a document nº 1 

 Cada mestra/e en tindrà una copia i l’utilitzarà quan elabori les 
programacions de l’aula. 

 Un extracte del projecte es farà públic a través de la web del centre. 
 Durant les jornades de portes obertes s’informarà a les noves famílies. 

 
La revisió d’aquest projecte es farà a iniciativa de l’equip directiu i del claustre de 
mestres. Qualsevol modificació , si s’escau, s’haurà d’aprovar pel Claustre i el 
Consell Escolar i contarà com a annex al document. 
L’aplicació del Projecte Lingüístic es concretarà anualment en la Programació 
General de Centre i s’avaluarà a final de cada curs a la Memòria Anual. 
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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC. 
 El nostre centre té com a objectius: 
 Conèixer i utilitzar  la llengua catalana  com a vehicle de comunicació oral o 

escrita. 
 Emprar la llengua catalana  per a la construcció dels coneixements, per al 

desenvolupament personal i la cohesió social.  (en tot els àmbits: relacional, 
administratiu, de comunicació i d’aprenentatge - ensenyament.) 

 Aconseguir un domini oral i escrit de la llengua castellana que permeti als/les 
alumnes utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió, 
i poder-se relacionar mínimament fora de l’àmbit de Catalunya. 

 Comprendre i expressar-se  en llengua estrangera- anglès- i utilitzar-la per a 
construir coneixements. 

 Adquirir la competència lingüística adequada en català i en castellà al final de 
l’etapa d’educació Primària per a tenir un domini  d’ambdues llengües. 

 Desenvolupar les capacitats expressives i comunicatives dels/les nens i nenes 
per a ser interlocutors actius i receptors d’informació, crítics, i per tant, lliures. 

 Buscar recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura, tant en 
català com en castellà i anglès. 

 Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes aquestes. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 2.1.ENTORN  
 L’Escola Sant Miquel del Cros està situada al Barri del Cros, dins del municipi 
d’Argentona, però a uns 4 km. del nucli urbà, dins d’un veïnat format per blocs de 
pisos envoltats per dos polígons industrials que pertanyen als municipis d’Argentona 
- al nord- i de Cabrera - al sud-. El límit de la riera d’Argentona separa Argentona i 
el Cros de Mataró en concret del Barri de Cerdanyola i del polígon industrial del Pla 
d’en Boet.  
 L’origen de la població del barri va ser d’immigració procedent d’Andalusia, 
Extremadura i Múrcia, per això bàsicament la llengua materna de les famílies és el 
castellà. A la darrera dècada han arribat nous immigrants procedents aquest cop de 
l’Àfrica sub-sahariana: Mali, Guinea i Gàmbia, amb diverses llengües: fula, urdu i 
del Magreb: amazig i àrab. I els darrers anys llatins americans (Argentina, 
Colòmbia). 
 Tot i que actualment no existeix l’assentament gitano algunes famílies 
continuen venint a la nostra escola. 
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2.2 FAMÍLIES 
 Tenint en compte la procedència de les famílies, la situació lingüística que 
ens resulta és la que podem observar als gràfics: 

 
Com es pot observar als gràfics la llengua dominant és el castellà. Per tant la 

possibilitat d’utilitzar la llengua catalana en el sí de la família és molt escassa. 
 De les 79 famílies que formen part de la Comunitat Educativa només n’hi ha 
3 que tenen com a llengua vehicular el català.  
 
2.3. ALUMNAT 
 La llengua de relació entre els alumnes és el castellà, tant a les hores 
d’esbarjo com a classe de manera espontània. 
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2.4.CLAUSTRE DE PROFESSORS 
Pel  que referència a la situació lingüística del professorat adscrit, la totalitat 

dels/de les mestres té l’acreditació acadèmica corresponent per a impartir classes 
en català i de llengua catalana. 

El 100% dels/ de les mestres s’expressen, tant oralment com per escrit en la 
llengua catalana, amb els/les alumnes, pares/mares o tutors/es i entre nosaltres 
mateixos. 
2.5.PERSONAL NO DOCENT 

Personal del servei:  menjador, extraescolars, sisena hora: són de parla 
castellana, però s’expressen normalment en català. Des de la comissió s’ha 
demanat l’esforç de dirigir-se als infants en català. 

Personal de Neteja: Són de parla castellana, llengua amb la qual s’expressen 
normalment. 

Personal del Pas: Són de parla catalana, llengua amb la qual s’expressen 
normalment. 

Conserge: És de parla catalana, llengua amb la qual s’expressa normalment. 
Vetlladora: S’expressa en llengua catalana. 
Centre Obert l’Esquirol: depèn de l’Ajuntament, els seus monitors utilitzen 

normalment la llengua catalana. 
 
 
3. LA LLENGUA CATALANA: LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 
3.1.LA LLENGUA VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA. 
 El català és la llengua pròpia de Catalunya i també de l’ensenyament,  per 
tant és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge 
del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les 
persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats 
acadèmiques. 
 Donat el nostre entorn sociolingüístic hem de vetllar perquè la llengua 
catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge, per tant 
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haurem de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de 
comunicació quotidiana al centre educatiu. 
 
3.2. L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATALANA 
 
3.2.1 EL PAPER DEL/LA MESTRE/A 
El/la mestre/a del centre és el model a seguir a l’hora de realitzar qualsevol acció 
educativa, en qualsevol de les llengües que es treballen dins el centre.  Per tant, 
hem de tenir en compte els diferents papers del mestre: 

 El/la mestre com a model lingüístic tindrà presents les següents 
estratègies: 

-Adaptar el ritme del discurs, parlar més lentament afavoreix la 
comprensió 
-Completar el missatge amb llenguatge gestual establint contacte visual. 
-Repetir el missatge sempre que sigui necessari sense apujar el to de 
veu. Fer pauses per donar temps per processar la informació 
-Tenir cura de la pronúncia utilitzar una articulació clara vocalitzant bé i 
tenint cura de la pronúncia de finals de les paraules i frases. 
-Exagerar l’entonació i simplificar el vocabulari. 
-Simplificar la gramàtica donant missatges complerts. 

 El/la mestre com a interlocutor: 
-Proposar temes de conversa relacionats amb els interessos i necessitats 
dels alumnes. 
-Valorar i recollir les intencions comunicatives dels alumnes. 
-Escoltar l’alumne activament per tal d’interpretar, completar i reformular 
en veu alta el missatge 
-Substituir els termes díctics per la denominació concreta ( això...) 
-Interpretar missatges incomplets i ajudar a completar-los. 
-Formular diversos tipus de preguntes. 
-Estimular l’infant a mantenir intercanvis verbals. Centrar la seva atenció  
a l’hora d’intervenir, informar-lo sobre el contingut que haurà de resoldre, 
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donar models per a la construcció del missatge, fer repetir termes clau, 
donar pistes per produir un mot o un missatge. 

 El/la mestre com a dinamitzador:  
-Anticipar el tema de conversa i facilitar a l’alumne informació ( lèxic i les 
estructures que necessitaran més ). 
-Ajudar a preparar abans la informació que un alumne pot aportar. 
-Tenir en compte els companys que de forma natural faran de model. 
-Estimular la participació de l’alumne mitjançant reconeixement i elogi 
dels seus encerts. 

 
3.2.2.PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

La immersió en Català ens ha demostrat amb els anys que és l’opció 
organitzativa que millor garanteix que l’alumnat, en acabar l’escolarització 
obligatòria domini les dues llengües oficials de Catalunya.  
Plantegem un aprenentatge vivencial i actiu on el català esdevingui instrument de 
comunicació. Intentem crear les condicions per tal que l’adquisició del català sigui 
una necessitat natural i volguda. 

Treballem alhora la comprensió i l’expressió oral. Comencem a treballar la 
comprensió a un nivell vivencial a partir de les verbalitzacions i gestos que realitzem 
i la seva repetició i usant també suports visuals. 

Donem molta importància a l’expressió com a mecanisme bàsic i necessari 
en l’aprenentatge de la nova llengua. 
 
3.2.3 LLENGUA ORAL 

El progrés individual s’aconsegueix amb la interacció amb el mestre i amb els 
companys. El mestre ha de conduir la conversa i tenir cura dels models que dóna, 
vetllant per la pronúncia, l’ús d’un llenguatge col·loquial correcte i una actitud 
positiva, de dubte i consulta si cal davant possibles errades. 

Hem de facilitar als alumnes l’accés a diferents registres, programant 
situacions comunicatives, funcions i normes variades. 
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Cal escoltar i realitzar tot tipus de lectures en veu alta, recitar col·lectivament 
i individualment, fer representacions, memoritzar rodolins, poesies i 
embarbussaments,.... 
 
3.2.4 LLENGUA ESCRITA 
 La llengua escrita té un paper primordial en la nostra societat. La descoberta 
del seu ús funcional és la motivació que ajudarà als nens a superar la complexitat 
del seu aprenentatge. 
 S’han de desenvolupar activitats perceptives, motrius, sensorials i 
cognoscitives, i assegurar-ne la comprensió. 
 Les produccions han de ser variades, la bona presentació és una necessitat 
per poder-se comunicar amb els altres. 

Cal oferir un model ric, correcte i planer, que no distancií innecessàriament 
els registres oral i escrit, que estimuli els alumnes a incorporar-los al seu repertori, 
en funcions comunicatives i expressives. 

Les activitats que afavoreixen el desenvolupament de la comprensió i 
l’expressió també han de introduir de manera progressiva els continguts sistemàtics 
de fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica. 

 
3.2.5.ACTIVITATS D’INCETIVACIÓ D’ÚS DE LA LLENGUA 
  

3.2.5.1. EDUCACIÓ INFANTIL  
LLENGUA ORAL 
 Les activitats orals es duen a terme als diferents cursos educatius, tot i que 
són els propis alumnes els que marquen  el desenvolupament i la riquesa dels 
llenguatge oral. Per treballar l’expressió oral fem diferents activitats específiques: 
 
RUTINES MATINERES 
 
Les rutines són el conjunt d’activitats i situacions vinculades al benestar de la 
infància i que es repeteixen diàriament amb una freqüència i seqüència 
determinades. 



Projecte lingüístic ................................................................................................................CEIP Sant Miquel del Cros 

 13 

 Bon dia 
 Dia de la setmana 
 Comptem 
 Temps 
 Poema 
 C. Mental 
 Abecedari  
 Lletra de la setmana  
 Llibreta (dilluns, dijous i divendres). 

Aquest llistat de rutines, es fa diàriament, relacionant cada tasca amb un dels 
càrrecs que hi ha a la classe (9, un per nen). 
A les 9, només arribar els nens i les nenes es posen la bata, s’expliquen alguna 
aventura i seuen al seu lloc per iniciar el ritual de cada matí. 
1. Bon dia – El bon dia el fem cantant o bé escoltant un cd.  Els nens identifiquen 
la música amb un moment de tranquil·litat, de seure, d’escoltar i a més a més, 
saben que s’inicia l’hora de treball. L’encarregat passa llista, dient bon dia a cada 
alumne i preguntant com està. Després compta quants nens hi ha a la classe i ho 
escriu a la pissarra. 
2. Dies de la setmana – Entre tots diem els dies de la setmana, diferenciant els 
que venim a l’escola i el cap de setmana (de festa).  L’encarregat diu el dia i el mes  
i escrivim la data (curta i llarga)  a la pissarra. Busquem una lògica a la data 
(enumerem els dies de la setmana i els mesos) perquè sigui més fàcil de 
memoritzar i d’aplicar en altres contextos. 
També comptem els dies – a part de treballar els números que marca el currículum 
ens familiaritzem amb altres (calendari). 
3. Comptem – Cada dia comptem diferents coses, quanta nens/es hi ha a la 
classe, el mes que estem, el dia del mes, el dia de la setmana o bé quanta dies 
falten per fer alguna cosa important (sortida, teatre, aniversaris…).  D’aquesta 
manera els nens tenen una relació directa amb els números i el seu ús. 
4. Temps – Amb la cançó “Pastoret don vens”, l’encarregat d’aquesta tasca 
identifica que és el seu torn.  Observa directament l’entorn, identifica i expressa 
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correctament el temps que fa.  A més a més, ha de ser capaç de relacionar allò que 
veu amb una simbologia específica i expressar-ho a la resta de companys. 
5. Poema – Al llarg del curs es treballen diferents poemes, endevinalles i dites 
amb dos objectius concrets: d’una banda treballar la literatura popular, que ens 
posa al nostre abast una varietat lingüística genial.  I d’altra, reforçar l’expressió 
oral en català, ja que la majoria dels nens i nenes de la classe són 
castellanoparlants i l’ús del català és exclusiu de l’aula.  Sempre s’intenta treballar 
amb poemes que siguin “divertits” i siguin atractius, acompanyant-los d’una 
dramatització. 
6. Càlcul mental – Utilitzem el Quinzet per treballar el càlcul.  Cada matí fem una 
sèrie de 8 problemes que repetim diàriament.  Es canvien setmanalment i 
quinzenalment es pregunta individualment en format escrit (familiaritat Primària) – 
Segurament durant el 3r trimestre s’introduirà la desposta escrita col·lectiva. 
7. Abecedari  - És un material confeccionat per nosaltres mateixos, igual que el 
llibre de les lletres.  Diàriament es repassa en gran grup el nom i el so de les 
diferents lletres.  Al iniciar el curs, era només un joc de repetició, però ara ja les 
identifiquen, reprodueixen  i pronuncien sols i força bé!  aquest treball és un pas 
previ per la lecto-escriptura.  Cal dir que l’abecedari forma part d’un treball 
específic, realitzat pels nens i a més a més és un referent clar a l’hora d’escriure. 
8. Lletra de la setmana – Cada setmana, el 1r de la fila (secretari) és 
l’encarregat de triar la lletra que treballarem durant tota la setmana. Aquesta lletra 
ens serveix per iniciar el procés de lectura i escriptura, ja que no només es treballa 
el seu so, sinó també la combinació amb altres lletres. 
9. LLibreta – Tres cops per setmana fem servir la nostra llibreta per escriure 
diferents coses.  Aquesta llibreta s’inicia al setembre i dura tot el curs, Així es pot 
anar veient l’evolució i els canvis en l’aprenentatge.  Vam començar copiant  petites 
paraules d’ús habitual, fins ara que llegim frases senceres i les escrivim a la nostra 
llibreta.  Cal dir que l’ús de la llibreta està molt relacionat amb la lletra de la 
setmana. 
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Aquesta és una petita mostra de la feina diària dins l’aula, ja que són moltes i 
molt diferents (horari) les rutines que els nens i nenes van adquirint al llarg de 
la seva escolarització. Cal dir que un bon treball d’hàbits i rutines ajuda a 
millorar el desenvolupament de l’infant en tots els aspectes.  Hem de tenir en 
compte que: 
 Els hàbits es treballen el llarg del curs escolar relacionats amb totes les 

àrees. No són específics d’una àrea en concret, sinó que es fa de forma 
globalitza. 

 Treballar els hàbits ajuda a interioritzar-los i automatitzar-los 
 Dóna seguretat, confiança i estabilitat 
 Ajuda a adquirir estructures temporals 
 Dóna la possibilitat d’adaptar-se al ritme d’activitats quotidianes 
 Identificar moments significatius del dia a l’aula 
 Reconèixer la utilització del llenguatge com a forma d’expressió 
 Conquerir una progressiva autonomia 
 Cal donar un sentit als hàbits per tal que el nen sigui capaç de relacionar-los, 

evocar-los i  utilitzar-los en qualsevol altre context. 
 La mestra és un model constant per imitar i cal la seva col·laboració perquè 

es creï un bon clima de treball. 
 És important respectar la individualitat de cada alumne i tenir en compte les 

seves característiques, per tant hi haurà nens que necessitaran una mica 
d’ajuda a l’hora de dur a terme el seu càrrec i d’altres que podran adquirir 
més responsabilitat. 

 I per últim tenir en compte el gaudi de l’infant en qualsevol de les activitats 
dutes a terme dins l’aula. En e moment en què una tasca es fa pesada, 
feixuga o avorrida, cal replantejar-ne el motiu i ser capaços com educadors 
de canviar l’activitat per tornar a crear un clima idoni pel desenvolupament 
integral dels infants. 
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Projecte del Protagonista: 
 Aquest projecte es basa en millorar l’autoestima del nen i la nena, i com a eina 
s’utilitza tant el llenguatge oral i escrit, ja que és a través del discurs coherent on 
l’infant explica les seves vivències i sentiments. 

 
 
- Hora del conte: Dins de l’aula es creen diferents moments 

relacionats amb el conte. D’una banda, la pròpia mestra llegeix i 
explica contes per tal de motivar als infants i fer que aquests 
gaudeixin del plaer d’escoltar un conte, apropar-los a la literatura 
infantil i incitant-los així a que poc a poc siguin ells mateixos els que 
s’engresquin a llegir. D’altra banda, gaudim d’un espai de biblioteca 
on els infants setmanalment trien, miren i llegeixen els contes que 
més s’acosten als seus interessos i al seu nivell (paraules, frases 
senzilles, de més llargues...) així com, aprenen a respectar l’espai de 
la biblioteca i a tenir cura dels contes. 

 El que es pretén amb aquestes activitats és que els alumnes arribin a        
comunicar-se en la llengua catalana al finalitzar aquesta etapa educativa i  
aconseguir així unes de les capacitats que marca el currículum d’Educació Infantil:  
Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges: verbal, matemàtic, 
plàstic i musical. 
 
LECTO-ESCRIPTURA 
 L’aprenentatge de la llengua escrita va lligada al desenvolupament evolutiu 
dels infants a cada edat. Per aquest motiu, tot i que es segueix una mateixa línia 
d’actuació, a cada curs del parvulari els treballen uns continguts diferents. 
 

El treball de la lecto-escriptura des de P-3 és un treball ben programat i 
constant. Els alumnes des de ben petits veuen lletres en el seu entorn més proper 
(cartes dels pares a l’escola, de l’escola a casa, els rètols de les botigues, llistes de 
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la compra, instruccions de jocs, catàlegs...) i el seu interès per conèixer i entendre 
el seu entorn és el que motiva tot el treball de lecto-escriptura que es fa a l’escola. 
 

Ja a P-3 els infants conviuen a l’aula amb diferents cartelleres com el seu 
nom, com es diuen els estris més utilitzats, poemes, els càrrecs... És partint del seu 
nom com els alumnes comencen a reconèixer i identificar totes les lletres de 
l’abecedari. 
Després d’aquest llarg treball a P-3, a P-4 quan les lletres del seu nom ja les 
identifiquen i les comparen tant amb les dels altres com amb altres paraules que la 
mestra escriu en diferents llocs, s’introdueix com a rutina l’abecedari. Aquesta 
rutina consisteix en diferenciar el nom de la lletra i el seu so (necessari per a poder 
escriure). Cada dia es fa el mateix exercici “es diu A” i “sona A”...  

La metodologia emprada a l’hora de treballar és a partir dels fonemes, ja que 
els infants escriuen les diferents paraules a partir d’aquests. Els infants sols 
intenten escriure les primeres paraules “lletrejant” lletra a lletra les paraules. No hi 
ha unes lletres  mínimes que han d’assolir els alumnes, ja que com es treballa a 
partir del nom cada nou curs apareixen lletres diferents. A partir del segon 
trimestre s’introdueix “Els llibres de les vocals”, on cada alumne (amb ajuda de la 
mestra) escriu diferents paraules que contingui la vocal treballada. És en aquest 
moment on els infants demostraran si van assolint els objectius marcats relacionats 
amb la lecto-escriptura. 
 

A P-5 per tal de recordar totes les lletres, ja que el nom propi i el dels 
companys ja està assolit, es continua treballant com a una rutina la repetició de les 
lletres de l’abecedari diferenciant el nom amb el so que representa i associant-les 
amb diferents paraules ja siguin nom propis o d’altres significatives per a l’infant. 
Aquesta rutina permet que a l’hora d’escriure l’infant discrimini la lletra que li toca 
escriure, si en un principi aquesta escriptura és vocàlica (es representen només les 
vocals) més endavant ja apareixen les consonants. Per tal d’aprofundir en cada 
lletra, a partir del mes de novembre es crea l’agenda de paraules. Cada dia després 
de les rutines es fa una lletra (seguint l’ordre de l’abecedari) i després de recordar 
el nom i el so es fa una pluja de paraules on es diuen tantes paraules com saben 
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que tinguin aquesta lletra. Després de dir-ne moltes, la mestra escriu a la pissarra 
una paraula de totes les que s’han dit i tot seguit a cada alumne se li dóna mig foli i 
la mestra escriu amb un retolador de color la lletra. Els infants han de copiar la 
paraula de la pissarra sota la lletra i fer-ne un dibuix. Tot seguit repassen la lletra 
treballada del mateix color que la ha escrit la mestra i les altres en negre. Per tal 
d’afavorir la producció dels alumnes, darrera del mig foli es fan punts de color 
vermell i cada nen/a segons el seu nivell escriuran tantes paraules com vulguin que 
continguin la lletra en qüestió. Així doncs, al final d’aquesta tasca quedarà a cada 
nen i nena un llibre amb totes les lletres de l’abecedari recollides i elaborat per ells 
mateixos. Per tant, els objectius bàsics són: 
  Identificar les diferents vocals 
  Relacionar so amb grafia 
  Reproduir les grafies 
  Associar diferents paraules amb una lletra determinada 
  Reproduir paraules senzilles 
  
 Un cop moltes de les lletres ja les identifiquen i reprodueixen bé, cal 
profunditzar més en la lectura i producció de paraules. Per fer-ho, s’utilitza l mètode 
el sil·làbic, ja que treballant els cops de veu de les paraules els facilita l’escriptura 
donat que el fet de discriminar les síl·labes fa que es deixen menys lletres al 
reproduir-la gràficament. A més a més, cal dir que a part de les vocals, que cal 
repassar en alguns casos, es treballen diferents consonants depenent dels 
interessos i les curiositats dels propis alumnes, tenint en compte que hi algunes que 
són més fàcils de discriminar que unes altres. Així doncs, tot i que no hi ha unes 
lletres mínimes a assolir, l’experiència demostra que al finalitzar el curs, els nens i 
nenes de P-5 reconeixen i identifiquen pràcticament totes les lletres. 

Pel que fa al material i a l’activitat en sí, un cop fet el llibre de les lletres, es 
presenta a l’aula de P-5 la llibreta de paraules. Aquesta llibreta té la funció que 
cada alumne, tenint en compte el seu nivell, vegi l’evolució del seu aprenentatge 
relacionat amb la lecto-escriptura. Tot i que es continua fent la rutina del matí de 
reconèixer les lletres, cada setmana s’introduirà una consonant seguida de totes les 
vocals amb uns cartells que romandran a la pissarra i que serviran per a que d’una 
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manera sil·làbica, els alumnes tinguin més facilitat a l’hora de llegir paraules (unir-
les). A partir de jocs, preguntes, repeticions, pluja de paraules... els infants aniran 
interioritzant les diferents síl·labes. El dilluns, al presentar les lletres s’escriurà una 
paraula amb cadascun dels jocs consonant més vocal. Durant la setmana es 
treballarà a nivell oral o sortint a la pissarra, i el divendres s’escriurà una frase que 
contingui aquesta consonant. Per tal de respectar sempre el ritme de cada alumne, 
es deixaran estones i espai per a que cada nen i nena faci les seves produccions 
(alguns més guiats que d’altres pel mestre). Els objectius bàsics de la llibreta de 
paraules són: 

 Interioritzar totes les lletres de l’abecedari 
 Reproduir les diferents síl·labes (consonant més vocal) 
 Llegir paraules senzilles 
 Escriure frases senzilles 

 Per tal d’avaluar, el millor instrument és l’observació sistemàtica de les 
diferents activitats que es duen a terme a l’aula, és a dir, a partir del treball 
realitzat diàriament a l’aula, tant els diferents reculls que queden com a material 
fungible a l’aula, com el material individual, ja que la majoria de les activitats, al 
treballar de manera globalitzada a ed. Infantil. treballen la lectoescriptura des de 
les diferents àrees curriculars i per tant les anotacions en el quadern de la mestra 
són molt importants. D’altra banda, per tal de portar un registre més concret de les 
lletres que ja han interioritzat els alumnes en una graella s’anoten els diferents 
ítems referents a les lletres treballades:  
   Identifica la grafia 

 Relaciona so amb grafia 
 Reprodueix la grafia 

La graella es marca amb el sistema del semàfor: verd està assolit, groc li 
costa i vermell no està assolit. Un cop veient els resultats la mestra ha de reforçar 
aquells aspectes a millorar en cada cas a través de diverses activitats.  

A part de la graella, el fet de treballar amb llibreta permet veure l’evolució 
que ha fet l’alumne respecte l’inici fins el final, sempre a partir dels seus propis 
coneixements inicials i respectant el seu ritme d’aprenentatge, ja que cada alumne 
és diferent.  
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3.2.5.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
LLENGUA ORAL    

1- Activitats  
 
- Rutines 

  Rotllana del cap de setmana 
  Memorització de poemes, dites...  
 

 
- Projecte 
 
- Dramatitzacions/ Teatre 
 
- Role-play 
 
- Conscienciació fonològica 
 
- Tutories:  
  Resolució de conflictes  Lectura i comprensió de contes en relació a convivència i valors 
 
- Biblioteca 
 

* Aproximació a les       literàries:  
 
-    Lectura de contes en veu alta per part dels alumnes 
- Fer préstec de llibres a la biblioteca per llegir a casa 
- Lectura de contes per part de la mestra, comprensió de les lectures i 

comentari posterior 
- Comentaris per part dels propis alumnes dels llibres llegits a casa i 

recomanacions o no als companys      
     -    Converses dirigides i espontànies 
 rutines:llegir 
   Notícia 

           diari 
 
 Converses i diàlegs        
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Narracions        Descripcions 
 Memorització i reproducció de poemes i textos de diferent tipologia. 

En aquests tipus d’exercicis partim sempre de models donats, i graduem la 
dificultat, demanant primer unes lleugeres modificacions sobre el model. 

Dramatitzacions 
Entrevistes 
Col·loquis 
Exposicions 
 
El mestre fa de   moderador i es dóna tanta importància als arguments 

emprats com a la forma de mantenir la correcció en la conversa. 
 
LLENGUA ESCRITA I LECTURA 
- Dictats preparats 
- Llibreta d’aula 
- Projecte de classe 
- Exposicions diverses 
- Participació a la mostra literària  
- Taller d’expressió escrita    
- Composició de diverses tipologies de textos ( narracions, descripcions, 

diàlegs...) tenint un referent o model 
- Posar diàlegs a les bafarades d’un còmic 
- Inventar diàlegs i dibuixar els personatges que els fan servir 
- Inventar-se escrits a partir d’unes paraules i /o frases donades 
- Creació d’una llibreta d’expressió escrita per poder anotar diferents llistats, 

diàlegs, idees, contes... 
- Creació d’un conte per Sant Jordi 
- Iniciar-se en l’escriptura de contes a partir del treball de les TIC: Petit escriptor 
- Realització de fitxes amb sopes de lletres, mots encreuats, jeroglífics... 
- Escriure inicis o finals diferents de contes coneguts 
- Reafirmació  de la lletra lligada 
- Activitats en relació a biblioteca i especificades al projecte punt.edu  ( carnet de 

biblioteca, valoracions dels llibres...) 
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- Fitxes en relació als contes explicats ( contes del recull de LIC, de la 
col·lecció  “ pa amb xocolata”  de l’editorial Teide, vaixell de vapor, etc) per 
treballar la comprensió, vocabulari, etc la comprensió 

- Activitats dels quaderns de lectura dels contes de Teide  de la col·lecció “ El 
vaixell de vapor” que es troben a la biblioteca. 

- Anotació dels títols del llibre al carnet de biblioteca, tot especificant si ens ha 
agradat molt, poc o gens 

  A Cicle Inicial: 
 -Dictats preparats. 

-Jocs d’escriptura  il·lustrats 
-Textos lliures guiats. 
-Acabament de textos. 
-Ampliació de sintagmes. 
-Substitució de paraules. 
-Imitació de models donats. 
-Còmics d’una vinyeta, bafarada... 
-Desenvolupar idees donades per la tutora. 
-Escriure el peu de dibuixos. 

A Cicle Mitjà: 
 -Dictats preparats. 
 En el centre disposem d’una sèrie dictats que han estat preparats per la 
comissió que anomenem de Competències Bàsiques, tots ells estan graduats per 
nivells tant d’edat com de dificultat, els mateixos s’han fet arribar al d’altres centres 
de la zona, degut en principi per la seva bona aplicació i pels bons resultats que 
estan donant.  
 Aquests dictats es fan arribar als alumnes per tal que ells se’ls puguin 
preparar de manera individual, fent diferents exercicis amb els qual es pretén 
treballar el concepte del mateix. Una vegada fets a l’aula, són corregits pel 
mestre/a, aplicant un codi que els alumnes ja saben interpretar per tal de corregir 
les faltes que hagin pogut fer. 

-Textos lliures guiats. 
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A part dels textos que es puguin treballar en les diferents àrees, es dinàmica 
del centre que cada alumne el cap de setmana faci un text lliure, partint d’una idea 
plantejada pel tutor, el mateix es corregit pel mestre/a i recopilat de manera que es 
vegi l’evolució de l’alumne/a al llarg del curs. 
 -Treballar diferents tipologies de textos. 
 Es costum treballar en les diferents àrees, les tipologies de text, en funció de 
la matèria que correspongui, darrerament i degut a les mancances es té més 
incidència en el que podríem anomenar testos de caràcter científic, explicant les 
experiències que es treballen sobre tot a Coneixement del Medi. 

-Acabar històries començades. 
Dins les rutines, s’efectua una activitat en que els alumnes fan la continuïtat 

d’una història començada per un d’ells i continuada per un altre company, dins la 
mateixa també es valora molt la vessant artística i plàstica. 

-Resolució d’històries absurdes. 
Activitat de menys freqüència, que normalment es desenvolupa dins el Taller 

d’expressió escrita, partint de personatges, situacions o indrets una mica 
inversemblants. 

-Crear textos a partir de varis dibuixos, paraules, situacions... 
Activitat d’escola, que ja es tradicional, partint d’uns dibuixos, paraules o 

situacions cada grup escriu un conte que serà llegit durant la setmana de Sant Jordi 
com una Activitat cultural més de la Diada. 

-Elaborar còmics de poques vinyetes (2-3) 
Activitat directament relacionada, amb un fet o personatge rellevant, que es 

dur a terme juntament amb l’àrea d’expressió visual i Plàstica. 
-Rodolins. 
Activitat prèvia al treball de la poesia, que es dur a terme de manera 

directament relacionada amb la tipologia de textos. 
-Participació en mostres literàries tant de l’escola com del municipi. 
Es costum del centre participar en diferents certàmens literaris tan del 

Municipi (Mostra Literària d’Argentona), com de la comarca (Mostra Literària del 
Maresme), com d’altres entitats que estiguin directament relacionats amb la 
promoció de la nostra llengua (Òmnium Cultural). Activitat molt motivadora, sobre 



Projecte lingüístic ................................................................................................................CEIP Sant Miquel del Cros 

 24 

tot degut al caràcter competitiu i als bons resultats que han obtingut alguns 
alumnes del centre. 

-Activitats TAC. 
De manera regular es treballen diferents aspectes de la llengua partint 

d’activitats TAC, ja siguin tractament de Textos, com CLIC, com d’altres que es 
considerin oportunes. 

-Tallers d’expressió escrita. 
Activitats de manera regular que s’efectuen una hora a la setmana, en la que 

es treballen diferents aspectes de la llengua de manera més lúdica. 
  A Cicle Superior: 

-Els mateixos suggeriments que a CM i a més: 
-Text poètic a partir de models (per imitació, substitució...) 
Activitats de desenvolupament del llenguatge poètic, per tal de desenvolupar 

el mateix, i treballar el diferent aspectes relacionats amb la poesia i les seves 
variants. 

-Cal·ligrames. 
Activitat encaminada a relacionar de maner a directa l’expressió escrita, amb 

l’àrea visual i plàstica i en certs moments el coneixement del medi. 
-Jocs de llenguatge 
Activitats que es desenvolupen dins el Taller d’expressió escrita per tal de 

treballar la llengua de manera més lúdica. 
-Endevinalles. 
Activitat de llenguatge amb la que es pretén treballar tant la llengua escrita 

(metàfores, comparacions,....), com la comprensió, com el llenguatge específic 
d’altres àrees. 

-Revista escolar. 
Activitat en el que es treballen les diferents tipologies de textos (entrevistes, 

descripcions, poesies,....) junt al la seva publicitació junt amb el treball de diferents 
activitats TAC. 

La lectura ha de ser sempre significativa i funcional. La lectura funcional és la 
que possibilita: 
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. L’obtenció d’una informació concreta. 

. El seguiment d’instruccions. 

. La comprensió del missatge. 

. La comprensió  d’intencionalitat o punt de vista de l’emissor. 

. L’aprenentatge. 

. El plaer de llegir. 
El textos utilitzats són, a més del llibre de lectura i el de llenguatge, de 

tipologia i font diverses, preparats pel mestre. 
 

 Per treballar el mecanisme lector es realitzen lectures individuals i 
col·lectives, silencioses i expressives. 

 Per fomentar l’hàbit i el gust per la lectura es fa servir la biblioteca del 
centre, i a criteri de l’equip de  mestres, quan s’escau, s’aconsella un llibre 
determinat o es deixa als nens fullejar i triar; a més, a l’aula hi ha també el 
racó de biblioteca. 

 
A partir de Cicle Mitjà s’avança en el treball de la comprensió lectora amb 

activitats com: 
-Lectura inicial silenciosa. 
-Localització del títol. 
-Identificació de les paraules clau. 
-Identificació i reconeixement dels indicadors del text (cursiva, asterisc..) 
-Localització dels paràgrafs i identificació de la idea principal de cadascun. 
-Identificació de la idea principal del text. 
-Identificació de les parts del text. 
-Resum del text. 
-Opinió  personal. 

 
3.2.6 RELACIÓ LLENGUA ORAL- LLENGUA ESCRITA 

Considerada la llengua com un tot , les activitats orals i escrites estaran 
sempre relacionades, i els continguts sistemàtics de fonètica, d’ortografia, lèxic i 
gramàtica s’introduiran a partir de les activitats de comprensió i expressió oral i 
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escrita . La reflexió sobre els aspectes formals de la llengua es farà a través de 
contextos significatius . 

Sempre prioritzarem les funcions expressives i comunicatives donant més 
pes a les activitats d’ús de la llengua, a partir de models donats o de les creacions 
personals de l’alumne, tot i que utilitzarem la terminologia pròpia de la funció 
metalingüística sempre que calgui. 

Les fases per les que passen les activitats d’aprenentatge són: 
 Contextualitzar: tindrem en compte els elements de la situació, l’audiència, el 

propòsit i el text que es pretén elaborar. 
 Planificar: que escrivim i com ho volem escriure. 
 Redactar: crear l’escrit. 
 Revisar: Tot el procés, tant el redactat com la seva planificació.  
 Tornar a redactar. 
 

3.2.7.LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES 
 Treballem la llengua en les diferents àrees de manera globalitzada. És per 
aquest motiu que tant la llengua oral com l’escrita són presents tant en el 
descobriment d’un mateix, el descobriment de l’entorn com en els diferents 
llenguatges. 
 
 
3.2.8. CONTINUITAT I COHERÈNCIA ENTRE CICLES I NIVELLS 

Pel que fa a la continuïtat i coherència entre nivells es segueix una mateixa 
línea pedagògica.  En la qual els aprenentatges es fan de forma gradual, partint 
dels coneixements previs de cada nen i respectant el ritme d’aprenentatge 
individual.  Tenint molt clar els objectius i els continguts marcats a cada nivell 
(concretats al PCC).  Com equip de mestres tenim reunions setmanals de cicle, en 
les quals es prenen decisions per treballar d’una forma coherent i continua, evitant 
així les repeticions d’activitats i potenciant el treball en equip. Al finalitzar el curs es 
deixa constància del treball realitzat per facilitar la continuïtat. 
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3.2.9. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA 
LLENGUA VEHICULAR 

El centre organitzarà espais d’atenció a l’alumnat nouvingut1 amb l’objectiu 
d’intensificar i accelerar l’aprenentatge de la llengua catalana imprescindible per a 
iniciar les relacions socials i d’adaptació social i facilitar el més aviat possible l’accés 
al currículum ordinari. També s’impulsen estratègies d’aprenentatge a l’aula 
ordinària tenint oportunitats d’interactuar amb els companys. A cada alumne 
d’acord amb els coneixements lingüístics previs se li realitzarà una programació 
planificada. 

Tot el personal que intervé en el centre és partícip de l’acollida lingüística de 
l’alumnat nouvingut i els principis que la regeixen  són compartits. Aquesta acollida 
lingüística la fem en català per facilitar-li el procés d’adaptació. 

L’alumnat i els companys de classe seran subjectes actius en l’ ensenyament de 
la llengua, per tant impulsem situacions informals d’us d’aquesta on apareixen  
senyals no lingüístiques que permeten accedir al significat i al sentit de les 
produccions lingüístiques de l’interlocutor. 

Es valorarà la llengua materna de l’alumne apreciant-la com un bé lingüístic, 
acadèmic i cultural. 
 
3.2.9.1. ASPECTES METODOLÒGICS QUE REGEIXEN LA INCORPORACIÓ DE LA 
NOVA LLENGUA 
  Organitzarem activitats d’ensenyament-aprenentatge en les quals es posin 
en relació la llengua materna i la llengua catalana per poder desenvolupar habilitats 
que poden ser transferides d’una llengua a l’altre. 

Utilitzarem les competències desenvolupades des de la seva pròpia llengua 
per poder ser utilitzades per l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Evitarem una activitat unidireccional: el professor parla i l’alumne escolta, farem 
coses junts i negociarem els procediments -llenguatge- per a poder-les fer. 
Fomentarem les capacitats que estan implicades en la comprensió i la negociació de 
significats fent-los servir conjuntament. 

                                                 
1 Cal concretar l’ organització propia del centre segons la disposició horària (aula EE, reforç individualitzat,  
grup reduït...) 
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Utilitzarem el treball en grup en el qual els alumnes hagin de fer coses junts 
oferint-los ajudes des del professorat per a la resolució de tasques globals que 
tinguin a l’alumnat com a protagonista, promovent la interactivitat entre ells. 
Afavorir la interdependència entre l’alumnat impulsant els mètodes cooperatius. 
 
3.2.10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 Dins de l’aula hi ha una gran diversitat d’alumnes amb diferents 
característiques d’aprenentatge que es respecten en tot moment. Respectem i 
reforcem el ritme maduratiu de cada un d’ells. Per dur-ho a terme es fan : 
 -Activitats d’ampliació 
 -Activitats de reforç 
 -Activitats de suport (amb la mestra d’Educació Especial o la mestra de 
suport). En aquest cas, a partir de la coordinació dels mestres s’acorden els punts a 
reforçar de cada alumne, donant més importància a la comprensió i expressió 
escrita i oral. 
 -Activitats de sisena hora 
 
3.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE 
PLURILINGÜE. 

El fet que la llengua de les activitats del centre sigui el Català es 
compaginarà amb una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i 
altres realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees 
curriculars.  

Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit 
de llengües, tot el centre vetllarà perquè tot l’alumnat desenvolupi una actitud 
positiva envers la diversitat lingüística i cultural. 

El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats 
socials i culturals, i en especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos. Per 
tant, el currículum de les diferents àrees de coneixement adoptarà una perspectiva 
intercultural sempre que sigui possible. 
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Les competències audiovisual i de tractament de la informació digital són 
competències bàsiques molt lligades amb la competència comunicativa. Moltes 
activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals. 
Per tant, cal vetllar perquè la utilització d’aquestes eines contribueixin al 
desenvolupament de la llengua catalana en concret i de la competència 
comunicativa en general.  
 
3.4. ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 
 Es preveu impartir en llengua catalana les estructures lingüístiques comunes. 
Amb la finalitat d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre 
ambdues llengües s’ha fet una tria de materials tant de comprensió, com 
d’expressió i d’ ortografia diferencial. Així mateix, el llibre de text utilitzat permet 
reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües. 
 
3.5. ESTRATEGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA 
 L’escola va decidir dedicar sisenes hores a treballar la llengua des d’altres 
vessants, amb diferents metodologies i de forma més lúdica  ajudant als infants a 
millorar la competència lingüística i comunicativa, la qual cosa repercutirà també en 
els resultats dels seus aprenentatges. 
Aquestes sisenes hores les dediquem a : Treball de la biblioteca 
        La dramatització 
       Taller d’expressió escrita 
    
4. LA LLENGUA CASTELLANA  
 4.1. L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA 
4.1.1.INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 La llengua castellana s’introdueix a cicle inicial a nivell oral. D’aquesta 
manera a final de cicle es poden transferir a aquesta llengua aquells aprenentatges 
assolits en llengua catalana. 
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4.1.2.LLENGUA ORAL 
 Com s’ha esmentat anteriorment la llengua Castellana a cicle inicial 
s’introdueix de manera oral. L’eix vertebrador és el conte i a partir d’aquest es 
treballa la comprensió i expressió oral. Dins la classe s’utilitza exclusivament el 
castellà per a la comunicació verbal i escrita.  
 L’aprenentatge de la llengua castellana durant tota la primària inclou 
activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques donant èmfasi a la 
competència oral als primers cursos. 
 4.1.3.LLENGUA ESCRITA   A finals de cicle inicial es comença a introduir l’escriptura a través de 
diferents àmbits, valorant en positiu les produccions escrites dels alumnes. A partir 
de 3r s’inicia de manera més sistemàtica el treball de la lectura i l’escriptura.  
 L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir 
aquest objectiu s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats 
de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i 
acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Es fa coordinadament amb 
l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències. 
 4.1.4.ACTIVITATS D’ÚS  LLENGUA ORAL 
CI 
Jocs de llengua 
Petites dramatitzacions: entrevistes, diàlegs, recitar poemes, rodolins... 
Audicions per tal de reforçar la comprensió oral i l’atenció. 
Descripcions guiades 
CM i CS -Converses i diàlegs  

Activitats habituals dins l’aula ja siguin de manera guiada (debats, 
verbalització de fets,...)  
-Narracions  



Projecte lingüístic ................................................................................................................CEIP Sant Miquel del Cros 

 31 

 Textos guiats o lliures que es duen a terme per tal de treballar aspectes de la 
llengua que normalment ja es fan en Llengua Catalana però que a efectes narratius 
es important treballar en Llengua Catalana. 
-Descripcions 
 Tipologia de text que també es treballa en llengua castellana, però que ajuda 
a consolidar i a adquirir vocabulari. 

En aquests tipus d’exercicis es parteix sempre de models donats, i es gradua 
la dificultat. 

 
-Entrevistes 
 Per la tipologia del Barri on estem situats per la revista escolar, es fan 
entrevistes en llengua Castellana i important també per tal de treballar aquesta 
tipologia de text.  
-Col·loquis 
 Activitats de conversa de temes d’actualitat, encaminades a la consolidació 
de la llengua i a treballar altres valors. 
-Exposicions 
 Activitats d’exposicions orals de temes de diferents matèries amb la intenció 
de millorar l’expressió oral i el vocabulari específic. 
   
 
  
5. LA LLENGUA ANGLESA 
 
5.1.ESTRATÈGIES GENERALS 
 
5.1.1.DESPLEGAMENT CURRICULAR  L'anglès és la llengua que la comunitat educativa ha triat perquè formi 

part del currículum de l’alumnat com a primera llengua estrangera. L’objectiu 
d’aquesta llengua és fer comprendre i expressar missatges senzills dins d’un 
context. 
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5.1.2.METODOLOGIA  
 A l’escola comencem a treballar la llengua anglesa a partir de P-4. Hem 
avançat l’edat a través del Projecte d’Innovació de Llengües Estrangeres. La 
metodologia emprada per l’ensenyament de la llengua estrangera és el mètode 
Artigal. Amb aquest mètode treballem els diferents aspectes de la llengua a través 
del conte. S’introdueix la llengua oral, donant molta importància al component 
auditiu. 
 A cicle inicial es segueix donant molta importància al component auditiu. 
Progressivament es va introduint el llenguatge escrit pel que fa al reconeixement de 
paraules fins a la lectura de frases més complexes. A finals de cicle valorem en 
positiu l’escriptura de la llengua anglesa. 
 A Cicle Mitjà, es treballa l’expressió i la comprensió oral i s’inicia l’expressió 
i comprensió escrita. 
 A cicle superior es continua amb la mateixa dinàmica introduint aspectes 
gramaticals més concrets de la llengua. 
 
 En finalitzar l’escolarització a primària els alumnes han d’haver assolit un 
nivell de competència lingüística en llengua estrangera adient. És a dir han de ser 
capaços de participar en situacions comunicatives, de produir textos escrits breus 
(tenint en compte els continguts treballats a classe), de llegir i comprendre textos 
en llengua anglesa. 
 
5.1.3.MATERIALS DIDÀCTICS   Com s’ha esmentat anteriorment l’ensenyament de la llengua anglesa a 
Educació Infantil es fa a través del conte. Els materials didàctics emprats en 
aquesta etapa són de component auditiu, com ara DVd’s, Cd’s en els que trobem 
recursos com: cançons, vídeos....De component visual com ara “flashcards”, 
pòsters... 
 A partir del cicle Inicial s’utilitza un llibre de text compost per un “Classbook” 
i un “activitybook”. Aquests serveixen com a guia per treballar tots aquells 
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continguts que dicta el currículum. No obstant es fa servir tot un seguit de material 
addicional per tal d’ampliar o reforçar els conceptes treballats.  
 
 Songs: material indispensable per la formació auditiva de l’alumne. Milloren 
la seva competència lingüística ja que són un model real a imitar. A més a més 
l’alumne aprèn la cultura anglesa en fer ús de cançons tradicionals. 
 Contes, “chants”: la literatura ajuda els alumnes a despertar l’hàbit lector. És 
un mitjà a través del qual l’alumne desenvolupa la seva comprensió i s’adona de la 
funció poètica del llenguatge.  
 Posters i “flashcards”: són un material molt visual, i flexible a l’hora de 
treballar. No sols formen part de la decoració de classe (aconseguint així una 
adequada atmosfera de treball, i una adquisició del llenguatge de manera 
inconscient) sinó també com a element de treball. 
 Jocs: es fan un seguit d’activitats divertides, i útils que asseguren la 
motivació, l’interès i la diversió dels alumnes. Amb aquestes els alumnes 
desenvolupen la seva personalitat i esdevenen més autònoms, a més a més 
utilitzen el llenguatge en un context diferent.  
 Diccionari: l’utilitzem a partir de Cicle Superior. Amb aquesta eina els 
alumnes adquireixen la competència d’aprendre a aprendre, ja que esdevenen més 
autònoms i adquireixen una certa iniciativa personal. 
 DVd’s: amb aquest material els alumnes desenvolupen la seva percepció 
auditiva amb un component essencial, el fet que és visual. Aquest fet els ajudarà a 
adquirir una comprensió completa. 
 
 Cal dir que tot els materials didàctics que utilitzem amb les diferents classes 
són adients al seu nivell i a les seves necessitats. 
 
5.1.4.RECURSOS TECNOLÒGICS   A l’aula d’anglès es disposa d’ordinadors tot i que es volen introduir més 
portàtils per així poder cobrir totes les necessitats de l’alumnat. No obstant, però, la 
proximitat amb l’aula d’informàtica ens ajuda a poder-ne fer ús gairebé sempre.  
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 Disposem d’un full de recull de pàgines web, elaborat per les mestres 
d’anglès que ens ajuda a agilitzar l’ús de recursos d’internet, com ara: jocs 
interactius, activitats.....A més a més disposem d’un  gran nombre de Cd’s 
interactius amb activitats de “listening” i “writing”. 
 Un altre recurs del qual disposem són uns programes d’àudio “Audacity” amb 
el que fem gravacions amb els alumnes emprant la llengua estrangera com a 
vehicle d’ús. Així com també de càmera de vídeo (pertany a l’escola), per gravar 
representacions, diàlegs..... 
 
5.1.5. ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA A L’AULA 
 L’aula de llengua estrangera ha de ser un espai d’immersió en la llengua 
d’aprenentatge, ja que d’aquesta manera es pot garantir l’ús real de la mateixa. 
El/la mestra utilitza aquesta llengua com  l’habitual en les interaccions, tant formals 
com informals, amb els alumnes. En aquest sentit s’estableix un clima favorable en 
què l’alumnat se sent segur i estimulat. 
 Tanmateix,  s’intenta que  la llengua d’interacció entre els alumnes sigui 
l’anglesa, per tal que els alumnes no sols siguin receptors, sinó també emissors de 
la mateixa.  
 El centre preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats 
del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge mitjançant: suports comunicatius, 
la revista, el blog; activitats artístiques com ara representacions teatrals, 
exposicions... 
 
5.2.ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ D’OFERTA 
 
5.2.1.AVANÇAMENT DE L’ENSENYAMENT 

Tot i que la llengua estrangera es comença a P4, el centre planifica el seu 
avançament a P3 tenint en compte la contextualització d’aquesta llengua dins el 
currículum de l’educació infantil, seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa i 
assegurant la dedicació horària i una organització que afavoreixi el contacte 
freqüent amb la llengua. Es vetlla perquè qui s’encarrega de l’experiència tingui la 
competència lingüística necessària i la formació específica per aquesta etapa. 
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5.2.2.CONDICIONS DE CONTINUITAT DEL PROJECTE 

El proper curs escolar acaba el projecte d’innovació de l’anglès a parvulari i 
per tant ja no disposarem dels recursos de l’administració, tant pel que fa al/la 
mestra com per la dotació econòmica. 
L’escola vol continuar mantenint  el projecte, però restarà pendent del nombre de 
nens matriculats al centre, dels grups i per tant de la plantilla de l’escola. 
 
5.2.3.APRENENTATGE INTEGRAT 
 El centre planifica el treball en petits projectes d’àrees no lingüístiques en 
llengua anglesa al cicle superior. També, buscant la funcionalitat del llenguatge,  es 
treballarà  dins de l’educació física  el vocabulari propi dels esports. 
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6. CONCRECIÓ HORARIA DE LES LLENGÜES 
  
6.1 QUADRE HORARI 

  
 
 
 

  Hores per curs Estructures lingüístiques comunes 
Horari de lliure disposició 
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Llengua catalana    
Ed. Infantil 3 anys 7   
Ed. Infantil 4 anys 7   
Ed. Infantil 5 anys 7   
1r curs (CI) 2 1,5 1 
2n curs (CI) 2 1,5 1 
3r curs (CM) 2 1 1 
4t curs (CM) 2 1 1 
5è curs (CS) 2 1 1 
6è curs (CS) 2 1 1 
        Total 12 7 4 
Llengua castellana  Compensació horaria  
1r curs (CI) 2   
2n curs (CI) 2   
3r curs (CM) 2 1  
4t curs (CM) 2 2  
5è curs (CS) 2 2  
6è curs (CS) 2 2  
        Total 12 7  
Llengua anglesa   PROJECTE 
P.3   1 
P.4   2 
P.5   2 
1r curs (CI) 2  1 
2n curs (CI) 2  1 
3r curs (CM) 1.5  1.5 
4t curs (CM) 1.5  1.5 
5è curs (CS) 2  1 
6è curs (CS) 2  1 
        Total 15  7 
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6.2 COMPENSACIÓ HORARIA 
 Donades les característiques sociolingüístiques de l’escola s’ha considerat 
compensar les 245h. d’estructures lingüístiques comunes impartides en català de la 
següent manera: 
CM: 1 hores de literatura castellana  per curs i fer els tallers de matemàtiques en 
castellà a 4rt. 
CS: 1 hores de literatura castellana per curs  i fer els tallers de matemàtiques en 
castellà.  
 
 
7. L’AVALUACIÓ 
  

S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge 
que, en part, ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. 
Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment (graelles d’observació 
sistemàtica), que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació dels criteris 
d’avaluació al llarg dels cursos. A més a més són elements de reflexió per prendre 
decisions en relació amb l’organització del currículum i els enfocaments 
metodològics. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió 
comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per 
tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació final. 

Per dur a terme l’avaluació continua fem ús de les graelles d’observació, que 
tenim elaborades per curs, cicles i continguts.  

Els criteris d’avaluació de les tres llengües són els que s’han concretat en el 
document de criteris d’avaluació del centre i que forma part del Projecte Educatiu. 
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8 .ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
8.1. ÚS DE LA LLENGUA AL CENTRE 
8.1.1 LA LLENGUA A L’ESCOLA  El Claustre, el personal d’administració i de serveis de l’escola usa la llengua 
catalana com a vehicle de comunicació. 
8.1.2.LA LLENGUA EN L’ACTIVITAT DOCENT 

L’ús de la llengua  catalana a l’activitat docent a la nostra escola, actualment 
es reparteix de la següent manera: 

Educació Infantil (alumnes de 3,4 i 5 anys): totes les àrees es fan en 
llengua catalana. 

En aquesta etapa s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge, 
exclusivament la llengua catalana. 

Els/les Mestres-Tutors/es d’aquests grups d’alumnes seran els/les que 
impartiran totes les àrees, excepte les de les especialitats d’Educació Musical i 
Llengua anglesa. 

Educació Primària (cicle inicial, mitjà i superior): també es fan totes les 
àrees en llengua catalana a excepció de la llengua castellana, que lògicament es fa 
en castellà, i l’idioma estranger, l’anglès, en llengua anglesa. 

El/la mestre/a tutor/a del grup d’alumnes serà el/la qui impartirà l’àrea de 
llengua catalana en aquesta etapa, tenint en compte que serà una altra persona la 
que impartirà la llengua castellana, per tal de crear un altre referent per aquesta 
llengua. 
 
8.1.3.ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 

 L’equip docent de l’escola  ha afavorit un canvi en el llenguatge dels 
comunicats com a qüestió més formal , i  també va revisant els materials nous que 
arriben   a l’escola per provocar també  un canvi d’actitud. 
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8.1.4.DOCUMENTS DE CENTRE 
Per tal de no provocar situacions contradictòries entre els acords presos i les 

actuacions realitzades individualment pel professorat nouvingut,  els continguts dels 
documents referents a la llengua es donaran a conèixer a tot l’equip docent.  
8.1.5.LA LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

En la relació amb les famílies s’utilitza bàsicament la llengua catalana: 
reunions, entrevistes, informacions escrites etc. No descartem però, per motius 
d’apropament a les famílies la utilització de la llengua castellana en alguns casos. 

Si es tracta de famílies nouvingudes de la resta de l’estat o d’algun altre país, 
s’utilitza el castellà o es demana el servei de mediació i/o traducció quan es creu 
convenient per assegurar la bona entesa i acollida . 
8.1.6.COMUNICACIÓ EXTERNA 

Tot el que fa referència a l’administració de tipus oficial (actes, certificacions, 
papers de secretaria i altres...), es complimenten, a la nostra escola, en català, 
excepció feta d’aquells documents, el destí dels quals és per a entitats i Organismes 
no pertanyents a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya que es fan en 
totes dues llengües. 

De l’administració de tipus informatiu destinada als/les pares/mares/tutors/es 
dels/les alumnes (cartes, informes, cartells...)es complimenten, també, totalment 
en català. 
8.1.7.LA LLENGUA EN L’ACTIVITAT LÚDICA 

Dins el context lúdic , al pati, la llengua de relació entre els alumnes és el 
castellà. Es per aquest motiu que durant tota l’escolarització s’intenta proporcionar 
als alumnes models de llenguatge relacionats amb activitats lúdiques, cançons, 
jocs...per aconseguir poc a poc que la llengua catalana també formi part del lleure 
dels infants. 
8.1.8.EDUCACIÓ NO FORMAL 

En les activitats com el servei d’acollida, el menjador escolar i les activitats 
extraescolars que es fan a l’escola, siguin de l’AMPA o l’Ajuntament, s’utilitza com a 
llengua vehicular la catalana. 
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També s’usa com a llengua vehicular , en totes aquelles activitats que es fan 
fora del Centre, visites a Institucions, excursions, activitats de caire cultural i/o 
tradicional. 
 
8.1.9 LLENGUA I ENTORN 

Estem ubicats en un entorn completament de parla castellana. L’únic lloc on 
els nostres alumnes senten i utilitzen el  català és a l’escola. Sovint som una illa de 
parla catalana en un món castellà, tant pel que fa  a nivell familiar, com els espais 
culturals de barri, com la  TV i la música que consumeixen els nostres alumnes. 

 És per aquest motiu que,  l’escola participa en les coordinacions en xarxa, en 
els plans estratègics d’intervenció integral del veïnat de Sant Miquel del Cros,  per 
tal de treballar, conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats 
veïnals,  per anar garantint, cada vegada més, la continuïtat i la coherència 
educativa,  en temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió 
social. 
8.1.10 LLENGUA EN LES EXPOSICIONS, MURALS, CARTELLERES 
 El centre preveu l’ús de la llengua catalana en la projecció dels resultats del 
treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge mitjançant les exposicions, els 
murals, les cartelleres i també a través de suports comunicatius com  la revista, el 
blog; i activitats artístiques com ara representacions teatrals, exposicions... 
 

8.2. PLURILINGÜÍSME AL CENTRE EDUCATIU 
 
8.2.1.ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES 

Creiem que tothom té dret a ésser reconegut com a membre d’una 
comunitat lingüística, però cal també desenvolupar la competència plurilingüe que 
ens permeti comunicar-nos amb persones d’altres contextos lingüístics. 

El nostre centre té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i les seves 
famílies i l’aprofitem tant per afavorir la seva autoestima com per enriquir les 
activitats ordinàries del centre.  

El coneixement d’uns i altres crea un bon clima que afavoreix la resolució de 
conflictes sense prejudicis culturals. 
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8.2.2.MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA 
 Un cop establert en aquest document que la llengua de comunicació amb les 
famílies i l’entorn és bàsicament en llengua catalana, cal esmentar que en alguns 
casos el centre ha de portar a terme certes actuacions: 
 -Amb segons quines famílies, per tal que hi hagi un apropament amb 
l’escola, es fa servir la seva llengua materna. En alguns casos aquesta és el castellà 
i en altres es demana el servei de traducció al Consell Comarcal per famílies 
africanes i magrebines.  
 -En el nostre centre hi ha famílies que no saben llegir ni escriure i per tant 
realitzem les comunicacions oralment en català i castellà i per escrit per  tal 
d’ajudar-los a omplir els documents administratius que es necessitin. 
 
8.3.ALUMNAT NOUVINGUT 
 
 Donades les característiques del barri, ens trobem amb dues tipologies 
d’alumnat nouvingut: 
 -Alumnes de P3 provinents de famílies castellano parlants (99%) 
 -Alumnes que provenen de la resta de l’Estat o d’altres països.  
 En el primer cas s’utilitza sempre el català per fer possible la integració 
garantint una atenció al grup classe en llengua catalana, tant pel que fa al tutor 
com als reforços i utilitzant una metodologia d’immersió des  d’un enfocament 
comunicatiu i durant tot l’ensenyament. 
  
 En el segon cas, en el moment que un alumne d’aquestes característiques 
arriba al nostre centre es posa en marxa el “Pla d’acollida i integració de l’alumnat 
nouvingut” del qual disposa el centre,  i  en el que trobem les actuacions 
específiques a realitzar amb els alumnes. 
 El centre creu convenient que l’especialista d’Educació especial sigui la 
persona d’acollida i referència per aquests alumnes ja que és la única que té 
aquesta flexibilitat horària. 
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 Davant d’una nova incorporació la mestra especialista té la possibilitat  de 
deixar d’atendre tantes hores a altres alumnes, i facilitar la bona integració i 
acollida de l’alumne nouvingut i començar el Pla de treball. La mestra especialista 
i/o coordinadora LIC no només fa la preparació per la incorporació a l’aula sinó que 
també realitza un seguiment per la bona integració i socialització de l’alumne fent el 
seguiment del pla de treball individualitzat. 
 
8.4.ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 
  
8.4.1.PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE 
 Tenint en compte l’avaluació de competències bàsiques del nostre alumnat, 
el centre determina les necessitats de formació tant lingüístiques com didàctiques 
(d’ensenyament de llengües i d’ensenyament en una llengua).  
 
8.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
 

Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en concret 
d’aquest projecte lingüístic, el centre disposa de reunions setmanals d’equips de 
cicle d’infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior,   i una altra intercicles.  

Les coordinacions de l’equip de cicle possibiliten el seguiment acurat del 
progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre adoptarà els 
mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat més adequats.  

Es treballen també  que les estructures lingüístiques comunes es presentin 
en una sola llengua , però que es puguin  practicar en cadascuna de les llengües 
d’aprenentatge, que  és un requisit necessari per a la seva transferència i 
desenvolupament.  

Es vetllarà per la no repetició de  la presentació sistemàtica d’aquestes 
estructures comunes  a cada llengua.  

Per garantir la coherència intercicles, es fan també cicles de traspàs 
setmanals, on hi participen tots els cicles per fer el  traspàs d’informacions i tasques 
realitzades en els cicles, programació d’eixos transversals, preparació de jornades i 
festes culturals en les que hi participa tot l’alumnat. 
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A través de les  reunions de departaments també setmanals, el centre 
programarà una adequada distribució de les competències bàsiques i de les 
estratègies de la llengua oral i escrita que cal treballar en les diferents àrees i 
cursos.  
  8.6.BIBLIOTECA ESCOLAR 

L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats que 
queden recollides en el nou currículum sobretot en les competències de tractament 
de la informació i d’aprendre a aprendre.  Per desenvolupar aquestes competències 
l’alumnat ha de comptar amb els recursos bibliogràfics, audiovisuals i digitals 
adequats. La biblioteca escolar es un centre de dinamització de moltes activitats 
que possibiliten l’assoliment d’aquestes competències.  

 
A més de ser un espai de dinamització dels projectes d’aprenentatge, la 

biblioteca de centre és també un eix fonamental per tal de fer efectiu un pla de 
foment de la lectura. Com a part del nou currículum, cada alumne/a ha de dedicar 
un mínim de mitja hora diària a la lectura, ja sigui a través d’activitats específiques 
de lectura, o a través del treball curricular de les diferents àrees. En aquesta línia, 
la lectura, com a part de la competència comunicativa, és una responsabilitat de 
totes les àrees curriculars.  
     Tots aquests motius,  ens van portar a realitzar i presentar el projecte 
d’innovació  educativa de la biblioteca  escolar , puntedu,  el curs escolar  2.006-07. 
L’aprovació d’aquest projecte ha comportat reunions de comissió de biblioteca i la 
formació dels/ de les mestres  integrants de la comissió. 
Aquest projecte de la biblioteca escolar, “Un mar de contes” és un dels eixos 
transversals que es treballen a l’escola. 
 
8.7.PROJECCIÓ DEL CENTRE 

Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de 
manera regular en la llengua catalana.  
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Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de 
contextos significatius i funcionals, el centre vetllarà perquè els projectes de treball 
i les tasques d’aprenentatge tinguin un lligam amb la realitat exterior.  

Com a part d’una comunitat social, el centre realitzarà també activitats de 
projecció externa que permetin conèixer amb major detall el nostre projecte 
educatiu. Per fer això, es podran fer servir diferents eines de comunicació: 
exposicions, webs, revistes, presentacions, portes obertes, etc. 
 
8.8 INTERCANVIS I MOBILITAT 
 Atès que una llengua s’aprèn sobretot a través de les interaccions 
comunicatives reals amb altres parlants d’aquesta llengua, l’escola facilita trobades, 
colònies, sortides, anar al teatre i  celebració de  les festes. 

Les creiem importants ja que creen dinàmiques encaminades a millorar la 
competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de comunicació i interacció 
reals en el seu propi context, a generar bones pràctiques, a facilitar la interrelació 
sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural 
del propi entorn i d’altres indrets. 
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