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1. Presentació
Considerant la llengua com a vehicle de comunicació, de convivència i
tenint en compte la nova composició de l’alumnat i de les seves
famílies, creiem necessària una reflexió a l’entorn de la llengua.
Creiem adient replantejar-nos la creació d’un nou PLC que s’ajusti a
la nova realitat social. Aquest nou alumnat ens fa buscar noves
estratègies d’actuació educativa.
Com que l’aprenentatge de la llengua s’ha de fer des de totes les
àrees del currículum, considerem necessari incentivar activitats d’ús
de la llengua perquè el seu ensenyament sigui realment significatiu.
D’aquesta manera l’alumnat podrà:

Expressar emocions, sentiments i idees en situacions
d’interacció tot afavorint la convivència.
Utilitzar les llengües en la construcció de la personalitat i
del coneixement.
Fer un bon ús de la llengua en tots els seus registres
(formals i informals).

Aquests són els objectius a assolir en el PLC, que caldrà revisar i
renovar anualment.
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2. Alumnat i entorn
2.1. Alumnat
A partir de les enquestes realitzades a l’alumnat, a les famílies, al
personal docent i al personal no docent, podem fer una descripció de
la composició sociolingüística del nostre centre.
Els nostres alumnes són majoritàriament nascuts a Catalunya
(91’8%). Dels que han vingut de fora de Catalunya, un percentatge
mínim (2’7%) fa menys de 2 anys que viu aquí.
Quant a la llengua d’ús habitual, un 56’8% considera que és el català,
un 43’2% diu que utilitza indistintament el català i el castellà i només
un 1% diu que no parla mai en català.
Quan concretem aquest ús en l’àmbit de la família i els companys, al
voltant d’un 50% segueix afirmant que utilitza el català habitualment.
En canvi, dels alumnes que diuen que no parlen mai en català en
l’àmbit familiar (22’1%), només un 8’9% diu que no parla català amb
els companys. Pensem que això reflecteix clarament la funció
integradora de l’escola en l’ús social del català.
Pel que fa a l’ús del català en l’àmbit escolar, augmenta fins al 90%
amb els professors i el PAS. En canvi, al carrer reconeixen utilitzar
habitualment el català només un 44’7%, percentatge que coincideix
amb el de la llengua familiar.
Finalment i en relació al coneixement que tenen els nostres alumnes
de les llengües, constatem que un 91% s’expressa sense dificultats
en català, mentre que un 7’9% diu que s’expressa amb dificultats i
només un 1% admet que li costa molt.
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Un 83’2% afirma que s’expressa sense dificultats en castellà, el
percentatge és inferior comparat amb el català perquè ja hem dit que
tenim un alumnat nascut majoritàriament a Catalunya (91’8%).
Pel que fa al coneixement de les llengües estrangeres, és remarcable
que un 70’5% admeti que s’expressa amb dificultats en anglès. Si
mirem la segona llengua estrangera (francès) el percentatge dels que
s’expressen també amb dificultats encara és més baix. Cal tenir en
compte que el francès és una llengua optativa en el currículum del
centre. Per tant, hi ha alumnes que no n’han fet mai.
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Estudi sobre la utilització de la llengua per part de
l’alumnat
1.- País de naixement: El 92% de l’alumnat és nascut a Catalunya,
el 1% són nascuts a la resta d’Espanya , el 3% són nascuts a Amèrica
del Sud, i el 4% són nascuts a altres països. Cal destacar que aquells
alumnes que no han nascut a Catalunya són majoritàriament nascuts
a altres països diferents d’Espanya..

2.- Temps que viu a Catalunya: A l’escola hi ha 643 alumnes que
viuen des de sempre a Catalunya, 3 que viuen fa més de 10 anys, 14
que fa entre 5 i 10 anys que

hi viuen, 16 entre 2 i cinc anys i

finalment 19 que fa menys de 2 dos anys que hi viuen a Catalunya.
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3.- Utilització del català: Hi ha 395 alumnes que sempre parlen
català, 294 que ho fan de tant en tant i 7 que no l’utilitzen mai.

4.- Utilització d’una altra llengua : Hi ha 158 alumnes que sempre
utilitzen una altra llengua,435 que ho fan de tant en tant i 48 que no
ho fan mai.

NOTA: La informació que es detalla a continuació només fa referència
a l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària i a l’alumnat de
Secundària.
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5.-

Utilització

del

català

amb

la

família:

223

alumnes

habitualment parlen en català amb la família, 119 ho fan de tant en
tant, i 102 no ho fan mai

6.- Utilització del català amb els companys: 246 alumnes el
parlen amb els companys habitualment, 149 ho fan de tant en tant i
40 no ho fan mai.

7.- Utilització del català amb els professors: Hi ha 392 alumnes
que habitualment parlen català amb els professors , 26 que ho fan de
tant en tant i 17 que no ho fan mai.
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8.- Utilització amb el personal d’administració i serveis: Hi ha
377 alumnes que ho fan de manera habitual, 43 de tant en tant i 16
que mai ho fan.

9.- Utilització del català en compres, carrer...
Hi ha 194 alumnes que ho fan de manera habitual, 183 que només ho
fan

de

tant

en

tant

i

56

que

no

ho

fan

m

10.- Domini del català: 397 alumnes no tenen cap dificultat amb el
català, 33 manifesten alguna dificultat i a 5 alumnes els hi costa molt.
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11.- Domini del castellà: 362 alumnes no tenen cap dificultat, 71
manifesten alguna dificultat i a 2 alumnes els hi costa molt.

12.- Domini de l’anglès: 32 alumnes no tenen cap dificultat, 307
manifesten alguna dificultat i a 96 els hi costa molt.

13.- Domini del francès:

No hem trobat cap alumne que no tingui

cap dificultat, 48 amb alguna dificultat i a 241 els hi costa molt.
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14.- Altres: Hi ha 10 alumnes que parlen altres idiomes sense
dificultats, 4 amb algunes dificultats i a 33 els hi costa molt parlar un
altre idioma.

NOTA: A continuació adjuntem una taula on es poden observar els
usos lingüístics per part dels nens de la LLar i Cicle Inicial.
Llengua que utilitzes

CATALÀ

2
LLENGÜES

CASTELLÀ ALTRA
LLENGUA

Quan parles amb els teus
pares
Quan parles amb els teus
avis
Quan jugues al pati amb
els amics
Quan parles amb els teus
mestres
Quan preguntes alguna
cosa als secretaris, als
monitors d’extraescolar i
als monitors de
menjador

142

54

58

9

82

60

111

5

157

82

20

2

226

27

7

2

227

23

8

2
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Estudi dels usos lingüístics dirigit al personal docent
Quant temps fa que vius a Catalunya? 44 mestres dels 46 totals
viuen des de sempre a Catalunya. Només n’hi ha 4 que fa més de 20
anys que hi són.

Utilització de la llengua catalana com a llengua
vehicular
a.- 
T’adreces a l’alumnat en català en totes les situacions
curriculars

(exceptuant quan imparteixes castellà o anglès):

44 mestres utilitzen sempre el català en totes les situacions
curriculars, i només 2 l’utilitzen normalment.
b.- T’adreces a l’alumnat en català en situacions no curriculars
(al pati, durant les sortides...): 42 dels mestres s’adrecen
sempre en català en situacions no curriculars i 4 normalment
l’utilitzen.
c.- Utilitzes el català en la teva relació amb els altres mestres
davant de l’alumnat:45 mestres utilitzen sempre el català en
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relació amb els altres mestres davant de l’alumnat i només un
l’utilitza normalment.
d.- Utilitzes el català en la teva relació de la resta de personal
no docent: 41 dels mestres utilitzen sempre el català en la seva
relació amb la resta de personal i 5 normalment.
e.- Utilitzes el català en la teva relació amb les famílies davant
de l’alumnat: 31 utilitza sempre el català en la seva relació
davant de la família, normalment 14 i 1 a vegades.
f.- Utilitzes el català en la teva relació amb les famílies quan
no hi són els alumnes: 19 l’utilitzen sempre amb les famílies
quan no hi són els alumnes, 25 normalment i 1 a vegades.

Anant una mica més a fons
a.- Potencies la comunicació oral en català a l’aula: 35 dels
professors potencien molt la comunicació oral en català a l’aula, 9 la
potencien força i 2 molt poc.
b.- Fomentes estratègies que afavoreixen l’expressió oral en
català de l’alumnat en espais no curriculars:25 dels professors
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fomenten molt les estratègies que afavoreixen l’expressió oral en
català, 13 força, 6 poc i 2 molt poc.
c.- Utilitzes estratègies per afavorir l’expressió oral en català
de l’alumnat en espais no curriculars: 26 dels professors utilitzen
estratègies per afavorir l’expressió oral de l’alumnat en espais no
curriculars en català, 10 força, 6 poc i 3 molt poc.
d.- Utilitzes estratègies per exigir la correcció oral i escrita en
llengua

catalana

de

l’alumnat: 26 dels professors utilitzen

estratègies per exigir la correcció oral i escrita de la llengua catalana
de l’alumnat, 16 força, 2 poc i 2 molt poc.
e.- Potencies que la comunicació escrita entre els alumnes
sigui en català: 23 dels professors potencien que la comunicació
escrita entre els alumnes sigui en català, 14 el potencien força, 7 poc
i 2 molt poc.
f.- Potencies l’intercanvi comunicatiu en català entre l’alumnat
del centre i l’alumnat d’altres centres: 13 dels professors
potencien que l’intercanvi comunicatiu entre l’alumnat del centre i
d’altres centres, sigui en català, 14 el potencien força, 9 poc i 11 molt
poc.
g.- Potencies el coneixement d’espais comunicatius en llengua
catalana (ràdio, TV...): 16 dels professors potencien molt el
coneixement d’espais comunicatius en llengua catalana, 15 el
potencien força, 10 poc i 5 molt poc.

PLC 16

Llista de les llengües que coneixes
a.- Català: Tots els mestres de l’escola s’expressen en català sense
cap dificultat.
b.- Castellà: Tots els mestres de l’escola també s’expressen sense
dificultat en llengua castellana.
c.- Anglès: 6 dels mestres s’expressen sense dificultat en llengua
anglesa, 10 amb alguna dificultat i 22 els costa molt expressar-se en
aquesta llengua. 8 dels mestres no coneixen gens aquesta llengua.
d.- Francès: 6 dels mestres es poden expressar en aquesta llengua
sense dificultat, 15 amb alguna dificultat a 10 els costa molt. 15 dels
mestres no coneixen gens aquesta llengua.

Estudi sobre la utilització de la llengua per part de les
famílies

Lloc de naixement: Pel que fa al pare; hi ha 349 nascuts a
Catalunya, 85 a la resta d’Espanya, 17 a Amèrica del Sud i 19 a altres
països. En quant a la mare; 388 són nascudes a Catalunya, 67 a la
resta d’Espanya, 17 a Amèrica del Sud i 16 a altres països.
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Temps que vius a Catalunya: Pel que fa al pare; 352 viuen des de
sempre, 85 fa més de 10 anys, 11 de 5 a 10 anys, 7 de 2 a 5 anys i
finalment 6 que viuen fa menys de 2 anys. En quant a la mare; 389
viuen des de sempre, 64 fa més de 10 anys , 7 de 5 a 10 anys i
finalment 9 que viuen fa menys de 2 anys.

Coneixement del català: Pel que fa al pare; hi ha 9 que no l’entenen
ni el saben parlar, 35 que l’entenen però no el saben parlar, 403 que
l’entenen i el saben parlar, 390 que el saben llegir i 304 que el saben
escriure. Les mares, 8 no l’entenen ni el saben parlar, 47 l’entenen però
no el saben parlar, 419 l’entenen i el saben parlar, 417 el saben llegir i
356 el saben escriure.
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Llengua a casa: 2
16 alumnes parlen català a casa, 154 castellà, 2
anglès, 0 francès, 1 xinès, 7 àrab, 7 altres llengües, i 111 alumnes
parlen 2 llengües
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Utilització de les llengües
Català
: 
Pel que respecta al pare; 352 s’expressen sense dificultats, 56 amb
dificultats i a 25 els hi costa molt expressar-se. En quant a les mares;
379 sense dificultat, 53 amb dificultats i 26 els hi costa molt
expressar-se.

Castellà
: 
Pel que respecta al pare; 425 s’expressen sense dificultat, 7 amb
dificultats i a 4 els hi costa molt expressar-se. En quant a les mares;
435 s’expressen sense dificultat, 9 amb dificultats i a 2 els hi costa
molt expressar-se.
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Anglès: Els pares: 37 s’expressen sense dificultats, 91 amb dificultats
i 125 els hi costa molt expressar-se. Les mares: 23 s’expressen sense
dificultat, 107 amb dificultats i 140 els hi costa molt expressar-se.

Francès: Els pares: 33 s’expressen sense dificultat, 76 amb
dificultats i 95 els hi costa molt expressar-se. Les mares: 24
s’expressen sense dificultat, 92 amb dificultats i 110 els hi costa molt
expressar-se.

Altres: Pares: 20 s’expressen sense dificultat en altres llengües, 10 ho fan
amb dificultats i 10 els hi costa molt expressar-se en altres llengües .
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Mares: 21 ho fan sense dificultat, 5 amb dificultats i 9 els hi costa
molt .

Personal no docent
La distribució del personal no docent del centre està formada per:
- 3 administratius: La llengua utilitzada habitualment és el català,
tant en la parla com en l’escriptura. Altrament, dominen el castellà a
nivell oral i escrit.
- 1 persona de manteniment: La llengua utilitzada habitualment és el
castellà, tot i que té coneixement, a nivell oral, del català.
- 2 persones de neteja: La llengua que utilitzen habitualment és el
castellà, tot i que tenen coneixement, a nivell oral, del català.
- 1 persona d’educació no formal: La llengua utilitzada habitualment
és el català i el castellà.
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Quant de temps fa que vius a Catalunya: Com es pot observar tot
el personal no docent viuen a Catalunya des de sempre.
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Utilització de la llengua catalana com a
llengua vehicular

PLC 24

Coneixement de les llengües
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2.2. Entorn
La nostra escola està situada al Barri del Poble Sec d’Igualada
(Anoia). És una zona de població majoritàriament catalanoparlant.
Tanmateix, el nostre centre no té un alumnat homogeni, ja que una
part prové d’altres barris d’Igualada o d’altres municipis propers,
especialment Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, que
tenen un índex de població castellanoparlant més elevat.
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3. Llengua Catalana i Castellana
3.1 El català, vehicle de comunicació
A la nostra escola, 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.
A causa de la diversitat lingüística i cultural de la societat catalana
actual, es fa necessari seguir potenciant des de l’escola la nostra
llengua: el català.
Per tal d’aconseguir que el català esdevingui llengua comuna i factor
de cohesió social, es proposa:
-

L’esforç per part dels professors a fer un ús correcte de la
llengua catalana ja que el mestre és el model a seguir per
l’alumne. Per tal d’aconseguir-ho es proposen activitats de
formació permanent per al personal docent.

-

Fomentar l’ús del català en qualsevol diàleg:

nen-nen, nen-mestra, mestra-nen, ...
-

Fomentar l’ús del català en totes les activitats no acadèmiques:

·Menjador
·Extraescolars
·Sortides escolars

3.2 El català, eina de convivència
El nostre centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús de
català en tots els àmbits de convivència i comunicació quotidiana.
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Hem constatat el fet que els alumnes sovint s’expressen entre ells
amb

castellà;

en

les

converses

informals

són

els

alumnes

catalanoparlants els que canvien d’idioma. Per tant, pensem que és
molt necessari que l’escola potenciï l’ús de la llengua catalana en
totes les activitats que es realitzin fora de l’aula: excursions,
audicions, teatres, patis, menjador, activitats extraescolars, ... on els
professors, monitors i educadors aportin un model lingüístic que
serveixi de referent per als alumnes.
Podem establir un vocabulari de paraules i expressions pròpies del
llenguatge d’esbarjo animant als alumnes a utilitzar expressions
catalanes correctes, evitant així l’ús de barbarismes.
Cal destacar la importància de l’Educació Infantil en aquest punt ja
serà el primer contacte amb la llengua vehicular del centre per alguns
alumnes.

3.3. Introducció a la llengua castellana
El nostre centre assegura l’aprenentatge de la llengua castellana al
llarg de tota l’etapa educativa. S’inicia, a nivell oral, en el primer curs
del cicle inicial i és al final del mateix cicle quan l’alumne és capaç de
transferir al castellà els aprenentatges assolits.
A l’Educació Infantil la llengua castellana serà utilitzada a partir de
contextos puntuals que puguin sorgir (projectes, contes, sortides… )
Considerem que a l’educació infantil els alumnes entren en contacte
amb la llengua castellana de forma natural en el seu entorn més
immediat. Per tal de no repetir elements comuns entre les dues
llengües oficials, el claustre de professors estableix uns criteris per
treballar les estructures lingüístiques comunes.
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El centre té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix
nivell de llengua catalana que de llengua castellana al finalitzar
l’ensenyament obligatori i que hi hagi una continuïtat i coherència
metodològica al llarg de tota l’etapa educativa; no obstant això, no
podem oblidar que la llengua materna dels alumnes fa desequilibrar
la balança i, per tant, no sempre permet aconseguir el mateix nivell
lingüístic en ambdues àrees, especialment pel que fa a àmbits
pràctics com l’expressió oral o escrita.

3.4. Comunicació oral
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els cursos i en
cadascuna de les diferents àrees ja que esdevé fonamental per a
l’aprenentatge i també per al desenvolupament cognitiu de tot
individu i per la construcció del propi pensament.
La nostra escola té present la importància de la competència oral, la
qual esdevé imprescindible a l’hora d’elaborar i expressar idees,
opinions i sentiments, és a dir, per a la construcció del propi
pensament.
Es considera en totes les seves dimensions, la de la interacció, la de
l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran grup o grups més
petits, atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la
possibilitat d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la
informació i la comunicació. A més, l’ús reflexiu de la parla és l’eina
més eficaç per al pilotatge dels aprenentatges.
L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en
situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma
competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i
fluïdesa.

PLC 29

Educació Infantil
El treball de l’expressió oral es potencia durant tota l’etapa d’Educació
Infantil utilitzant diferents modalitats de textos orals com conversa,
dramatització,

argumentació,

contes,

exposicions d’experiències,

descripció d’imatges… S’incideix en l’ús correcte de la fonètica,
s’afavoreix el discurs espontani d’emocions, vivències, s’ofereix un
gran ventall de vocabulari, expressions...

Educació Primària
● CICLE INICIAL:
-

Es treballa la llengua oral a totes les matèries d’una manera
transversal. A partir de contes i petites lectures es fomenten les
estratègies lectores.

-

A partir de diferents situacions o activitats es creen converses
per treballar la comunicació oral.

-

1 hora a la setmana es fa un taller d’expressió oral, anomenat
Imagina, on es treballen estratègies per millorar les habilitats
comunicatives a nivell oral, donant importància a la consciència
fonològica.

-

En l’avaluació de l’expressió oral es té en compte l’articulació i
la

postura

corporal.

Es

fa

un

treball

de

coavaluació

i

autoavaluació a partir de rúbriques de les que disposen tant
alumnes com famílies.
● CICLE MITJÀ:
-

Es treballa de manera transversal a totes les àrees.
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-

Durant el curs s’han fet diferents exposicions orals dels
projectes treballats a classe.

-

Normalment

es

preparen

amb

graelles

de

planificació

i

rúbriques d’autoavaluació, tant individual com en grup.
-

A nivell de comprensió oral es treballa mitjançant àudios que
després s’han de debatre o respondre.

-

Mensualment es fa un repte de lectura: de forma voluntària, es
dóna una pauta per triar un llibre, després es podrà explicar i
recomanar-lo a la resta dels companys.

● CICLE SUPERIOR:
- Es treballa de manera transversal a totes les assignatures.
- En les lectures es fan preguntes i a vegades resums orals.
- Quan acaben els llibres de lectura, surten davant de la classe a
explicar-los.
- També es fan obres de teatre.
- S’utilitzen les PDIs i els Ipads per treballar la comprensió oral
mitjançant àudios.
- Es fan exposicions orals dels diferents projectes.
- A més, a 6è es fan debats, exposicions...
- Es demana precisió a l’hora de comunicar ( llenguatge no verbal
correcte, bona postura corporal i un to de veu adequat) i es
valora

mitjançant

rúbriques,

diaris

d’aula

i

dianes

d’aprenentatge
Educació Secundària
A l’educació secundària els alumnes treballen l’oralitat catalana fent
exposicions de temes, no solament en l’àrea de llengua catalana, sinó
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també a les altres àrees no lingüístiques. S’ensenya l’alumne a
explicar i argumentar idees, processos per resoldre problemes, etc.
● A més de les situacions interactives espontànies i habituals, a
1r d’ESO cada alumne, al llarg del curs,

fa dues exposicions

individuals davant del grup classe. El tema és triat pels
mateixos alumnes i se’ls demana que l’acompanyin amb un
suport visual. Després de l’exposició, es valora grupalment, es
fan les correccions pertinents i es puntua.
● A 2n d’ESO, les exposicions vénen pautades pel professor:
-

“Fem

de

comercials!”

(a

partir

del

treball

del

text

argumentatiu, els alumnes han de vendre un producte, a
escollir).
- Diàleg en parelles (preparat amb antelació).
Després de l’exposició, es valora grupalment, es fan les
correccions pertinents i es puntua. És una nota que compta dins
de l’avaluació.
● A 3r d’ESO es fan dues exposicions: una d’individual i
improvisada en què han d’inventar una història a partir d’un joc
amb daus i imatges simbòliques i una altra en parelles i
preparada

en

què

han

d’elaborar

un

guió

radiofònic

i,

posteriorment, han de representar-lo en directe.
● A 4t d’ESO es treballa l’expressió a partir de la recitació de
textos poètics.

A

l’educació

secundària

els

alumnes

treballen

l’oralitat

castellana fent exposicions de temes. S’ensenya a l’alumne a
explicar i argumentar idees, processos per resoldre problemes,
etc.
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● A

més

de les situacions interactives espontànies i

habituals, els alumnes de l’ESO realitzen diferents expressions
orals:
● 1r d’ESO: Es fan dues exposicions. Ambdues són de tema
lliure i han de fer-se amb suport visual (PowerPoint, cartolines,
imatges...). Una d’elles ha de girar en torn a un tema d’interès
particular per a l’alumne.
● 2n d’ESO: També fan dues expressions. Els alumnes
preparen un monòleg que representen posteriorment davant
dels seus companys i també fan un debat. Els alumnes s’han de
preparar el tema però fins que no és el moment de fer el debat
no saben si han de defensar o atacar el tema.
● 3r

d’ESO:

es

treballa

sobretot

les

expressions

argumentatives i expositives. Al llarg del curs es va variant els
temes: debats, autobiografies, diari d’un viatge,...
● 4t d’ESO: els alumnes fan de professors i presenten a un
autor literari del S.XIX o XX. S’han de preparar la biografia i
obra d’aquell autor (localització i selecció d’informació) i
presentar-ho davant dels seus companys.
Després de l’exposició, es valora grupalment, es fan les
correccions pertinents i es puntua. És una nota que compta dins
de l’avaluació.
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3.5 Llengua escrita i comprensió lectora
L’ensenyament de la llengua escrita no és només responsabilitat
exclusiva del professorat que imparteix la matèria de llengua sinó que
és tot el professorat del centre el què s’ha d’implicar en aquest
objectiu: que els alumnes adquireixin les habilitats necessàries per
expressar-se correctament per escrit.
L’aprenentatge de la lectoescriptura es farà en català per facilitar tot
l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència, un únic vehicle
d’aprenentatge que li permeti accedir d’una forma més senzilla a
l’estudi de les altres llengües.

Educació Infantil
En l’etapa d’Educació Infantil es comença treballant el traç, grafismes
senzills que es van complicant fins arribar a treballar la lletra lligada,
passant però, per la lletra de pal.
S’incentiva els infants a escriure des d’un bon principi i admetent els
grafismes primitius com a vàlids, dins del procés d’aprenentatge.
En tota l’etapa es respecta l’ortografia natural.
● P-3 es realitzen les següents activitats:
-

Rotulació de la classe

-

Segueixen la proposta de treball donada per l’àlbum de curs
“Ralet, ralet”, on al llarg del curs fan:
- fer hipòtesis sobre el que hi diu.
- resseguir paraules curtes i llargues.
- reproduir paraules amb mostra
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- seguir amb el dit paraules i petites frases per iniciar l’hàbit de
la lectura.
- picar els cops de veu (síl·labes) de les paraules que surten a
les fitxes.
- s’inicien en el so de les lletres (fonemes)
- Racó del llenguatge: és un treball d’ampliació a partir del nom
de cada nen/a, on es treballa la importància de la primera lletra
i arribar a composar en l’ordre correcte les lletres dels seu nom
i les d’alguns dels seus companys/es.
● P-4: treballen amb lletra de pal:
-

Repassen paraules

-

Reprodueixen paraules amb mostra

-

Copien paraules i petites frases de la pissarra

-

Reprodueixen lletres amb plastilina

-

Copien el seu nom amb mostra

-

Fan dictats de paraules

-

Fan escriptura lliure de paraules

-

Comencen a llegir paraules.

● P-5: es fa el procés de transferir la lletra de pal a la lletra
lligada de totes les grafies per acabar llegint frases senzilles
amb aquest tipus de lletra. Es treballa la consciència fonològica
que és un dels factors imprescindibles per poder fer un bon
aprenentatge de la lectoescriptura:
-

Identifiquen fonemes en una paraula.

-

Identifiquen sons inicials i finals.

-

Reprodueixen paraules amb mostra i sense mostra.

-

Comencen amb la consciència sil·làbica “picant” paraules.

-

Comptem quantes paraules hi ha en una frase.

-

Identifiquen onomatopeies amb paraules (mitjans de transport,
animals, objectes de l’escola…)
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-

Fan jocs de lectoescriptura (rimes, sopes de lletres, poemes…)

-

Fan dictats de paraules.

-

Fan escriptura lliure de paraules i frases.

-

Treballen la correspondència lletra - so i grafia - so.

Dins els pla lector de l’escola, a Educació Infantil hi ha diverses
activitats per incentivar la lectura en els alumnes, com és la lectura
diària d’un fragment d’un conte, o la “Maleta viatgera”, que és una
maleta per cada grup / classe d’Educació Infantil, amb contes
adequats a cada edat, que els alumnes s’emporten a casa durant una
setmana per llegir, mirar i compartir una estona amb la família.
Educació Primària
● CICLE INICIAL:
-

La llengua escrita és una habilitat comunicativa que es treballa
transversalment en totes les matèries.

-

Es treballa un taller cooperatiu de Cicle Inicial sobre aspectes
lingüístics, tenint en compte que la llengua sigui funcional en tot
moment.

-

A Cicle Inicial s’inicia l’escriptura de diferents tipologies de textos
(descripció, rodolins, receptes de cuina i petits contes).

-

A partir d’un model real s’observa l’estructura i entre tots iniciem
l’escriptura del text escollit.

-

En una altra sessió realitzem l’escriptura per parelles i finalment
individualment.

-

Combinat amb l’expressió escrita i dictats es treballa l’ortografia
(majúscules, ortografia natural…)

-

També es treballa la consciència fonològica.
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-

Es potencia la comprensió lectora com a habilitat comunicativa, on
s’ensenyen les diferents estratègies lectores i es potencia la
mecànica i el gust per la lectura.

-

La lectura es treballa transversalment en totes les matèries
juntament amb l’escriptura.

-

Un cop a la setmana, es realitza un taller cooperatiu de Cicle Inicial
(“La màgia de les paraules”) on es fomenta la lectoescriptura.

-

Diàriament els alumnes llegeixen una o dues pàgines del llibre de
lectura a casa i han de preguntar tot allò que no han entès, ja sigui
vocabulari o comprensió. A l’aula es fan preguntes de vocabulari i
comprensió a nivell oral.

-

Es

realitza

un

treball

de

lectura

col·lectiva

(mecànica

i

comprensiva) a classe; primer en veu baixa, després en veu alta(
un punt cada nen o bé tots junts). Finalment fem preguntes de
comprensió.
-

Maleta viatgera: cada setmana un alumne s’emporta una maleta
amb 5 llibres i els llegeix juntament amb els pares. El dilluns
explica el que més li ha agradat.

-

Detectiu de contes: cada setmana tots els alumnes s’emporten una
bossa que han preparat ells mateixos, amb un conte i 5 objectes, 4
d’ells estan relacionats amb el conte i 1 no, els alumnes han de
descobrir quin és l’objecte que no té relació amb el conte.

-

Els contes prenen vida. Activitat conjunta amb les famílies. Les
famílies es preparen un conte conjuntament amb els seu fill/a i
realitzen una activitat relacionada amb el conte: una taller artístic,
musical, de cuina..

-

La Fàbrica dels contes: per grups cooperatius, amb l’ajuda de les
famílies, els alumnes escriuen un conte tenint en compte les parts
del conte -introducció-nus-desenllaç. Una vegada tots els contes
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-

estan escrits, es fa una maleta i se l’emporten a casa per tal de
poder gaudir de totes les produccions dels companys.

-

Es realitzen activitats per fomentar la lectura en veu, potenciant la
imaginació, la creativitat i el gust per la lectura.

-

Dins el pla lector de centre es realitzen activitats per fomentar el
gust per la lectura.
-

Apadrinament lector
: 1r i 6è de Primària

-

Maleta viatgera: 1r de Primària

-

Els contes prenen vida: 1r de Primària

-

Detectius de contes: 2n de Primària

-

La fàbrica dels contes:2n de Primària
● CICLE MITJÀ:
-

L’expressió

escrita

és

una

habilitat

que

es

treballa

transversalment en totes les matèries, tant en llengües com en
els diferents projectes de Medi Natural i Social.
-

A nivell de llengües es fan servir graelles de planificació i
rúbriques per poder-se autoavaluar.

-

Cada setmana es fan dictats amb els que es treballa l’ortografia
natural, ortografia arbitrària, gramàtica, morfosintaxi…

-

Setmanalment es fa el “Taller de lectura”. A casa llegeixen un
capítol del llibre escollit, i a classe treballem la lectura en veu
alta, la comprensió lectora, el lèxic i el coneixement de la
llengua. Al llarg del curs fem vàries lectures, tant en català com
en castellà.

-

La comprensió lectora és una habilitat transversal que es
treballa en totes les àrees, però a més a més, a través de fitxes
es

practica

setmanalment.

En

primer

lloc

es

realitza

individualment i després s’autocorregeix.
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● CICLE SUPERIOR:
-

Es treballa transversalment a totes les assignatures, una hora

quinzenal a l’aula i una tarda cooperativa (barrejats 5è i 6è) fent
bases d’orientació sobre tipologia textual que es treballa.
-

Les redaccions són corregides tenint en compte: els aspectes

formals, l’adequació i la coherència del tema, l’ortografia, el lèxic i
la morfosintaxi per seguir les pautes de les Competències Bàsiques
(en català i castellà).
- Es fan dictats a les sessions de llengua catalana i castellana. Es
treballa l’ortografia i la morfologia.
-

L’ortografia es treballarà també lletrejant.

- Es demana en tots els escrits una coherència i una construcció
correcta en totes les frases.
-

Es fan lectures de tots els temes i assignatures fent preguntes
orals i escrites. També es treballen les comprensions de les
competències bàsiques.

-

Cada setmana es fa una hora de lectura on es fa llegir un llibre i
quan acaben el llibre fan una fitxa del bosc literari per veure si
l’han llegit i l’ha agradat.

-

Cada nen porta un llibre, de lectura triat per ell, a la classe per
poder llegir ½ hora cada dia, i a més a més, llegir quan acaba
la feina.

-

5è va a llegir contes als nens d’Infantil dues vegades al curs.
Els nens de 5è són els padrins lectors dels alumnes de P5.

-

6è, un dia a la setmana, es fa activitats lectores amb els fillols
de 1r.
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Educació Secundària
- S’utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular a l’aula en
totes les matèries, excepte Castellà, Anglès i Francès.
- De les tres sessions dedicades a l’assignatura de Llengua catalana,
una sessió gira en torn del treball dels àmbits d’expressió escrita i de
comprensió lectora. Es treballa seguint diferents metodologies:
exercicis

individuals

i/o

col·lectius,

exercicis

de

competències

bàsiques o d’ampliació, treball cooperatiu...
- Es parteix de les errades individuals de l’alumnat per millorar tots
els aspectes de l’expressió escrita. S’aprofiten els textos del power
point de les expressions orals, les redaccions, les proves... Es
comenten i es treballen a classe, a dos nivells:
individual (cada alumne s’anota les seves pròpies errades) i col·lectiu
(cada alumne exposa a la resta de la classe alguna de les errades
corregides pel professor i la resta de l’alumnat en pren nota; de
vegades, se’n fa pràctica).
- Es treballen dos tipus de textos, segons l’extensió:
Curts: amb una finalitat més puntual (creativa, lúdica, ortogràfica…)
Llargs: redaccions, que

es corregeixen seguint les pautes de les

proves d’avaluació diagnòstica: Adequació, coherència, cohesió, lèxic,
ortografia, morfosintaxi i presentació.
-

A

l’ESO

es

segueixen

treballant

de

manera

seqüenciada

l’ensenyament de l’escriptura i la lectura. S’intenta combinar la
necessitat de trobar textos que motivin l’alumnat amb l’assoliment
dels

objectius

exigits

en

relació

als

diferents

continguts

i

procediments que s’han de treballar en aquesta etapa les diferents
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tipologies textuals, tant des del punt de vista de la lectura com de la
producció.
- Els alumnes llegeixen tres llibres obligatoris al llarg del curs. De
cadascun se’n fa alguna activitat i/o petit treball. Molts d’aquests
treballs es realitzen mitjançant les eines TIC.
- Es fomenta la lectura en veu alta de obres literàries motivadores i/o
clàssiques de la literatura universal.
- L’alumnat participa en l’activitat anomenada “Devoradors de
llibres”. Durant mitja hora setmanal, els alumnes llegeixen a classe
un llibre de lectura triat per ells mateixos i, quan l’acaben, poden
exposar-lo davant dels companys i respondre les preguntes que els
puguin fer.
-

Es crea blog de lectura on els alumnes poden escriure ressenyes

per recomanar llibres o lectures que els hagin agradat. També tenen
la possibilitat de gravar booktrailers.
- Es treballen textos curts i es fan preguntes de comprensió, de
diferent tipologia i dificultat.
- Les errades d’ortografia es penalitzen, tant en les redaccions com
en els exàmens.
- Es fan dictats, a vegades preparats.
L’escola treballa la llengua castellana escrita a partir de l’enfocament
metodològic que proporciona el currículum.
La competència escrita es potencia en totes les seves dimensions,
receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i
creació. Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos
segons quin sigui el tipus de text, el suport i el contingut que s'hi
vehicula, són processos que s'aprenen en la lectura i escriptura de
textos a qualsevol àrea o activitat escolar.
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Es motiva l’alumne a llegir i escriure perquè descobreixi en la llengua
escrita una eina d'entendre's a si mateix o a si mateixa i les altres
persones i també que és una font de descoberta i de plaer personal.
S’aplica progressivament a textos de nivells de complexitat cada
vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents
suports.
A secundària, els alumnes treballen l’expressió escrita a nivell de
tipologia textual, adequació, cohesió i coherència. S’avalua l’alumnat
seguint els criteris d’avaluació de les competències bàsiques i les
proves diagnòstiques.
El professorat de llengües informa als seus alumnes a principi de curs
del tipus de correcció de les expressions escrites i la simbologia
emprada per marcar les diferents faltes d’ortografia, de morfosintaxi
o de adequació, coherència i cohesió.
A més a més, es fan correccions comunes a la pissarra digital,
aconseguint que l’alumnat s’impliqui amb la correcció d’una expressió
escrita.
A Secundària és obligatori entregar, com a mínim dues expressions
escrites per trimestre. S’insisteix en la importància de l’adequació, la
coherència i la cohesió i les correccions es fan seguint els criteris de
correcció de les proves diagnòstiques i competències bàsiques.
També es dedica una sessió de les tres assignades a treballar tant
l’expressió escrita com la comprensió lectora.
Pel que fa a la lectura, es treballa amb la mateixa metodologia ja
mencionada en el punt de la llengua catalana.
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3.6. Relació llengua oral i llengua escrita
El llenguatge oral i escrit són eines primordials i bàsiques per a la
resta d’aprenentatges, per això ha de ser l’objectiu preferent al llarg
de totes les etapes educatives.
A l’escola hi ha un plantejament integrat de l’ensenyament de les
habilitats lingüístiques que comparteix tot el professorat de llengua.
Les activitats estan planificades seguint una interrelació entre la
llengua oral i la llengua escrita, com ara representacions teatrals,
lectura expressiva,
poesies

recitades,

i

expressions

orals:

entrevistes,

programes

radiofònics, exposicions d’un tema,..
És necessari, però, un plantejament integrat de les quatre habilitats
en totes les àrees curriculars. Ja que és impossible que un alumne
pugui plantejar i resoldre un problema, de matemàtiques, per
exemple, si prèviament no ha escrit correctament l’enunciat de
l’exercici i posteriorment no ha fet una anàlisi d’allò que ha escrit per
poder-ho comprendre.
Potser seria necessari fomentar no només l’avaluació escrita, sinó
també l’avaluació oral, per comprometre l’alumnat a la necessitat
d’estructurar les idees més importants de les diferents àrees.

3.7. La llengua en les diverses àrees
L’ús correcte de la llengua ha de ser present en totes les àrees. Per
tant com a eix transversal, si els alumnes cometen errades
fonètiques,

gramaticals,

lèxiques,...

se’ls

rectificarà

raonant el

perquè.
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Aprendre

llengües

ha

de

ser

aprendre

a

comunicar-se

i

a

relacionar-se amb els altres.
Tot el professorat es responsabilitza que els alumnes assoleixin un
bon nivell d’expressió i comprensió. Tots tenen en compte que
l’alumne ha d’expressar-se correctament tant a la classe com en una
prova en què se l’avalua.

3.8. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells
El centre i l’equip docent disposa d’un espai per poder coordinar i
revisar les programacions i els criteris d’avaluació conjuntament.
També disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció
d’alumnes quan hi ha un canvi d’etapa, de cicle o de curs.
A nivell d’ESO a inici de curs són importants les reunions entre tutors
i professors de nivells diferents per organitzar els alumnes en grups
de reforç, per a les matèries optatives o per fer les adaptacions
curriculars necessàries.
Les reunions de coordinació de nivell i de cicle estan planificades
periòdicament i sistemàtica, en canvi, les reunions d’intercicle només
s’organitzen quan cal tractar algun tema puntual del currículum.

3.9. Acollida

d’alumnat

nouvingut

i

ensenyament

inicial de la llengua vehicular
S’apliquen uns protocols d’acollida inicial i als alumnes se’ls apliquen
metodologies d’aprenentatge del català.
El centre treballa en coordinació amb l’ELIC (Equip de Llengua,
Interculturalitat i Cohesió). Si l’alumnat nouvingut és d’Educació
Infantil, les característiques que es donen dins l’aula fa que
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l’adaptació d’aquest alumnat es faci de manera progressiva, ja que
l’activitat de la llengua oral és constant i es produeix a la vegada
l’aprenentatge al mateix nivell de la llengua escrita.

3.9.1. Desconeix les dues llengües oficials.
Quan arriba un alumne que desconeix les dues llengües oficials, el
tutor de l’aula és el responsable de la seva immersió en tots els
àmbits. Durant les hores de reforç es treballa més individualment
amb aquests alumnes posant èmfasi en l’aprenentatge de la primera
llengua vehicular de l’escola.

3.9.2. Desconeix una llengua oficial
L’alumnat sud-americà de parla hispànica que arriba al centre, segueix
diferents estratègies d’immersió lingüística.
S’utilitza la proximitat de les llengües catalana i castellana per
facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua
catalana.
Es promou entre tots els companys de classe l’ús del català amb
l’alumne nouvingut per tal de facilitar-li l’aprenentatge de la nova
llengua.
La integració social d’aquests alumnes és més ràpida, tanmateix
l’assoliment de la llengua catalana els resulta més difícil perquè no els
és necessària per comunicar-se.

3.10.

Atenció a la diversitat

El centre escolar posa especial atenció en l’assoliment de les
competències bàsiques, la detecció i tractament de les dificultats
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d’aprenentatges una vegada detectades, la tutoria i orientació
educativa de l’alumnat i la relació amb les famílies per donar suport al
procés dels seus fills/es.
La intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat
i, d’aquesta manera, es posaran en funcionament mecanismes
organitzatius, curriculars i metodològics. D’entre aquests mecanismes
cal destacar-ne alguns: les adaptacions del currículum, el suport en el
grup ordinari, els agrupaments flexibles, els desdoblaments, el treball
en petit grup, la tutoria entre iguals, l’atenció individualitzada,...
Cal destacar també que l’escola compta amb el suport d’alguns
serveis externs com són l’EAP; el qual ofereix ajuda al centre en
quant a tot el procés d’atenció a la diversitat (avaluació, tractament,
orientacions, materials,...). I la mestra d’educació especial esdevé el
nexe entre aquest servei i l’escola.
A nivell de recursos personals, l’escola compta amb els corresponents
mestres-tutors, la mestra d’educació especial i la mestra de reforç.
A més, cal assenyalar que les hores de la resta de professorat que
queden disponibles també es dediquen a l’atenció d’alumnes amb NEE
(Necessitats Educatives Especials).
En el cas d’alumnes amb NEE greus i permanents es realitzaran
adaptacions significatives del currículum amb l’objectiu d’assolir el
màxim desenvolupament de les competències bàsiques. L’avaluació i
la promoció d’aquest alumnat es realitzarà prenent com a referent els
objectius fixats en les seves adaptacions.
En el cas de l’alumnat d’incorporació tardana, es realitzarà una
acollida

personalitzada

i

s’adoptaran

un

conjunt

de

mesures

organitzatives i curriculars que afavoreixin la seva integració escolar.
Serà imprescindible observar el seu aprenentatge lingüístic, la
possibilitat d’accés al currículum comú i els processos de socialització.
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En el cas de la llengua, es prioritzarà el treball de la llengua oral a
infantil, l’assoliment de la lectura i l’escriptura al cicle inicial
d’educació primària, i el desenvolupament de la comprensió lectora i
l’expressió oral i escrita en la resta de cicles i nivells.
Per tal de treballar-ho, es realitzaran activitats diverses.
A nivell de llengua oral: exercitació de l’expressió oral amb narració
de fets i historietes, descripció d’elements i situacions, explicació de
vivències, lectura expressiva per part del mestre de contes i
narracions, realització de converses interactives,...
Respecte a la lectura i l’escriptura: diferents tipus de lectura (en veu
alta, silenciosa, individual, en grup...), anticipació de continguts,
entonació, ritme, dicció, reescriptura de textos (compleció de buits
d’un text, confecció de frases a partir de paraules,...).
A nivell de comprensió lectora: activitats de descodificació i de
percepció, ús de textos diversos, treball abans, durant i després de la
lectura,...
Pel que fa a l’expressió oral i escrita: realització de textos diversos i
d’àrees diverses, planificació, producció, revisió,...
Una eina bàsica per al treball d’aquestes habilitats seran els mitjans
informàtics; aquests permetran treballar els processos de producció
escrita, la lectura comprensiva,...
Per tal de gestionar tot aquest procés, l’escola constituirà una
comissió d’atenció a la diversitat. Aquesta estarà formada per la cap
d’estudis, la mestra d’educació especial, la mestra de reforç, la
mestra

de

l’aula

d’acollida

i

la

professional

de

l’EAP

(i

les

mestres-tutores que es cregui convenient).
Aquesta comissió d’atenció a la diversitat haurà de determinar els
criteris que se seguiran per atendre els alumnes amb NEE, els
procediments que s’empraran per determinar aquestes NEE i les

PLC 47

adaptacions corresponents, els models organitzatius, els criteris
metodològics i el tipus d’avaluació.

3.11. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua
Des de l’àrea de llengua es dissenyen situacions d’aprenentatge
globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i
comunicatives porti a la solució dels problemes que s’hi plantegen.
Atesa la realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, cal
un ensenyament integrat de les llengües.
L’adquisició de la llengua catalana caldrà atendre-la en la diversitat
que planteja l’alumnat. Es plantegen mesures organitzatives que
facilitin treballar els continguts escolars de manera més transversal i
menys parcel·lada, que contemplin l’heterogeneïtat real de les aules i
les metodologies en les diferents situacions, a fi que els alumnes
avancin

cap

a

l’assoliment

d’una

competència

plurilingüe

i

intercultural.
Pel que fa als recursos de les TIC integrats a l’àmbit de llengües,
s’utilitzen per organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents
formats, per llegir i escriure de forma individual i col·lectiva, per
comunicar-se

i

publicar

la

informació

per

a

una

audiència

determinada, facilitant la quantitat i qualitat dels documents produïts
i fent que el procés de lectura i escriptura esdevingui més
col·laboratiu, interactiu i social.
Es fa ús de les pissarres digitals, ipads,

materials didàctics

interactius, ... fent participar l’alumnat de manera activa i, finalment,
a Secundària, es fa servir la plataforma virtual (moodle).
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MOTIVACIONS PER A L’ALUMNAT (CONCURSOS DE LLENGUA)
Creiem que una bona manera d’incentivar la creativitat dels alumnes
és la participació en concursos literaris i en activitats que els apropin
als textos d’una manera lúdica i diferent.
Es realitza una Jornada Literària (Jocs Florals) on tots els alumnes
poden treballar la literatura de manera creativa: haiku, obres teatrals
adaptades, cal·ligrames,...
Els alumnes de Primària també participen en dos concurs literaris
externs a l’escola:
- Els premis SAMBORI.
- Els Jocs Florals.
Són voluntaris, tot i que es motiva l’alumnat en la seva participació.
Els alumnes de 4t de Primària, de 6è de Primària i 2n d’ESO
participen el Certamen Nacional Juvenil i Infantil de lectura en veu
alta,

organitzat

per

la

Fundació

Enciclopèdia

Catalana

i

el

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el
marc del Pla Nacional de Lectura, que pretén estimular l’alumnat en
la pràctica de l’habilitat lectora com a eina de l’expressió oral.
Es treballa la lectura en veu alta a classe i s’escull un representant de
l’escola perquè participi en el concurs.
Dos o més alumnes de 4t d’ESO participen a les jornades literàries
proposades i organitzades per la Biblioteca d’Igualada i participen en
un recital de poesia.
Promocionem l’ortografia de la llengua catalana participant en el
Dictat en català organitzat per l’APLEC (Associació Promotora de la
Llengua Catalana).
Tots els alumnes d’ESO poden participar en els concursos de
narrativa SAMBORI, organitzat per Òmnium cultural i en els Jocs
Florals escolars de Catalunya.
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També dos representants de 2n d’ESO són escollits per anar al
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, una prova en
què participen milers de joves que es realitza simultàniament a tota
Espanya.

3.12.

Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua

de la Fundació Tr@ms
Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada
d'utilitat docent, que proposa un projecte col·laboratiu i que agrupa
escoles

sensibilitzades en convertir la innovació com a element

identitari de centre.
Es comparteixen bones pràctiques entre els docents de l’escoles
Tr@ms a través de diferents reunions de responsables pedagògics, de
coordinadors,

de

caps

de departament, de padlets educatius,

formacions de mestres...
Han estat molts recursos i eines que la Fundació Tr@ms ha ofert a la
nostra escola:

PROJECTES INTERCENTRES
● P4:iM’endevines. (Compartir endevinalles amb altres escoles de la
Fundació Tr@ms). Trobada presencial amb l’escola parella.
● 2n de Primària: Contesnet (Creació d’un conte entre les escoles de
la Fundació Tr@ms)
● 3r de Primària:Literactua(Compartir projectes d’autors literaris).
● 4t de Primària: Correu electrònic-XS (Drive) (Iniciació al correu
electrònic i al Drive). Trobada presencial amb l’escola parella.
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DEPARTAMENT ANGLÈS
● P5: Guess the animal (Compartir endevinalles en anglès amb altres
escoles de la Fundació Tr@ms).
● 2n de Primària: Videoconferència en anglèsamb altres escoles de la
Fundació Tr@ms.
● 6è de Primària: Little contes (Compartir la creació de contes amb
llengua anglesa i es duu a terme una videoconferència entre l’escola
parella.)

3.13.
El

Avaluació del coneixement de la llengua

claustre

aplica

l’avaluació

com

una

part

del

procés

d’ensenyament-aprenentatge que ha de servir, en part,

per

responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge.
Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents
moments del procés d’ensenyament-aprenentatge, sense prioritzar el
moment de l’avaluació final.
L’avaluació és sempre contínua i global i es té en compte:
L’avaluació inicial, per saber quins són els coneixements previs de
l’alumne
L’observació sistemàtica de l’ús de les quatre habilitats lingüístiques.
L’avaluació final, per tal d’unificar criteris d’avaluació d’expressió oral
i d’expressió escrita (coherència, cohesió, fonètica...), es proposa
desenvolupar unes pautes d’observació

sistemàtica estructurades

segons el nivell (a través de rúbriques, per exemple).
Pel que fa a l’avaluació de l’alumnat nouvingut, es parteix d’una
avaluació inicial per fer-ne una adaptació curricular individualitzada.
3.3. Informació multimèdia
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3.14.

Diversitat lingüística en el centre i de la

societat en el currículum
La societat actual catalana és una societat plurilingüe i per aquest
motiu és fonamental que els alumnes aprenguin el valor de conèixer i
respectar

altres

cultures.

Cal

formar

alumnes

plurilingües

i

interculturals, tenint en compte un bon assoliment de les dues
llengües oficials. La competència comunicativa lingüística és la base
de tots els aprenentatges i per tant, el seu desenvolupament és
responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum, ja que en
totes elles s’ha d’utilitzar el llenguatge com a instrument de
comunicació. En el grup-classe es fa quan sorgeix algun tema que es
pot relacionar amb la cultura pròpia de l’alumnat nouvingut.

3.15. Català i llengües d’origen
La nostra escola considera que s’ha de consolidar la llengua catalana
com a eix vertebrador d’un projecte lingüístic, fomentant l’educació
intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la
diversitat cultural.

3.16. Jocs florals
Des del curs 2016, a l’escola celebrem els Jocs Florals, un certamen
literari en el que els alumnes de Primària i Secundària poden
participar escrivint en català, castellà, anglès o francès. És una
manera de fomentar i potenciar la creativitat literària dels alumnes,
ja que el fet de participar en un concurs els encoratja a escriure
textos, poesia, etc.
PLC 52

3.17. Alumnat nouvingut
El nostre centre preveu una atenció personalitzada de l’alumnat
nouvingut. En primer lloc s’assegura que l’alumne assoleixi un nivell
bàsic de llengua catalana i més tard

s’inicia l’ensenyament de la

llengua castellana, amb la intenció que pugui comunicar-se de
manera correcta en totes dues llengües oficials.

4.
4.1.

Llengües estrangeres
Estratègies

generals

per

a

l’assoliment

de

l’objectiu d’etapa
El nostre centre comença l’aprenentatge de la primera llengua
estrangera, l’anglès, a partir de P·1 i continua tota l’educació Primària
fins acabar l’educació Secundària. En aquesta etapa, s’hi introdueix el
francès com a segona llengua estrangera.

Horari de llengua anglesa
Llar d’infants (Llar 1 i Llar 2)

Una sessió setmanal de 30
minuts

Educació Infantil (I1, I2 i I3)

Dues

sessions

setmanals

d’una hora per nivell (2h)
Educació Primària (1r i 2n)

Dues sessions setmanals, una
d’una hora i una de 45 minuts
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(1h 45 min) + una sessió
setmanal

(45

min)

de

Science.
Educació Primària (3r i 4t)

Tres sessions setmanals, una
d’una

hora

i

dues

de 45

minuts (2,5h) + una sessió
setmanal (tarda cooperativa)
(2h)de Science(“ScienceLab”)
Educació Primària (5è i 6è)

Tres sessions setmanals d’una
hora

(3h)

+

30

minuts

“Speaking” a la setmana
Educació Secundària Obligatòria

Tres

sessions

setmanals

a

1r,3r i 4t ESO (3h) i quatre
sessions setmanals a 2n ESO
(4h)

(amb el corresponent

desdoblament d’atenció a la
diversitat).

A 1r i 2n de Primària s’inicia l’aprenentatge d’una àrea no lingüística
en anglès, Natural Science. A 3r i 4t de Primària es continua
treballant (“Science Lab”) a través de tardes cooperatives.
A cicle superior de Primària es dedica 1 hora setmanal en grups de
desdoblament a fer Speaking.
A 1r d’ESO s’inicia l’aprenentatge d’una àrea no lingüística en anglès,
Physical Education. A 2n d’ESO es continuen impartint les classes
d’Educació física en anglès.
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Horari de francès
Educació Secundària Obligatòria

A

ESO,

francesa

la

llengua
té

el

tractament de Matèria
Optativa i els alumnes
opten a poder-les fer al
llarg d’un trimestre per
curs.

4.2. Desplegament del currículum
Es valora positivament la continuïtat del professorat de llengua
estrangera,

coordinació entre cicles i una distribució coherent i

progressiva del currículum.
A Primària es du a terme un desdoblament a 5è i 6è un cop a la
setmana.
A Secundària es porta a terme un desdoblament en funció del nivell i
aptituds dels alumnes amb un resultat positiu.
Tots aquells alumnes que necessiten un reforç per a seguir el ritme
normal de la classe tenen la possibilitat de sortir de l’aula i realitzar
aquest reforç en una altra aula amb una altra professora d’anglès. En
el cas de que en algun grup no hi hagi la possibilitat de fer aquest
desdoblament d’aules, la mateixa professora del grup comú ofereix
un reforç als alumnes amb dificultats mitjançant un currículum
adaptat dins l’aula.
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4.3. Contribució de l’àrea de Llengua Estrangera a
l’adquisició de les competències bàsiques

L'aprenentatge d'una llengua estrangera contribueix a l'adquisició de
la

competència


en comunicació lingüística de manera directa,

completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i
expressius aquesta capacitat comunicativa general. Un aprenentatge
de la llengua estrangera basat en el desenvolupament d'habilitats
comunicatives, contribuirà al desenvolupament

de la mateixa

competència bàsica en el mateix sentit que ho fa la primera llengua.
L'aportació de la llengua estrangera al desenvolupament d'aquesta
competència és primordial en el discurs oral a l'adquirir les habilitats
d'escoltar, parlar i conversar, una rellevància singular en aquesta
etapa. Així mateix, l'aprenentatge de la llengua estrangera, millora la
competència comunicativa general al desenvolupar l'habilitat per
expressar-se, oralment i per escrit, utilitzant les convencions i el
llenguatge apropiat a cada situació, interpretant diferents tipus de
discurs en contextos i amb funcions diverses. D'altra banda, el
reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament
del sistema de la llengua estrangera, a partir de les llengües que es
coneixen, millorarà l'adquisició d'aquesta competència.
A partir de l'adquisició del llenguatge, aquest es converteix en vehicle
del pensament humà, en instrument per a la interpretació i
representació de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per excel·lència.
Aquesta matèria contribueix al desenvolupament de la competència
per aprendre a aprendre ja que augmenta la capacitat lingüística
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general conferint-li noves potencialitats i recursos diferents per a la
comprensió i expressió, facilitant o completant la capacitat dels
alumnes per interpretar o representar la realitat i així construir
coneixements, formular hipòtesis i opinions, expressar i analitzar
sentiments i emocions.
Aquesta matèria és a més un bon vehicle per al desenvolupament de
la 
competència social i ciutadana. Les llengües serveixen als parlants
per comunicar-se socialment, formen part de la cultura comuna de
les diferents comunitats i nacions. Però també, en gran mesura, són
vehicle de comunicació i transmissió cultural, i afavoreixen el
respecte, l'interès i la comunicació amb parlants d'altres llengües i el
reconeixement

i

l'acceptació

de

diferències

culturals

i

de

comportament. L'intercanvi d'informació personal ajuda a reforçar la
identitat dels interlocutors. D'altra banda, en llengua estrangera és
especialment rellevant el treball en grup i en parelles i, a través
d'aquestes interaccions, s'aprèn a participar, a expressar les idees
pròpies i a escoltar les dels altres, es desenvolupa l'habilitat per
construir diàlegs, negociar significats, prendre decisions valorant les
aportacions dels companys, aconseguir acords, i, en definitiva,
s'afavoreix aprendre de i amb els altres.
Les competències citades estan en l'actualitat en relació directa amb
la competència en tractament de la informació i competència digital.
Les tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen la
possibilitat de comunicar-nos en temps real amb qualsevol part del
món i també l'accés senzill i immediat a un fluix incessant
d'informació que creix cada dia. El coneixement d'una llengua
estrangera facilita l'accés a la informació que es pot trobar en
aquesta llengua, al temps que ofereix la possibilitat de comunicar-nos
utilitzant-la.
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Aquesta

matèria

inclou

específicament

un

acostament

a

manifestacions culturals pròpies de la llengua i dels països en els
quals es parla i, per tant, contribueix a adquirir la competència
artística i cultural al propiciar una aproximació a obres o autors que
han contribuït a la creació artística. Així mateix, l'àrea contribueix al
desenvolupament d'aquesta competència si es facilita l'expressió
d'opinions, gustos i emocions que produeixen diverses manifestacions
culturals i artístiques i si s'afavoreixen els treballs creatius individuals
i en grup, com la realització i representació de simulacions i
narracions.

En

definitiva,

vehicular

en

llengua

estrangera

el

coneixement i l'apreciació de la diversitat cultural a partir de
manifestacions artístiques, contribuirà al desenvolupament d'aquesta
competència.
El

coneixement d'una llengua estrangera contribueix també a

l'adquisició de la competència en autonomia i iniciativa personal, en
diversos sentits. El currículum fomenta el treball cooperatiu a l'aula,
el maneig de recursos personals i habilitats socials de col·laboració i
negociació, fet que suposa posar en funcionament determinats
procediments que permeten el desenvolupament d'iniciatives i presa
de decisions en la planificació, organització i gestió del treball,
propiciant així l'autonomia i la iniciativa personal.
Finalment, i malgrat que la competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic i la competència matemàtica no
s'esmenten específicament en els objectius per a Llengua Estrangera,
donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta
assignatura, es poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar
també aquestes competències.

PLC 58

4.4. Metodologia
L’alumnat ha d’adquirir les habilitats lingüístiques bàsiques de la
llengua anglesa al finalitzar l’etapa educativa obligatòria.
És essencial aprendre de manera competencial. Es donarà rellevància
a les activitats següents:

Competència comunicativa oral
Educació Infantil
Observar, escoltar i experimentar

- Sensibilitat i interès per l'escolta, l'observació i l'exploració de les
possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d'elements
de l'entorn.
- Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació,
com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i
activitats relacionades amb la cultura.
- Ús d'estratègies per comprendre els altres quan s'expressen
verbalment, adoptant una actitud positiva i de respecte envers les
llengües.
- Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les
emocions.
- Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes,
poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a
font de plaer i d'aprenentatge.
- Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació,
identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats
dels sons, melodies i harmonies.
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- Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear
diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat
expressiva i les emocions que comporta.
- Progressió en el domini i l'ús de la veu, a partir de jocs i de la
cançó, així com en les habilitats i actituds necessàries per a l'ús dels
instruments musicals.
- Iniciació als usos socials de la lectura i l'escriptura. Exploració de
materials de l'entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en
suport de paper o digital, que contenen text escrit.
- Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup
en les habilitats lingüístiques i expressives.
Parlar, expressar i comunicar
- Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions
provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals,
teatrals, plàstiques i audiovisuals.
- Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la
comunicació oral.
- Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o
fantasies a través del dibuix i de produccions artístiques: musicals,
plàstiques, escèniques i audiovisuals.
- Utilització d'estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els
altres, amb imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada
més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic
precís i variat, entonació i to de veu apropiats.
- Gust per participar en les converses amb l'ús progressiu de les
normes que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla,
atenció, manteniment i canvi de tema, adequació al context, i de les
formes establertes socialment per iniciar, mantenir i finalitzar les
converses.
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- Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les
descobertes, hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a
contrastar i a incorporar les aportacions dels altres.
- Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes
de manera apropiada i assertiva.
-

Utilització

d'instruments

tecnològics

(TIC)

i

del

llenguatge

audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i
parlar.
Interpretar, representar i crear
- Ús d'estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara
identificació de paraules significatives i usuals, ús del context i de la
forma de l'escrit, reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions,
gràfics i altres imatges que acompanyen els textos.
-

Iniciativa

i

interès per produir textos escrits en contextos

significatius amb diferents funcions i amb aproximació progressiva a
l'escriptura convencional.
- Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat
tant en l'observació i l'escolta com en els processos creatius artístics.
- Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de
manera creativa.
- Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d'arreu del
món, i representació de personatges, fets i jocs d'expressió corporal.
- Adquisició d'actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a
intèrpret, oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar
i crear.
-

Ús

de

llibres, també en format multimèdia, per imaginar,

informar-se, divertir-se, estar bé.
- Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites
pròpies i dels companys i companyes.

PLC 61

Educació Primària
CICLE INICIAL
Parlar i conversar
-

Producció de textos breus orals memoritzats com cançons,
poemes, rimes, amb la utilització d’imatges sempre que
l’activitat ho requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu o el
gest al contingut.

-

Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les
situacions comunicatives habituals de l’aula.

-

Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació
de contes dialogats i representacions conjuntes, com recitacions
de poemes o cançons, mostrant respecte per les produccions
dels altres.

Escoltar i comprendre
-

Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació a
l’aula.

-

Comprensió

de

missatges

quotidians

d’intercanvi

social

-saludar, acomiadar-se, presentar-se-; i missatges d’ús habitual
a l’aula: la data, el temps, assistència, localització d’objectes.
-

Reconeixement

i

identificació

de

mots

i

textos

breus

acompanyats de suport visual i/o audiovisual.
-

Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un
contingut fàcil d’entendre i de predir amb ajut d’elements
gestuals i icònics.

-

Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut
de narracions, descripcions i situacions, amb ajut d’elements
gestuals i icònics.

-

Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.
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Llegir i comprendre
-

Reconeixement

i

identificació

de

mots

i

textos

breus

acompanyats de suport visual o audiovisual.
-

Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades
àmpliament en els contextos orals de l’aula.

-

Ús d’estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels
coneixements previs sobre el tema o la situació.

-

Interès i curiositat per mirar i “llegir” contes o llibres (en
diferents suports) escrits en la llengua estrangera.

-

Llibre de lectura.

CICLE MITJÀ
Parlar i conversar
-

Participació activa en els intercanvis orals: formulació de
preguntes, simulacions i diàlegs, en el context de l'aula i
pròxims a l'alumnat.

-

Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons,
poemes, rimes, amb acompanyament d'elements no verbals
que ajudin a la comprensió de la llengua.

-

Participació

activa

en

les

interaccions

orals

emprant

la

pronunciació, l'entonació, ritme i expressions orals habituals
d'ús a l'aula i valorant i respectant les normes que regeixen la
comunicació (torns de paraules, to de veu, gest adequat i rols).
-

Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la
vida quotidiana al centre o en els entorns més propers de
l'alumnat tant en activitats individuals com en grup.

-

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les
produccions orals.
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Escoltar i comprendre
-

Comprensió d'instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i
encadenades d'actuació a l'aula.

-

Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social.

-

Identificació del lèxic bàsic d'un tema específic amb ajut
d'il·lustracions o sense.

-

Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa,
en diferents suports i formats (diàleg, relat, descripció) i amb
un grau de dificultat adequat al nivell.

-

Ús guiat d'estratègies de comprensió: anticipació del contingut,
formulació d'hipòtesis, verificació, identificació de paraules clau.

-

Comprensió de textos de tipologia diversa procedents de
mitjans diversos i en diferents formats per accedir a una
determinada informació i aprendre.

-

Respecte i esforç d'atenció, comprensió i valoració per les
intervencions orals dels altres.

Llegir i comprendre
-

Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de
temàtica variada per copsar el sentit general i extreure'n
informació per a la realització de tasques concretes o com a
gaudiment de la lectura.

-

Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües
d'aprenentatge del centre que ajudin a la comprensió del text i
que permetin la deducció del significat dels mots i expressions
(predicció, suposició).

-

Utilització de diccionaris il·lustrats en format paper i digital per
a comprendre el significat del lèxic nou.
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-

Interès per la lectura de textos com a font d'informació i de
plaer.

-

Ús dels recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font
d'informació i de plaer.

-

Llibre de lectura.

CICLE SUPERIOR
Parlar i conversar
-

Interacció oral a l’aula en situacions reals o simulacions amb
progressiva autonomia i eficàcia.

-

Producció d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula.

-

Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians
d’intercanvi social i relacionats amb el contingut temàtic que es
treballa,

prestant

atenció a l’entonació i la pronunciació

adequades.
-

Participació activa en les interaccions orals a l’aula emprant la
pronunciació, l’entonació, el ritme i les estructures orals
treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació
(torn de paraula, to de veu).

-

Reproducció i producció de textos orals com cançons, poemes,
rimes, narracions, textos breus relacionats amb continguts
curriculars d’altres àrees o amb la pròpia àrea, emprant el
llenguatge verbal i no verbal.

-

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les
produccions orals.

-

Exposició oral individual o en grup de temes treballats i
utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles.

-

Interacció en converses breus ja treballades en situacions de
similitud a la realitat o relacionades amb la realitat escolar.
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-

Valoració de les produccions orals com a expressió del propi
aprenentatge.

-

Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una
interacció tot i utilitzant estratègies que facilitin la comunicació
(repetició, utilització d’exemples, gest, imatges).

Escoltar i comprendre
-

Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula.

-

Comprensió

de

missatges

quotidians

d’intercanvi

social

–saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís,
donar les gràcies, comentar festes i sortides, adonar-se de les
novetats a l’aula–; i de missatges relacionats amb el contingut
temàtic

–procedència

geogràfica-

professions,

adreces,

suggeriments.
-

Identificació

del

lèxic

i

expressions

bàsiques

d’un

tema

específic.
-

Comprensió global i específica de textos de tipologia i contingut
divers i en diferents suports i formats, i extracció d’informació
per

a

la

realització

d’una

tasca

concreta

o

com

a

reforç/ampliació dels coneixements.
-

Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs,
narracions,

descripcions,

instruccions

de

jocs,

receptes)

adequat al nivell i a l’edat que facilitin la interacció entre
l’alumnat.
-

Distinció per l’ entonació entre una pregunta, una exclamació i
una instrucció o una frase.

-

Interès i esforç per comprendre les produccions orals a l’aula.
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Llegir i comprendre
-

Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital,
per copsar el sentit general i extreure’n informació per a la
realització d’una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels
coneixements ja treballats.

-

Comprensió d’informacions relacionades amb continguts de
diferents àrees curriculars i presentades en diferents suports.

-

Utilització de tècniques de lectura apreses de les altres llengües
del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la
deducció dels significat dels mots

i expressions (predicció,

suposició).
-

Utilització de diccionaris en format paper i digital per a
comprendre el significat del lèxic nou.

-

Gaudiment de la lectura de textos reals i adaptats adequats a
l’edat.

-

Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i escola com a font
d’informació i plaer.

-

Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la
realització de tasques específiques.

-

Llibre de lectura.

Educació Secundària
-

Participació en converses pautades i controlades en l'entorn escolar


relacionades amb continguts d'altres àrees de coneixement,
formulant preguntes i respostes adequades a les necessitats de les
activitats i amb l'ús d'estratègies de comunicació per resoldre les
dificultats durant la interacció.
-

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
PLC 67

-

Comprensió de preguntes i de missatges emesos dins de l'aula
relacionats amb les activitats habituals de l'àmbit personal i de
l'aula.

-

Comprensió d'instruccions per la a correcta resolució de tasques.

-

Comprensió de la informació general i específica de textos en
suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a la
seva edat i relacionats amb l'àmbit educatiu i personal.

-

Recerques a Internet en alguna de les llengües estrangeres.

- Utilització dels coneixements adquirits en altres situacions per
aplicar-los a la comprensió de les idees bàsiques que s'expressen en
el text.
- Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals
senzills com a font de plaer i de descoberta.
-

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.

- Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l'entorn
escolar.
-

Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació
a l'aula.

-

Producció de textos orals breus i coherents i amb pronunciació
adequada a partir d'un model treballat prèviament.

Algunes tasques en concret que es duen a terme per a treballar
aquestes competències orals són:
Representar converses orals a l’aula sobre diferents temes.

-



-



-



Assistir a una sessió de màgia a càrrec d’un mag anglès.
Assistir a representacions teatrals en anglès i francès.

- I ntercanvis amb escoles estrangeres (Anglaterra i Alemanya)
-
-

Comentar notícies d’actualitat.


Visualitzar pel·lícules en anglès i francès i treballar-ne la


comprensió amb worksheet activities.
- V
 isualitzar vídeos i pel·lícules en francès.
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- Treballar cançons donant èmfasi al vocabulari i la pronunciació.
- F
 er activitats orals per ajudar els alumnes a adquirir autonomia a
l’hora d’expressar-se en llengua anglesa.
-

Audició


de

listenings

amb

les

corresponents activitats de

comprensió.
-

Oportunitat de posar en pràctica l’expressió oral en anglès,


conversant amb una noia nadiua anglesa.
-

Lectura i comprensió de textos en llengua anglesa i francesa.

-

Lectura d’un o dos llibres de lectura en anglès adequat a cada

nivell.
L’alumnat que opta per la matèria de Francès, a 4t d’ESO també
participa en les següents activitats:
-

Lectura d’un llibre de francès.

-

Representació d’una petita obra de teatre.

-

Contacte amb una escola francesa.

-

Viatge a París-Eurodisney.

Competència comunicativa escrita

Educació Primària
Cicle Inicial
-

Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions
orals relacionades amb les vivències, les experiències i les
activitats a l’aula.

-

Producció de missatges breus seguint un model treballat i
fàcilment identificable en la llengua d’aprenentatge.

Cicle Mitjà
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-

Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la
vida quotidiana, a partir dels models treballats a l'aula.

-

Escriptura de textos breus seguint models treballats a l'aula
amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els
recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges.

-

Producció de textos a partir de models i incorporant expressions
i

frases

senzilles

conegudes

i

treballades

oralment

per

transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes
de treball.
-

Aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita
apreses de les altres llengües del centre per a la producció de
textos.

-

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les
produccions escrites.

-

Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts.

Cicle Superior
-

Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb
situacions de la vida quotidiana.

-

Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes)
d’extensió controlada seguint models treballats a l’aula amb
una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos
que ofereixen les TIC o d’altres llenguatges.

-

Ús dels recursos TIC per establir contactes amb d’altres
persones i comunicar-se en la llengua estrangera i per a la
presentació, edició i publicació de textos.

-

Reconeixement de les estratègies bàsiques (transferides de les
llengües escolars) que són necessàries per a la producció de
textos escrits segons la tipologia treballada.
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-

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les
produccions escrites.

-

Interès per la presentació acurada dels textos escrits.

Educació Secundària
- T
 ransformació de textos senzills de diferents suports i formats,
modificant o expandint frases i paràgrafs, i parant atenció a la
redacció i revisió d'esborranys.
-

Producció semi controlada de textos, que mostrin coherència, amb
correcció ortogràfica i puntuació adequada, i estructurats en
paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses
intencions comunicatives, i prenent com a referència models
treballats prèviament.

- Producció de textos escrits amb ús del registre apropiat a
l'interlocutor a qui van dirigits.
- Ús d'expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d'interès
personal

i general, quotidians i relacionats amb continguts

curriculars.
-

Fer ús de fórmules característiques del llenguatge formal i informal
en les comunicacions escrites.

- Elaborar textos escrits diversos, tenint cura del registre, el lèxic, les
estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar
la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris o
destinatàries.
-

A 1r d’ESO es realitza l’ activitat PALABRAS “OLVIDADAS”.
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Davant la necessitat d’ampliar el vocabulari, en Castellà, a 1r d’ESO,
s’ha

introduït

una

nova

activitat,

anomenada

“PALABRAS

OLVIDADAS”. Consisteix en el següent:
En una cartolina de 20X20, cada alumne escriu el nom d’una paraula
desconeguda per a ell, amb la consigna que ha de ser una paraula
que li sigui útil a l’hora de fer una redacció, no pas una paraula
tècnica o específica. L’acompanya d’un dibuix que la representi.
Darrera de la cartolina hi posa una breu definició. L’exposa als
companys i el significat es contrasta amb la definició de la RAE.
Es dedica mitja hora a l’activitat i , un cop exposades les paraules de
la sessió del dia, es demana als alumnes que escriguin un text on
surtin totes les noves paraules.
Les cartolines es pengen en un mural i un cop a la setmana, es
repassen mostrant la imatge i preguntant la paraula.
També es poden fer servir com a “joc de cartes”, tal i com mostren
les imatges.
Algunes tasques en concret que es duen a terme per a treballar
aquestes competències escrites són:
-

Participar en el concurs literari de l’escola escrivint textos en


llengua anglesa i francesa.
-

Intercanvi d’e-mails, cartes i videoconferències amb alumnes


d’altres escoles.
-

Producció escrita d’exercicis per a treballar totes les estructures
gramaticals i el vocabulari que s’estudien a cada nivell de
Secundària.

-

Producció de textos, tals com cartes, redaccions, etc. per a
posar en pràctica la gramàtica i vocabulari treballat.
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4.5.

Materials didàctics per a l’aprenentatge de

llengua estrangera
El nostre centre va establir una continuïtat metodològica a l’hora de
triar els materials didàctics.
Es revisen els libres de text i digitals i els materials didàctics que es
fan servir atenent les necessitats de l’alumnat.
A més dels llibres de text, l’alumnat disposa a l’aula de diferent
material didàctic per afavorir el seu aprenentatge tals com murals,
jocs didàctics, pissarra digital, ipads, ordinadors portàtils...
Alhora, també s’adequa el material segons la diversitat existent a
l’aula (alumnes nouvinguts i alumnes que requereixen un currículum
especial).

4.6. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la
llengua estrangera
L’escola per potenciar l’aprenentatge de la llengua estrangera creiem
que ha de fer ús dels recursos TIC, TAC i audiovisuals, ja que en bona
part, les noves tecnologies, són les que ens poden ajudar a tenir un
bon material de suport innovador i autèntic per aconseguir un millor
aprenentatge de la llengua.
Es fa ús d’ipads i Chromebooks de l’escola per poder consultar
pàgines web i aplicacions que presentin activitats que ajudin a
reforçar i ampliar els continguts explicats a classe. Alhora, es treballa
amb material digitalitzat i PDI.
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4.7. L’ús de la llengua estrangera a l’aula
El professorat d’anglès utilitza la llengua anglesa com l’habitual en les
interaccions tant formals com informals amb els alumnes procurant
establir un clima favorable per tal que els alumnes la utilitzin
progressivament.
El

centre

també

utilitza

les

llengües

estrangeres

en

treballs

curriculars fora de l’aula tals com la revista, concerts, treballs, la
pàgina web, estades a Irlanda, Anglaterra, Alemanya... i visites a
altres centres internacionals.

4.8. Inici de la primera llengua estrangera

A la nostra escola incorporem l'aprenentatge de la llengua anglesa a
Llar 1. A la Llar 2, s’imparteix a través d’activitats motivadores
basades en l'expressió i la comprensió oral, pretenem treballar tot
allò que està relacionat amb la vida dels nens i nenes. Volem que els
alumnes aprenguin la nova llengua en un context real, que tingui el
màxim sentit possible, i que vegin la seva utilitat. Per això hem
relacionat l'aprenentatge de l'anglès amb els continguts, hàbits i
rutines que es treballen a la classe en totes les àrees.

4.9. Aprenentatge integrat de continguts i llengua
estrangera
El nostre centre imparteix una àrea no lingüística en Anglès, en
concret l’àrea de Medi Natural i Social a Cicle Inicial i a Cicle Mitjà de
Primària.
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Al primer cicle de Secundària, es continua treballant l’Educació Física
en anglès.
El professorat que se n’encarrega té la competència lingüística
necessària i també la formació adequada.

4.10. University of Cambridge Exams
L’escola ofereix la possibilitat de presentar als alumnes als exàmens
de la University of Cambridge en els nivells Young Learners
(Primària) i KET i PET (Secundària).
Young Learners (Primària)
Els exàmens de YLE (Young Learners) estan dissenyats per a nens i
consta de tres nivells. Aquests exàmens es centren en les habilitats
lingüístiques de l’anglès pràctic. Hi ha parts de Comprensió oral i
escrita, Expressió escrita i també Expressió oral. Cada nen rep un
diploma de Cambridge, que té un màxim de cinc escuts per a
cadascuna de les habilitats.
Al llarg del curs, els professors avaluaran els candidats proposats pels
pares,

per saber quin és el nivell més convenient per

a ells. En

funció dels resultats obtinguts, es decidirà els alumnes que es poden
presentar a la prova.
KET i PET (Secundària)
Els exàmens de KET (Key English Test –
 MECR European Level A2) i
els exàmens de PET (Preliminary English Test – MECR European Level
B1) e
 s centren en les quatre habilitats: Comprensió i Expressió
escrita, Comprensió i Expressió oral.
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El 
KET és un gran primer pas en l’aprenentatge de l’anglès. El PET és
una qualificació intermèdia del nivell d’anglès. Aquestes proves han
sigut desenvolupades utilitzant els principis del MECR (Marc Europeu
Comú de Referència per les Llengües), el sistema internacionalment
acceptat per la descripció de la competència lingüística.
A l’escola es duen a terme classes extres de preparació , tant per al
KET com per al PET. Al llarg del curs, els professors avaluaran els
candidats proposats, per saber quin és el nivell més convenient per
a ells. En funció dels resultats obtinguts, es decidirà els alumnes que
es poden presentar a la prova.

4.11. Fonix
Catalunya

-

Concurs

d’anglès

interescolar

de

L’escola també participa en el Concurs d'Anglès Interescolar de
Catalunya, organitzat per International House Barcelona i per la
Fundació Catalana de l'Esplai. El concurs compta amb el suport de la
Secretaria

General

de

Polítiques

Educatives

del

Departament

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat
organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i
d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua
anglesa als centres educatius catalans.
El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de
millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i
s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge
d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.
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4.12.

Estada

a

Anglaterra / Irlanda. Intercanvi

Alemanya
Alguns anys, un grup d’alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’escola Monalco
fan una estada de sis dies a Newton Abbot (Anglaterra) o Tipperary
(Irlanda). Alternem aquestes dues localitats pel fet de que els
alumnes que vulguin viatjar els dos anys puguin visitar els dos
països.
Durant una setmana els alumnes estan immersos en una llengua i
cultura diferents a la nostra, ja que conviuen amb famílies irlandeses
o angleses.
Els alumnes que fan aquesta estada han de realitzar un crèdit de
síntesi sobre el viatge, gràcies al qual acaben d’assolir una sèrie de
coneixements sobre les visites que han fet.
A Irlanda els alumnes aprofiten cada moment de l’estada admirant el
meravellós paisatge irlandès. Visiten el Rock of Cashel, el Hunt
Museum a Limerick, la ciutat de Cork, el Bunratty Castle i Dublin (on
visiten la fàbrica de cervesa Guiness o fan un creuer pel riu Liffey).
Però el que més els impacta és els Cliffs of Moher, coneguts arreu del
món.
Els alumnes també poden visitar una exposició sobre el naufragi del
Titanic en l’últim port ( a Cobh ) on va fer escala el vaixell abans de
sortir cap a Amèrica.
Tots s’ho passen d’allò més bé aprenent passos de dansa irlandesa i
tocant un instrument anomenat Tin Whistle (una flauta típica del
país).
A Anglaterra els alumnes visiten les localitats de Newton Abbot,
Plymouth (ciutat coneguda pel seu bonic port i far), Torquay (on va
néixer Agatha Christie), Exeter amb la seva meravellosa catedral i
l’Eden Project (un projecte mediambiental on s’hi poden visitar dos
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espectaculars

hivernacles

que

alberguen

els

climes

tropical

i

mediterrani); es tracta d’una gran experiència que té com a finalitat
conscienciar els alumnes de la necessitat de protegir el nostre
planeta.
Altres activitats de caire més lúdic són entre d’altres un concurs de
pescar crancs, una estona de “shopping”, buscar organismes marins a
la vora de la platja, etc.
L’excel·lent relació que hi ha sempre amb les famílies d’acollida, el fet
de poder posar en pràctica la llengua anglesa i el bon ambient que hi
ha durant tot el viatge fa que sigui un record inoblidable pels nostres
alumnes.
Aquest curs està previst dur a terme un intercanvi entre alumnes de
segon cicle d’ESO amb una escola alemanya.

4.13. Projecte Comenius (2012 – 14)
El projecte interdisciplinar Comenius aborda l’educació escolar i
pretén fomentar entre els joves i el personal docent el coneixement i
la comprensió de la diversitat de cultures i llengües europees i del
valor d’aquesta diversitat.
També té el propòsit d’ajudar els joves a “adquirir” aptituds bàsiques
per

a

la

vida

i

les

competències

necessàries

per

al

seu

desenvolupament personal, el seu futur laboral i la ciutadania
europea activa.
Amb aquest projecte es pretén millorar la competència intercultural
de l’alumnat i el professorat, que els alumnes s’interessin més pels
altres països i cultures i alhora, que es motivin més per aprendre
llengües estrangeres, especialment l’anglès, per poder-se comunicar.
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Amb el Comenius es vol impulsar uns enfocaments interdisciplinars
de l’ensenyament i aconseguir reforçar la dimensió europea en el
nostre centre.
Així doncs, al llarg dos cursos, les associacions escolars Comenius
promouen la cooperació entre grups d’alumnes i professors de
diferents països.
La nostra escola va participar durant dos cursos escolars (2012 – 14)
en el projecte Comenius “Growing in nature – Organic farming”
conjuntament amb altres escoles de països europeus (Itàlia, Polònia i
Turquia).
En aquest projecte hi van participar tots els nivells escolars tant de
Primària com de Secundària i va finalitzar el setembre de 2014 amb
el compliment de l’informe final que vam enviar a la nostra agència
nacional.
El primer viatge que va fer la nostra escola va ser a la localitat de
Besni (Turquia).
Durant aquesta visita es va dur a terme la presentació de les escoles
que formaven part del projecte.
A

Besni

vam

visitar

l’escola

que

participava en el projecte,

l’ajuntament i molts llocs d’interès turístic i cultural, tals com el
Kahta-Mount Nemrut, Gaziantep, el museu Zeugma, etc.
El següent viatge va ser a Itàlia, a la localitat d’Aulla.
Durant la visita cada escola va exposar les tasques que havien dut a
terme fins aleshores. Els alumnes que van visitar Itàlia van tenir la
oportunitat de conviure amb alumnes italians i polonesos i practicar la
llengua anglesa cada dia de l’estada.
El segon any del projecte, a finals d’octubre de 2013, vam tenir la
visita a la nostra ciutat dels alumnes i professors de les escoles
d’Itàlia i Polònia.
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Els alumnes, una vegada més, van conviure durant uns quants dies
amb alumnes d’altres països europeus. Tots vam visitar la nostra
escola, la nostra ciutat, l’ajuntament i altres llocs d’interès turístic
com Barcelona, Montserrat, etc.
El nostre darrer viatge de Comenius va ser a Polònia (Lazy) a mitjans
de maig de 2014,on els nostres alumnes van posar novament en
pràctica la llengua anglesa amb els estudiants que van conèixer
durant el viatge tot elaborant tasques proposades pel projecte i altres
activitats i/o visites que l’escola de Polònia els va preparar.
Després de realitzar les diverses activitats relacionades amb el tema
del

projecte

(l’alimentació

orgànica

i

la

millora

dels

hàbits

alimentaris)
i després de les visites a Polònia, Itàlia i Turquia i d’ells a Igualada,
podem afirmar que es van dur a terme totes les tasques proposades i
en el termini requerit.

4.14. Sessió de màgia en anglès

Cada any els alumnes de 1r d’ESO poden gaudir d’un espectacle de
màgia molt divertit amb l’actuació d’un mag nadiu anglès, el Mag
Silva.
Aquest mag fa tot el show en anglès i els alumnes de 1r d’ESO
segueixen l’espectacle sense dificultat i queden sorpresos dels
increïbles trucs que fa el mag. Encara que l’observen amb tota
l’atenció, són incapaços de descobrir cap truc.
Es tracta d’un espectacle interactiu ja que fins i tot alguns alumnes
participen en els trucs. Per tant, tots riuen moltíssim amb els acudits
del mag i practiquen anglès al mateix temps. Una tarda fantàstica!
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4.14. Teatre en anglès i francès
Cada any els alumnes de d’infantil, Primària i Secundària assisteixen
a una representació teatral en anglès ofertada per la companyia IPA
Productions, en la qual tots els actors són anglesos nadius.
En primer lloc les professores d’anglès preparen als alumnes per
l’obra que veuran tot realitzant diverses activitats a classe sobre la
trama de l’obra.
El dia de la representació els alumnes van al Teatre Ateneu
d’Igualada i gaudeixen d’una obra teatral adaptada a la seva edat i
nivell d’anglès.
Totes les obres acostumen a ser d’allò més divertides i totes elles
combinen diàleg i cançons, la qual cosa les fa molt atractives.
Al final de la representació teatral els alumnes tenen l’oportunitat de
fer preguntes als actors en anglès. D’aquesta manera els nostres
alumnes poden posar en pràctica la seva capacitat d’entendre la
llengua anglesa i de dialogar amb actors anglesos nadius.
Es tracta d’una experiència molt interessant i gratificant per a ells.
Per altra banda, els alumnes d’Infantil també assisteixen al gimnàs de
l’escola a una representació teatral en anglès. Prèviament es treballa
el vocabulari i les cançons a classe per tal que el dia de l’obra els
alumnes entenguin i gaudeixin al màxim l’obra angles.
Els alumnes de 4t d’ESO assisteixen a una representació teatral en
francès durant el curs, generalment ofertada per la companyia
Transeduca, a partir de la qual es fa tot un treball lingüístic dins de
l’aula.
També el propis alumnes fan una adaptació d’un capítol del llibre de
lectura i la representen davant de companys d’altres cursos.
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4.16. English Day
L’escola celebra tot un dia dedicat a la llengua anglesa. Des d’Infantil
fins a Primària es realitzen activitats en anglès que giren al voltant
d’un tema, que cada any el Centre de Recursos de l’Anoia proposa.

4.17. Auxiliar de conversa
La nostra escola procura disposar d’una auxiliar de conversa que ens
visita regularment i ens ofereix la possibilitat de practicar la llengua
anglesa per part d’una persona nadiua. És una bona manera de
practicar anglès competencialment.

4.18. Interacció amb alumnes francesos
A través d’emails, videoconferències i, si s’escau, intercanvi, els
alumnes de Secundària que participen en l’optativa de francès tenen
la possibilitat de comunicar-se amb estudiants francesos.

4.19. Intercanvi amb alumnes holandesos (2015-17)
Un grup d’alumnes de 3r d’ESO van participar en un intercanvi amb
alumnes de l’escola holandesa Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
La visita a Holanda es va dur a terme del 30 de maig al 3 de juny
2016, i la visita a Igualada del 20 al 24 de març del 2017.
Amb aquest intercanvi es va millorar la competència intercultural dels
nostres alumnes així com motivar-los a posar en pràctica la llengua
anglesa i potenciar així la seva capacitat comunicativa i el seu
desenvolupament personal.
PLC 82

4.20. Innovation Project
3r d’ESO (2017-18) ha fet un projecte anomenat “Innovation Project”
on participen unes 400 escoles de tot el món. D’una manera creativa,
innovadora i fent ús de les noves tecnologies els alumnes han de
crear cooperativament una solució a problemes existents globalment
relacionats amb el medi ambient, l’educació, la pobresa, etc. En grup
de quatre sessions i en grups de quatre alumnes seguien les pautes
donades pel projecte. Després de debatre molt, es va crear un vídeo
presentant les seves idees.
Tenint en compte l’èxit del projecte, s’intentarà fer en futurs cursos.

4.21. Intercanvi amb alumnes alemanys (2018-19)
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO van participar en un intercanvi amb
alumnes de l’escola alemanya Alfred Delp Schule, a Dieburg.
La visita a Alemanya es va dur a terme del 19 de maig al 24 de maig
2019, i la visita a Igualada del 31 de març al 5 d’abril del 2019.
Amb aquest intercanvi es va millorar la competència intercultural dels
nostres alumnes així com motivar-los a posar en pràctica la llengua
anglesa i potenciar així la seva capacitat comunicativa i el seu
desenvolupament personal.

5. Organització i gestió
5.1. Llengua del centre
El criteri lingüístic acordat pel nostre centre per l’elaboració de
cartells, murals, títols, rètols, ambientació és el català i es segueix i
es respecta aquest acord.
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5.2. Documents del centre
Els documents de centre amb els continguts referits a la llengua
catalana reflecteixen la línia de la nostra escola.
El Projecte Anual de Centre i la Memòria de Centre es revisen i
s’actualitzen cada curs i tot el claustre de professors n’està
assabentat.

5.3. Ús no sexista del llenguatge
Tots els documents del nostre centre tenen en compte els criteris
d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Es treballa
amb l’alumnat per ajudar-lo a tenir una actitud crítica davant dels
continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o
que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de
desigualtat.
El centre promou la igualtat d’oportunitats per als i les alumnes i
evita els comportaments i les actituds discriminatòries per raó de
sexe. A més hi posa una cura especial en evitar els referents i
continguts androcèntrics i homofòbics en el desenvolupament del
currículum, elimina els llenguatges i els comportaments sexistes,
promou

la

prevenció

de

conductes

abusives

i

fomenta

la

no-agressivitat en les relacions interpersonals.

5.4. Comunicació externa
El català és la llengua utilitzada en les actuacions externes de la
nostra comunitat educativa.
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El centre fa servir la llengua catalana en la relació amb les
institucions de Catalunya i empreses. També utilitza el català en les
comunicacions i notificacions adreçades a les famílies.
Si es sol·licita algun document en llengua castellana, l’escola
l’ofereix, però sempre en format bilingüe.

5.5. Llengua de relació amb les famílies
El nostre centre s’adreça en català a totes les famílies quan la
informació és per escrit (informes, circulars, notes a l’agenda, ...).
Pel que fa a nivell oral no hi ha un acord establert a l’hora
d’adreçar-se

a

les

famílies

(tutories).

En

el

cas

que

siguin

castellanoparlants, el docent majoritàriament comença parlant en
català però acaba l’entrevista en llengua castellana.
Proposem un acord entre el personal docent del centre que estableixi
l’ús del català en totes les comunicacions orals a excepció d’aquelles
famílies nouvingudes que només entenen la llengua castellana.

5.6. Educació no formal
Pel

que

fa

als

serveis

d’educació

responsables d’acollida matinal

no

formal, la majoria de

i de menjador formen part del

personal docent de l’escola i, per tant, ja coneixen el PLC.
En relació a les activitats extraescolars, es segueixen també els
mateixos criteris que s’han establert en el PLC. Hi ha una bona
coordinació del centre amb les persones responsables que duen a
terme aquestes activitats.
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Per últim, el centre vetlla perquè en la contractació d’activitats
extraescolars

-transports,

cases

de

colònies,

espectacles

de

pallassos- les empreses usin el català.

5.7. Actituds lingüístiques
Tot el professorat del nostre centre té en compte la diversitat
lingüística i cultural de l’alumnat. A nivell d’aula s’aprofita aquesta
diversitat tant per afavorir l’autoestima del nen/a com per a
integrar-lo en el grup.
Es potencia la integració escolar i social de tot l’alumnat basant-nos
en aquests punts:
-

Consolidar la llengua catalana com a base d’una educació
plurilingüe

-

Fomentar l’educació intercultural basada en la igualtat, la
solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures en un marc de
diàleg i convivència

-

Promoure el tracte igualitari a fi d’evitar qualsevol tipus de
marginació

5.8. Mediació lingüística
El centre ja disposa d’unes pautes d’ús lingüístic en els tres àmbits.
S’utilitza el català en:
-

comunicats educatius

-

activitats administratives

-

comunicacions amb l’entorn

Durant el període d’adaptació de l’alumnat nouvingut que ja coneix
una de les dues llengües oficials, es facilita la documentació bilingüe
(català/castellà) o bé es parla en castellà si la família així ho demana.
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5.9. Alumnat nouvingut
Per fer possible la integració de l’alumnat nouvingut normalment
s’utilitza el català, tot i que

es fa una excepció amb els nens i les

nenes sud-americans, ja que es fa servir el castellà durant els
primers dies de la seva arribada, però es va introduint a poc a poc el
català.
Pel fet que aquest alumnat pot patir un xoc emocional a causa de la
seva arribada a un entorn social i cultural completament nou, el
centre preveu mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben
acollit i percebre el respecte de la comunitat educativa envers la seva
llengua i cultura.
A l’escola s’organitzen els recursos i les estratègies adequades
perquè, el més ràpidament possible, pugui seguir amb normalitat el
currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar i social.
Es garanteix una atenció individualitzada i intensiva per tal que els i
les alumnes puguin aprendre la llengua catalana i es fa servir una
metodologia

d’ensenyament

des

d’un

enfocament

comunicatiu.

Regularment s’avaluen els resultats i se’n fa un seguiment acurat.

El centre promou activitats de formació al personal docent tot i que la
majoria no són de temes lingüístics.
Amb l’elaboració d’aquest projecte lingüístic, s’ha vist la necessitat de
realitzar cursos de formació sobre les competències bàsiques de la
llengua (comprensió lectora, expressió oral i escrita, ...) aplicades a
totes les àrees.
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El professorat manté una molt bona

coordinació al llarg tota

l’escolarització dels seus alumnes:
- 1
 reunió mensual a la Llar d’Infants
-

1 reunió mensual a Infantil

-

1 reunió setmanal a Primària

-

A l’ESO es fa 1 reunió setmanal amb tot el claustre de
professors i un cop al mes es fa reunió de departament.

-

1 reunió anual amb tot el professorat de Primària per tractar


temes de llengua catalana i castellana
-

1


reunió

anual entre canvis d’etapa (Infantil-Primària i

Primària-Secundària)
-

Reunions

puntuals

proposades

pels

diferents

caps

de

comissions (Pla lector, Projecte multilingüe…)
-

Reunions esporàdiques

per proposar i/o organitzar activitats

puntuals i conjuntes ( “Speaking”, Jocs Florals, “English Day”...)

5.12. Estructures lingüístiques comunes
PRIMÀRIA:
S’ha acordat que els continguts, si són iguals en les dues llengües, els
conceptes només es treballaran en una d’elles; tot i que es
realitzaran exercicis en ambdues llengües.
Si els continguts són diferents, es treballaran per separat a cada
assignatura.
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SECUNDÀRIA:
Morfologia: Es treballa en castellà, durant el primer quatrimestre i
es reforça en català durant el segon.
Sintaxi:Al revés de la Morfologia.
Les interferències lingüístiques es comenten quan es corregeixen les
errades i es recorda l’ús correcte en cada llengua.

5.13. Projectes d’innovació
El nostre centre intenta sempre participar en projectes d’innovació pel
que fa a l’ensenyament/aprenentatge de les llengües, tals com:
Comenius, Projecte Teide, Plataforma Clickedu, Erasmus +, Moodle,
treball amb Ipads i Chromebooks, Innovation Project...

5.14. Pla de lectura de centre
La nostra escola ha elaborat un pla lector de centre, ja que la lectura
és la base de tots els aprenentatges. Veure annex.

5.15. Pàgina web del centre i xarxes socials
El nostre centre té una pàgina web (www.monalco.cat
) on s’hi pot
trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies:
documentació,

informació

dels

estudis

que

es

fan al centre,

característiques, activitats extraescolars, fotografies ...
La web és en llengua catalana tot i que en ocasions s’hi poden trobar
escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres
llengües curriculars. L’actualització es fa periòdicament.
PLC 89

L’escola també fa difusió de totes les activitats i informacions de
centre a través de les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram.

5.16. Revista
L’escola disposa d’una revista anual en format digital que recull
algunes de les activitats dutes a terme al llarg del curs.
En ella s’hi treballa el llenguatge periodístic i també s’hi difonen les
activitats i treballs que han anat fent els alumnes durant el curs.
La majoria de les informacions tenen el català com a llengua
vehicular tot i que també hi apareixen articles en altres llengües
presents al centre.

5.17. Exposicions
El centre organitza exposicions de treballs, murals, dibuixos,...al llarg
del curs segons la temàtica treballada.
Aquestes exposicions es situen en diferents llocs de l’escola:
passadissos, vestíbul, pati,... on poden ser observats pels familiars i
pels altres alumnes.
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6. Organigrama
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PLA LECTOR
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La nostra escola s’ha plantejat l’elaboració d’un pla lector de centre ja que la lectura és
la base de tots els aprenentatges.
Els arguments pels quals elaborem aquest pla són els següents:
● La lectura enriqueix al nen en tots els aspectes personals.
● El prepara per a la lectura de l’aprenentatge
● Desperta la seva imaginació, la seva fantasia i potencia la seva creativitat.
● Afavoreix el desenvolupament del seu esperit crític i la seva capacitat de raonar
● Estimula les capacitats lingüístiques:

✓ Enriqueix el vocabulari i l’ús de les estructures de la llengua
✓ Desenvolupa la capacitat d’expressió, tant oral com escrita
✓ Perfecciona el coneixement ortogràfic
✓ El familiaritza amb els diferents gèneres i estils literaris.
● A través de la lectura en veu alta, es potencia la capacitat d’escoltar, que a la
vegada amplia l’atenció.
● Les lectures compartides (padrins lectors, clubs de lectura...) fan llaços afectius
i afavoreixen l’expressió espontània dels sentiments i de les emocions.
● Es desenvolupa la memòria
● Augmenta la lògica, al presentar-se una successió d’idees encadenades amb
coherència, tant en el temps, en l’espai i en la narració.
● Fomenta l’oci creatiu i constructiu.
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El pla lector del nostre centre es basa en els següents objectius:
➢ Fomentar el gust per la lectura
➢ Promoure la lectura de textos de diverses tipologies
➢ Facilitar activitats concretes que estimulin el desenvolupament de la
consciència fonològica a l’Etapa Infantil i Cicle Inicial
➢ Descobrir la riquesa de la lectura compartida
➢ Potenciar la lectura expressiva
➢ Afavorir la identificació lector/personatge

Biblioteca a l’aula
➢ Motivar els nens a agafar llibres i llegir-los en el seu temps lliure
➢ Descobrir la utilitat i les possibilitats d’una biblioteca
➢ Fomentar l’ordre i tenir cura dels llibres

Club de lectura
➢ Opinar sobre els llibres que llegeixen donant arguments del seu gust per
aquesta lectura
➢ Respectar les opinions i els gustos lectors de tots els companys
➢ Fomentar l’interès per cercar altres títols de l’autor/a que els hagi agradat o
d’altres autors recomanats pels companys.
➢ Compartir les sensacions viscudes amb la lectura .
➢ Saber respondre les preguntes fetes pels companys en relació al llibre.
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EDUCACIÓ INFANTIL
El pla lector de centre s’iniciarà en les aules d’educació infantil.
Constarà d’activitats lectores diferents:

●

Lectura diària per part de la tutora

●

Biblioteca a l’aula

●

Contes per explicar

●

Taller de lectura

●

Conte de cap de setmana (P5)

●

Maleta viatgera

●

Jocs de consciència fonològica

Lectura diària per part de la tutora
Cada dia al matí, la tutora llegirà en veu alta davant la classe un petit conte o un
fragment. Aquesta lectura durarà uns tres minuts i es farà gesticulant, vocalitzant i
dramatitzant, si cal.
Amb aquesta activitat es pretén:

✓ Motivar l’interès pels contes
✓ Fomentar el gust per la lectura, ja sigui escrita o d’imatges
✓ Potenciar l’atenció i la concentració i l’hàbit d’escoltar
✓ Esperar el desenllaç

Biblioteca a l’aula
Cada classe disposa d’una biblioteca amb diferents tipus de contes.
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Al llarg de la setmana, els nens/es els poden agafar per mirar-los, llegir-los, i
comentar-los amb els companys de taula.

Un cop per trimestre, els alumnes de 3-6 anys faran un intercanvi de classes per visitar
la biblioteca d’una altra aula i mirar els diferents contes i llibres que hi tenen.
També es farà alguna visita a la biblioteca de l’escola.

Contes per explicar

Els alumnes de 5è de primària de la nostra escola aniran un cop al trimestre i per Sant
Jordi, a les aules de Infantil 1, Infantil 2 i Infantil 3, a llegir contes als nens/es.
Cada nen/a de 5è portarà un conte que ell haurà triat o bé un que ell haurà elaborat.

Taller de lectura

En els dos primers cursos d’infantil s’inicia l’aprenentatge dels sons amb la seva
corresponent grafia i lectura comprensiva en petits grups.
S’ha iniciat un treball sistematitzat de consciència fonològica d’infantil 1 fins a finals
del cicle inicial.

El conte de cap de setmana

Per dur a terme aquesta activitat es va demanar la col·laboració dels pares.
Cada cap de setmana, un nen o nena, es prepara un conte que els pares li han llegit o
explicat i elaboren una fitxa amb els següents apartats:
-

títol del conte

-

dibuix d’un personatge o part del conte

-

nom de l’alumne

El dilluns, ensenya el seu treball als companys de classe i els explica el conte.
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Al 3r trimestre, els nens i nenes podran agafar un conte de la biblioteca de l’aula per
llegir el cap de setmana a casa.

Maleta viatgera
Consta d’una maleta amb cinc contes, adequats a cada nivell, que els alumnes
s’emportaran a casa durant una setmana per tal que tota la família en gaudeixi.
És també una forma senzilla d’incentivar el gust per la lectura tant per als infants com
per als pares.
Amb aquesta activitat pretenem:
✓ Contribuir a la presa de consciència de la importància que té la família en el
foment de la lectura.
✓ Afavorir i compartir el gust per la lectura.
✓ Desvetllar la capacitat de creació i imaginació.
✓ Utilitzar els recursos que ens ofereix la biblioteca escolar.

Inventem contes
Entre tots els nens/es de la classe ens inventem contes (treball cooperatiu).
S’utilitzen diferents recursos, gravacions, treballs plàstics… per tenir-los recopilats.

Compartim contes
Cada nen/a porta un conte de casa per compartir amb els companys.

Jocs de consciència fonològica
Recull de diferents activitats que permeten el desenvolupament de la consciència
fonològica en els nens i les nenes

de

l’Etapa d’ Infantil,

preparant-los per

l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
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Jocs i activitats:
✓ Jocs d’escoltar
✓ Rimes
✓ Paraules i frases
✓ Consciència de síl·labes
✓ Sons inicials i finals
✓ Fonemes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Al llarg de la Primària es treballarà la lectura a través de diferents activitats adequades
a cada cicle i a partir de l’hora del conte:
-L’hora del conte.
Una mestra passarà per les classes a llegir en veu alta. Al cicle inicial es llegiran contes
amb molta expressivitat i a vegades fent servir elements motivadors. Al cicle mitjà i
superior es triaran llibres adequats als nens, segons el nivell, i es començarà la lectura i
es deixarà a mitges per tal que els nens que vulguin després el puguin continuar llegint
a la classe.
Cicle Inicial

●

Biblioteca a l’aula

Cada trimestre els nens portaran contes de casa per deixar-los a la biblioteca de l’aula.
La temàtica dels contes anirà lligada als temes de medi, si és possible (contes del cos,
de l’escola, mitjans de transport...)
● Taller de lectura
A Cicle Inicial llegeixen cada dia, a casa, un fragment del llibre de lectura i l’endemà
repassen la pàgina amb la senyoreta tot fomentant les estratègies lectores.
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● Els contes prenen vida.
Activitat conjunta amb les famílies.
Les famílies es preparen un conte conjuntament amb els seu fill/a i realitzen
una activitat relacionada amb el conte: una taller artístic, musical, de cuina…

●

Maleta viatgera

Consta d’una maleta amb cinc contes, adequats a cada nivell, que els alumnes
s’emportaran a casa durant una setmana per tal que tota la família en gaudeix. Els
poden mirar tranquil·lament sense haver de desplaçar-se, sense presses i sense
compromisos.
És també una forma senzilla d’incentivar el gust per la lectura tant per als infants com
per als pare
Amb aquesta activitat pretenem:
✓ Contribuir a la presa de consciència de la importància que té la família en el
foment de la lectura.
✓ Afavorir i compartir el gust per la lectura.
✓ Desvetllar la capacitat de creació i imaginació.
✓ Utilitzar els recursos que ens ofereix la biblioteca escolar.
● El detectiu de contes
A dins d’una bossa cada alumne ha col·locat un conte amb cinc objectes, quatre d’ells
tenen relació amb la història i un no. Cada setmana els alumnes s’emportaran una
bossa i hauran de descobrir quin és l’objecte que no està relacionat.
Amb aquesta activitat pretenem:
○ Contribuir a la presa de consciència de la importància que té la família
en el foment de la lectura.
○ Afavorir i compartir el gust per la lectura.
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○ Desvetllar la capacitat d’imaginació.
○ Fomentar la comprensió lectora.
● La bossa de La fàbrica dels contes
Després que cada grup hagi creat els seus contes els col·locarem dintre una bossa i
totes les creacions viatgen a casa de tots els companys. Així tots poden gaudir de totes
les històries que s’han creat.
Amb aquesta activitat pretenem:
-

Afavorir i compartir el gust per la lectura.

● Jocs de consciència fonològica
Recull de diferents activitats que permeten el desenvolupament de la consciència
fonològica en els nens i les nenes de l’Etapa d’Infantil i Cicle Inicial. L’habilitat per
analitzar les paraules en sons és exactament l’habilitat que garanteix l’èxit en la lectura
en el CI.
Jocs i activitats:
✓ Jocs d’escoltar
✓ Rimes
✓ Paraules i frases
✓ Consciència de síl·labes
✓ Sons inicials i finals
✓ Fonemes
✓ Introducció de les lletres i lletrejar

PLC 101

Cicle Mitjà

3r Primària


-

Taller “ Els dimarts un llibre al cabàs”
Els alumnes de 3r de primària tenen diferents reptes de lectura mensualment.
A partir d’unes consignes han d’aconseguir buscar un llibre, llegir-lo i preparar
una petita exposició. Els nens tindran un diploma de lectura per cada repte
aconseguit.

-

Els alumnes llegeixen tres llibres de lectura obligatòria. Dos en català i un en
castellà. Setmanalment llegeixen a casa un parell de capítols que repassem a
classe.

-

Els alumnes poden aportar diferents llibres a classe sobre els temes que s’estan
treballant i es poden consultar lliurement.

-

Aprofitant la visita de La Biblioteca d’Igualada, busquem i consultem informació
sobre el tema de medi treballat i portem llibres a classe que posteriorment
retornem.

-

Lectura diària per part de la tutora.
Cada matí, la tutora llegeix un fragment d’un conte o bé d’un llibre abans de
començar la classe.

4t Primària
EL SAC DELS CONTES
Els alumnes de 4t de primària tenen diferents reptes de lectura mensualment. A partir
d’unes consignes han d’aconseguir buscar un llibre, llegir-lo i preparar una petita
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exposició oral als companys, recomanant el llibre per potenciar l’hàbit lector. Al llarg
del curs omplirem el SAC DELS CONTES.

-

Els alumnes llegeixen tres llibres de lectura obligatòria. Dos en català i un en
castellà. Setmanalment llegeixen a casa un parell de capítols que repassem a
classe, fent diferents activitats.

-

Els alumnes poden aportar diferents llibres a classe sobre els temes que s’estan
treballant i es poden consultar lliurement.

-

Aprofitant la visita de La Biblioteca d’Igualada, busquem i consultem informació
sobre el tema de medi treballat i portem llibres a classe que posteriorment
retornem.

-

Lectura diària per part de la tutora.
Cada tarda, la tutora llegeix un fragment d’un conte o bé d’un llibre abans de
començar la classe.

“I love books”
Espai polivalent al Cicle Mitjà. El fem servir per fer lectura, exposicions orals i
diferents activitats lúdiques.

Cicle Superior

●

Bosc Literari

El Bosc Literari és una activitat per fomentar el gust per la lectura. El passadís del Cicle
Superior està ambientat amb arbres plens de portades de llibres recomanats,
inicialment, per les tutores. És un espai amb bancs, plens de llibres, on els alumnes
poden seure per llegir.
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●

Caçadors de llibres

-

Cada alumne pot escollir el llibre que vulgui, tant si és a l’arbre com si no hi és.

-

Després, ha d’explicar el llibre als companys, recomanar-lo si ho creu, i si és
així, penjar la portada a l’arbre.

-

●

També, han d’omplir el seu lectòmetre per portar un seguiment.

Carnet lector

Cada cop que un nen o nena acaba un llibre, s’anota el títol en el lectòmetre i en el seu
carnet lector.
Es comença amb un carnet de color blanc i cada tres llibres llegits, es canvia de color
(groc, taronja, vermell, verd i blau). Superats aquests colors de carnet, es comença el
carnet de lectura del Nivell Súper Crack.

Al llarg del curs, l’alumne ha de llegir dos llibres obligatoris, un en català i un altre en
castellà i una revista infantil: Cavall fort a 5è i Reporter Doc a 6è
-

Cada setmana es dedica una sessió a la lectura. En aquesta hora es comentaran
els capítols llegits del llibre obligatori i es farà una petita activitat. En acabar el
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llibre, l’alumne haurà de resoldre una fitxa que servirà per valorar el seu nivell
de comprensió lectora.
● Comprensió lectora
Cada setmana es fa una hora dedicada exclusivament a la comprensió lectora. Es
treballa a través de competències i es treballen textos de diferents temàtiques. Les
preguntes que es fan no són de comprensió literal (es treballa la deducció, la
reorganització, el resum, etc.).

●

PROJECTE LLEGIM?
o Apadrinament lector

Cada alumne de 5è de primària apadrinarà voluntàriament un altre/a de P5 i un cop a
la setmana es reuniran una estona per llegir.
La mateixa activitat també la faran els alumnes de 6è de primària amb els de 1r.
Els padrins s’encarregaran de perfeccionar la tècnica lectora dels seus fillols: els
escoltaran, els ensenyaran a pronunciar correctament, els faran preguntes i de
vegades, els llegiran un fragment del conte per tal que vegin com ho faran ells quan
siguin més grans.
Es faran altres activitats més lúdiques per fomentar la lectura, algunes per diferents
espais del centre i d’altres pel barri de l’escola.
Per tal que el vincle sigui fort i que l’activitat es dugui a terme amb responsabilitat,
cada padrí i fillol lectors signen un contracte on es comprometen a col·laborar i
respectar-se mútuament.

●

Contes per explicar

Els alumnes de 5è de primària de la nostra escola aniran un cop al trimestre i per Sant
Jordi, a les aules de Inf1 Inf2 Inf3 a llegir contes als nens/es.
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Cada nen/a de 5è portarà un conte que ell haurà triat o bé un que ell haurà elaborat.

A part de les activitats específiques de cicle, tota la Primària participa en els Jocs
Florals de centre i de Catalunya.
● Jocs Florals
Tots els alumnes de Primària, al voltant de Sant Jordi, participen en el concurs literari
de l’escola, els Jocs Florals.
Cada nen/a pot presentar un text de qualsevol tipologia o un poema.
Prèviament s’hauran treballat els diferents tipus de textos, tant a nivell oral com escrit,
perquè l’alumne tingui un ventall ampli de models on poder fixar-se a l’hora de fer la
seva pròpia creació literària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
A secundària tenim en compte el Pla d’impuls de la lectura i potenciem la
competència lectora.
Als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO es dedica 30 minuts diari a la lectura i a la comprensió
lectora.

A tota l’ESO es porten a terme activitats per motivar i incentivar el gust per llegir:
-

Llegir a l’aula en veu baixa un llibre escollit per ells. Un cop acabada la lectura el
alumnes disposen d’un entorn virtual (Blog de llengua) on presentar i aconsellar
l’obra llegida. També ho poden fer amb una expressió oral.

-

A cada curs de l’ESO es llegeix en veu alta una obra escollida pel professorat. És
el propi professor quin inicia la lectura per esperonar a l’alumne a continuar
llegint. Un cop acabada la lectura i, mitjançant les TIC, es treballa la comprensió
lectora, l’expressió escrita i el gust per la lectura. En molts casos el professorat
escull una obra clàssica de la literatura universal. Alguns exemples són: Lazarillo
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de Tormes, Fuenteovejuna, Frankestein, El manuscrit del segon origen,
fragments de Llibre de les besties…
-

Berenar de llibres: Club de lectura que es reuneix un cop al trimestre a la
Biblioteca del centre. Aquesta activitat es portarà a terme els divendres de 16 a
17 hora.

-

A l’assignatura de llengua estrangera també llegueixen dues obres en anglès.
Normalment es tracten d’adaptacions d’obres clàssiques en llengua anglesa

-

A l’assignatura de tercera llengua estrangera (Francès com a assignatura
optativa) també es llegueixen fragments en francès.
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