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0. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT

El Projecte Lingüístic del centre és un document integrat dins el Projecte
Educatiu del Centre i pretén ordenar i desenvolupar els objectius de
normalització lingüística del nostre col·legi. Amb aquest document, doncs,
s’actualitzen els objectius de normalització lingüística que el centre té establerts
i es proposen nous àmbits i actuacions d’acord amb la dinàmica actual del
nostre entorn i de la nostra societat.

La llengua catalana, com a llengua pròpia i comuna de Catalunya i de
tots els altres territoris catalanoparlants, també és la llengua pròpia del nostre
centre. Per tant, en el marc de la normativa vigent, aquesta serà la llengua
usada en tots els àmbits acadèmics, culturals, administratius i de relació interna
i externa del centre, com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

Per aquesta raó, tots els membres que conformen la comunitat
educativa -professorat, alumnat, PAS i pares i mares- han de col·laborar i
esforçar-se per tal de mantenir i millorar, si cal, la normalitat actual respecte a
l’ús de la llengua catalana.



1. ANÀLISI DEL CONTEXT

1.1  DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ENTORN

L’entorn sociolingüístic del centre és, bàsicament, castellanoparlant, tot i
que una bona part de les famílies que hi viuen són catalanes de naixement,
descendents dels moviments migratoris nacionals dels anys 60. Es constata
que l’ús de la llengua catalana està condicionat a les necessitats socials i
professionals de les famílies, encara que gairebé en cap cas no l’han adoptada
com a llengua familiar.

La presència de la població estrangera al barri ha anat fluctuant al llarg
dels últims anys. A data d’avui la procedència de les famílies del districte VI de
l’Hospitalet queda reflectida a la taula següent:

1.2. DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT

La gran majoria dels alumnes del centre resideixen a Bellvitge, i un tant
per cent significatiu al barri del Gornal. També trobem nens i nenes d’altres
barris de l’Hospitalet i alguns que resideixen a d’altres municipis. En l’anterior
revisió del Projecte Lingüístic es constatava que la meitat dels pares eren de
procedència catalana i la resta d’Andalusia, Castella-Lleó, Galícia, País
Valencià, i Comunitat de Múrcia, amb una tímida incorporació de població
africana i llatinoamericana.
El desenvolupament del Pla Lingüístic del nostre centre atén diverses
particularitats com ara la incidència de les famílies immigrants. Aquest gràfic
reflecteix les dades percentuals que representa aquest alumnat a la nostra
Escola.



Número d’alumnes a l’escola:
780

Número d’alumnes procedents
de famílies immigrants:
68

Països d’origen de les famílies immigrants:

E. Infantil Primària Secundària Batxillerat
Unió Europea 1 1 2 1
Resta d’Europa 1 1
Àfrica 2
Amèrica 1 9 4 1 1 2
Àsia i Oceania 4 3 1 1 1

Alumnes nacionalitat estrangera (nascuts
o no a Espanya)

33 39

Alumnes nacionalitat espanyola, nascuts
a l'estranger

6

Alumnes amb nacionalitat espanyola i
algun dels progenitors estranger

29



1.3. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT

EDUCACIÓ INFANTIL

NOM TITULACIÓ NIVELL DE CATALÀ NIVELL D’ANGLÈS

Yolanda Ginesta
Porqueras

Educació Infantil
(2005)

Nivell C (2005) Bàsic (FECC)

Neus Artacho Gómez Educació Infantil
(1994)
Declaració Eclesiàstica
d’Idoneïtat (2003)

Certificat de
Capacitació (1995)

Intermedi (FECC)

Laura Blázquez
Miqueo

Mestre en EP amb
menció Llengua
Anglesa (2016)

Certificat de
Capacitació

B2 (2017)

M. Dolors Bruguera
Fané

Mestra d'Educació
Infantil (2001)

Diploma de
Proficiència en
Llengua Catalana
(1999)

Proficiency (FECC)
(2010)
CAE (Cambridge)
Certificat d'Aptitud
d’anglès (2007)
Nivell Superior d’anglès
(2000)

Pedro Carrasco Ayllón Educació Infantil
(2009)

Certificat Capacitació
(2009)

No consta

Ana González Alcalde Educació Infantil
(2003)

Certificat de
Capacitació (2003)

No consta

Natalia Martín Moreno Educació Infantil
(2013)
Mestre en EP amb
menció Llengua
Anglesa (2015)
Master en
Psicopedagogia (2018)
Declaració Eclesiàstica
de competència
acadèmica (2014)

Certificat de
Capacitació

Certificat d'Aptitud
d’anglès

M. Jesús Martínez
Òdena

Professora d’Educació
E.G.B (1993)

Certificat de
Capacitació (1993)

No consta

Maria Romero Ruiz Mestre Educacío
Infantil

Certificat de
Capacitació

No consta

Mª Eloisa Sánchez
Jorge

Professora d’E.G.B.
(Preescolar)
( 1983)

Certificat de
Capacitació  (1988)

No consta



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NOM TITULACIÓ NIVELL DE CATALÀ NIVELL D’ANGLÈS

Laura Adamuz Tomás Educació Infantil
(2001)Declaració
Eclesiàstica
d'idoneïtat (2001)

Certificat de Capacitació
(2001)

No consta

Francesc Batlle
Pagès

Educació Física
(1997)

Certificat de Capacitació
(1997)

No Consta

Ignasi Benet Gas Mestre Educació
Especial (2001)

Certificat de Capacitació No consta

Àngel Daniel Bonany
Sanz

Mestra d’Educació
Primària (2005)

Certificat de Capacitació No consta

Gisela Bonet Puigvert Mestra d’Educació
Especial (2006)

Nivell C (2006) No consta

Jordi Breu Pañella Professor d’E.G.B.
(1984) Ciències
Humanes.

Mestre de català (1990) No consta

Cristina Cano Ferrer Mestre en EP amb
menció Llengua
Estrangera (2013)
Declaració
Eclesiàstica de
Competència
Acadèmica (2017)

Certificat de Capacitació No consta

Gabriel Cerezo
García

Mestre en EP amb
menció Pedagogia
Terapeutica

Certificat de Capacitació No consta

Carla De Pouplana
Xarrié

Grau en Educació
Primària

Certificat de Capacitació First Certificate

Soledad Gálvez
Navarro

Professora
d'E.G.B. (1986)
Llicenciatura en
filosofia i Ciències
de l’Educació
(1990)

Certificat de Capacitació
(1985)

No consta

Cristina Gesé
Giménez

Professora
d’E.G.B. (1988)
Educació Infantil
(1998)

Certificat de Capacitació
(1988)

No consta

Jessica Leal Quian Mestre en EP amb
menció Llengua
Anglesa (2020)

Certificat de Capacitació No consta

Irene Olmos Ortuño Tècnica superior
realització
d'audiovisuals i
espectacles

Nivell C1 Advanced

José Palomar Frías Professor d’E.G.B
1983 Postgrau
Educació Física
(1997)

Certificat de Capacitació
(1989)

No consta



Raúl Pozueta García Tècnic superior en
animació i
act.físiques i
esportives (2009)
Grau en Educació
Primària (2013)
Declaració
Eclesiàstica de
Competència
Acadèmica (2014)

Certificat de Capacitació Nivel B1

Francisca Regidor
Pérez

Professora
d’E.G.B.  (1982)
Llicenciatura en
Filosofia i Ciències
de l’Educació
(1988)
Postgrau Reflexió i
acció educativa
(2008)

Mestre de Català (1983) Intermedi (FECC)
(2009-10)

Esperança Ros Arqué Llicenciatura en
Filologia Hispànica
(1986)
Certificat d'Aptitud
(1987)
Postgrau Reflexió i
acció educativa
(2009)

Certificat de Capacitació
(1988)

No consta

Marta Varela
Barrachina

Mestra d’Educació
Musical (1999)

Certificat de Capacitació
(1999)

No consta

Sergi Vidal Alonso Mestre d'Educació
Primària amb
menció en
Educació física
(2015)
Declaració
Eclesiàstica de
Competència
Acadèmica (2016)

Certificat de Capacitació Nivel C1 (Escola Oficial
d'Idiomes)
Nivel B1 (University
Cambridge)

Luis Fco. Zaldivar
Sáez

Mestre Especialitat
Ed. Primària (2006)

Certificat de Capacitació No consta



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA-BATXILLERAT

NOM TITULACIÓ NIVELL DE CATALÀ NIVELL D’ANGLÈS

Wilmar Almirall Gauté Llicenciatura en
Filosofia (2006)
Diplomatura en
Ciències Religioses
(2012)

Certificat Superior de
llengua catalana
(2014)

No consta

Jonathan Araña Medina Llicenciatura en
Psicologia (2010)

Certificat de
Capacitació

No consta

Ana Bandrés Mingueza Llicenciatura en
Arquitectura (2008)
Màster formació
professorat (2010)

Certificat de
Capacitació

No consta

Julieta Baraja Crespo Llicenciatura en
Geografia i Història,
Història de l’art (1992)
CAP (1992)

Certificat de
Capacitació (1994)

No consta

Montserrat Barrera
Aguilera

Llicenciatura en
Química (1992)

Certificat de
Capacitació (1993)

First Certificate
(Cambridge) (1994)

David Canosa Puig Llicenciatura en
Educació Física
(1993)
CAP(1994)

Certificació de Català
(2004)

No consta

Olga Carceller Calvo Llicenciatura en
Filologia anglesa
(2011)

No consta

Margarita Da-Rosa
Camillo

Professora d’E.G.B.
(1983) Ciències
Humanes
Postgrau Especialistes
Informàtica Educativa
(1992)

Mestre de Català
(1988)

Upper-Intermediate
(FECC)
EOI Nivell B (1984)

José Ramón Delgado
Marín

Llicenciatura en
Història (2014)

Certificat de
Capacitació

No consta

Daniel Fernàndez
Aranda

Llicenciat Geologia
(2001)
CAP(2002)
Mèster Universitari en
Educació Secundària
(2002)

Nivell C (C.O.U.) No consta

Noelia Fernández Gracia Màster en intervenció
en Dificultats de
l'Aprenentatge (2018)
Graduada en
Logopèdia (2014)
Graduada en
Educació Primària
(2022)

Certificat de
Capacitació

No consta



Marcelo Florensa Bellés Llicenciatura en
Història (2014)
Màster formació
professorat (2018)

Certificat de
Capacitació

No consta

Carola Gómez Villena Llicenciatura en
Filologia Catalana
(1988)

Filologia Catalana
(1988)

No consta

Mercedes Lázaro Lázaro Llicenciatura en Belles
Arts (1984)
CAP (1984)

Certificat  de
Capacitació (1996)

No consta

Vanessa Leal Luque Llicenciada en
Psicologia (2005)

Nivell C (C.O.U.) No consta

Raquel Lucas Sanz Llicenciatura
Psicologia (2004)

Certificat de
Capacitació

No consta

Laura Navarro Solé Llicenciada en
Pedagogia

Certificat de
Capacitació

No consta

Gemma Pahissa Meca Llicenciatura en
Filologia Classica
(2003)
CAP (1998)

Certificat de
Capacitació

No consta

Marta Pardo Bespin Llicenciatura en
traducció i
interpretació
Grau en Educació
Primària

Certificat de
Capacitació

First Certificate

María Rosa Rodriguez
Monté

Llicenciatura en
Humanitats (2006)
CAP (2007)

Certificat de
Capacitació

Nivell Intermedi B2

Marc Romero Enginyer tècnic
Disseny industrial
(2011)
TSAPD en arts
aplicades de
l’escultura (2017)
Master professorat
(2021)

Nivell C (2017) No consta

David Rosa González Llicenciatura en
Filologia Anglesa
(2005)
Mestra Especialitat
Llengua Estrangera
(2008)

Nivell C (C.O.U.) Mestra Especialitat
Llengua Estrangera
(2008)

Joaquim Ruiz García Enginyer Tècnic
Agrícola  (1989)
Llicenciatura en
Enginyeria  Agrònoma
(1993)
Postgrau En Direcció
de Centre Escolars
(2002)
CAP (2005)

Certificat de
Capacitació (2005)

No consta

M. Antonia Ruiz Guzmán Professora d’E.G.B.
(1983) Ciències

Certificat de
Capacitació (2002)

No consta



Imma Salla Cairó Llicenciatura en
Ciències Tècniques
Estadístiques (2011)
Master formació
professorat (2012)

Certificat de
Capacitació

No consta

Carlos Shelly Ferré Llicenciatura Ciències
Polítiques i de
l'Administració (2011)
Master formació
professorat (2014)

Certificat de
Capacitació

No consta

Vicenç Tena Roig Llicenciatura en
Filologia Hispànica
(1991)iplomatura en
Ciències Religioses
(2001)
Postgrau en Teologia
Declaració
Eclesiàstica d’
Idoneïtat
CAP (1992)

Certificat de
Capacitació (1992)

No consta

Rafa Terrón Roca Tècnic en Química i
Indústria (1997)

Certificat de
Capacitació (1998)

No consta

Carles Tomás Marín Llicenciatura
Geografia i Història
(2000)

Certificat de
Capacitació (1994)

No consta

Pilar Zamorano Saiz Llicenciatura en
Química (1994)

Certificat de
Capacitació (1996)

EOI Nivell 2 (1996)



2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES

2.1. ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE
L’ETAPA

Des d'Educació Infantil, el centre ofereix com a primera llengua
estrangera l'anglès.

S’ofereix com a matèria optativa una segona llengua estrangera a l’ESO,
l'alemany. Pel curs 22-23 iniciarem el canvi cap al francès a 1r ESO.

El centre assegura la distribució coherent i progressiva del currículum al
llarg de tota l’escolaritat, assegurant professionals adients per fer les classes de
llengües estrangeres. En l’organització de les tutories d’infantil i primària dels
tres tutors per nivell n’hi ha un que té l’habilitació per tal d’impartir aquesta
llengua amb l’objectiu de realitzar diferents activitats en altres matèries utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular.

La llengua anglesa serà la llengua utilitzada en el desenvolupament de
totes les activitats: el centre decideix que l’aula de llengua estrangera sigui un
espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge entenent que aquest espai és la
millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de contacte. Per tant, el
professorat utilitza aquesta llengua en les interaccions (formals i informals) amb
els alumnes vetllant sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se
senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament.

Atès que l'aprenentatge de la llengua en immersió és un procés òptim, el
Departament de Llengües Estrangeres i el centre procuraran oferir el màxim
contacte de l’alumnat amb la llengua estudiada en altres contextos per
desvetllar l'interès per practicar-la fora de l'aula i en contacte amb els parlants
nadius (estades lingüístiques a l’estranger a l’ESO, intercanvis ERASMUS a
Batxillerat, English weeks a primària, English days a infantil, teatres a tots els
nivells, Batxillerat dual des de 2n ESO …)

2.2. METODOLOGIA

En el cas de primària els materials que s’utilitzen estan basats en
projectes d’aprenentatge. El projecte “Magic Stone” és un projecte amb una
visió metodològica, diferent i innovadora que engresca als nens i nenes a parlar
i aprendre anglès. No és un mètode tradicional, sinó que es basa en la
comunicació humana i els processos naturals d’adquisició de la llengua
materna mitjançant la motivació dels alumnes. Magic Stone endinsa els
alumnes en un món on la imaginació, l'emoció i la il·lusió els encoratjarà a
utilitzar la llengua anglesa. Utilitza metodologies dinàmiques i innovadores
basades en el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en reptes, la gamificació i
el “design thinking” que aporten una millora en l’aprenentatge i desenvolupa les
actituds i les habilitats dels infants.

En el cas de secundària el centre opta per grups reduïts i heterogenis
amb 3 professors per curs treballant de manera col·laborativa.



2.3. ACCIONS PER A LA MILLORA DE LA LLENGUA ESTRANGERA AL
CENTRE

Una de les línies prioritàries en el nostre pla estratègic del centre
contempla la millora de la llengua anglesa en totes les seves dimensions.

Apostem per la figura de l’auxiliar de conversa en tots els cursos de
l’educació bàsica amb l’objectiu de potenciar la dimensió de la comunicació
oral.

Participem en el Programa d’auxiliar de Conversa que ofereix
l’ajuntament de l’Hospitalet pels alumnes de 4t ESO

Apostem per la llengua anglesa a infantil, tot i no ser curricular, invertint
2 hores complementàries a P3, P4 i P5. L’aposta per les complementàries
s'estén a tota la primària  per ampliar les hores setmanals.

Apostem per certificar el nivell d’anglès en proves oficials al final de les
etapes de primària i ESO .

2.4. OFERTA DE LLENGUA ESTRANGERA EN HORARI EXTRAESCOLAR

S’ofereix a infantil i a primària una extraescolar d’anglès amb l’acadèmia
Kids&us. La metodologia de Kids&Us fa servir un tipus d’aprenentatge basat en
el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés que té lloc en un
ordre determinat, natural i espontani.

S’ofereix a infantil i a primària teatre en llengua anglesa, “Let’s play”. Els
nens i nenes aprendran l’idioma de forma divertida, natural i quasi sense
adonar-se’n mentre ballen, canten i interpreten. Cada unitat didàctica està
pensada i creada per tal d’integrar l’anglès i millorar el que nosaltres
anomenem les 4C’s: la Concentració, la Coordinació, la Comunicació i la
Confiança. A través de les diferents disciplines artístiques i amb el joc com a
eina principal, l’infant adquirirà l’anglès d’una manera fàcil, dinàmica i lúdica.



3. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE
LES LLENGÜES

3.1. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LES ÀREES DE LLENGÜES

La primera competència que cal considerar és justament la més global i
comú a totes les àrees és la competència comunicativa, que en totes les
àrees esdevé la clau i que en la lingüística articula els aprenentatges que s’han
de fer en totes les llengües. Aquesta competència ha de ser atesa des de totes
les àrees curriculars i activitats educatives del centre si es vol el seu
desenvolupament coherent i eficaç. Aquesta competència es concreta en la
competència oral, l’escrita i l’audiovisual.

La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres,
adults o no, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la
construcció del propi pensament. Cal considerar-la 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 en una societat democràtica i participativa.

La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves
dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i
creació, i cal relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un
aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. 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. Cal motivar qui llegeix i
escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si
mateix o a si mateixa i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència
i també que és una font de descoberta i de plaer personal. En això té molta
importància la potenciació d’institucions escolars com la biblioteca (mediateca),
la ràdio o plataformes d’Internet, com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector
i escriptor. A més, cal aplicar-la progressivament a textos de nivells de
complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en
diferents suports (paper, digital) i formats (verbals, gràfics i imatge).

La competència audiovisual, cal atendre-la en totes les seves
dimensions receptives, productives i crítiques; de comunicació i de creació, i
amb una clara relació amb les interaccions orals que afavoriran un accés més
conscient i eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per
l'impacte tan global que han aconseguit les tecnologies de la informació i
comunicació. Els processos de recepció i creació són complexos i diversos
segons el tipus i format triat i el contingut que s’hi vehicula, són processos que
s’aprenen en la seva utilització en qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar
la seva utilització per aprendre i comprendre’ls com a globalitat, tot aplicant el



seu aprenentatge a missatges cada cop més complexos i amb funcions més
diversificades i amb formats i suports més variats.

La competència plurilingüe i intercultural planteja continguts
relacionats amb les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i
l’enteniment entre les persones basats en els usos socials de les llengües en
contextos multilingües. Es parteix de la idea que aprendre llengües és, abans
que altra cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre
contacte amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió com a modalitat
fonamental d’obertura als altres.

Finalment, la competència literària, pròpiament específica de l’àrea, fa
que les nenes i els nens puguin comprendre millor el món que els envolta, les
altres persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del
contacte amb tot tipus de construccions de la cultura tradicional. L’accés guiat a
aquestes obres facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, i fa que
les nenes i els nens descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen identificar
estètiques i recursos, i apreciïn textos literaris de gèneres diversos (poètic,
narratiu i teatral), i també d’altres formes estètiques de la cultura que ens
envolta de tipus tradicional com cançons, refranys, dites i frases fetes,
endevinalles, rodolins; o més actuals com videoclips o ficcions audiovisuals.
Amb tot això les nenes i els nens van interioritzant els senyals de la cultura que
els aniran precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i
gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es
desenvolupa el seu sentit crític.

Aportacions de les àrees de llengües a les competències bàsiques

El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos
d’aprenentatge i el fet que la base del seus ensenyaments se situï en l’ús social
de la llengua, fa que els aprenentatges lingüístics i comunicatius que es
produeixen en qualsevol àrea, amb una bona coordinació docent, es pugui
aplicar a l’aprenentatge de les altres i, alhora, afavoreixin la competència
plurilingüe i intercultural de l’alumnat. Les activitats de les àrees lingüístiques
tenen, evidentment, una importància remarcable en el desenvolupament de la
competència comunicativa. Cal però recordar que en ser una competència
transversal a totes les àrees, l’assoliment dels objectius bàsics dependrà del
tractament que se’n faci a totes. El coneixement i vivència de la cultura, i de
manera especial la popular, en totes les seves manifestacions té en la llengua
una de les seves bases i ha de ser a més una porta oberta que potenciï el
desenvolupament de la competència artística, competència que té en la
dimensió literària un marc idoni i transcendental.

Alhora les activitats relacionades amb aquesta competència també
afavoreixen la millora de les competències metodològiques. Els processos de la
llengua escrita, en concret, són una de les claus en la competència del
tractament de la informació i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per a l’elaboració de coneixement. La lectura i l’escriptura
d’informacions presentades en diferents llengües i formats, fet facilitat amb



l’ús de les TIC, aporta una nova dimensió als processos de tractament de la
informació, la diversitat de punts de vista i la manera de presentar les
informacions facilita la flexibilitat mental necessària per a un aprenentatge crític.
A més, la verbalització i les interaccions resulten claus en el desenvolupament
de la competència d’aprendre a aprendre, ja que regulen i orienten la pròpia
activitat amb progressiva autonomia.

La llengua, precisament pel paper que juga en el desenvolupament de
les competències metodològiques, ajuda a la comprensió dels processos de les
competències centrades en conviure i habitar el món. D’una manera molt
especial, la competència plurilingüe i intercultural contribueix al
desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com les
habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les
persones. Aprendre llengües és, abans que altra cosa, aprendre a
comunicar-se amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i
a assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres.

A més de reconèixer les llengües com element cultural de primer ordre,
la lectura, comprensió i valoració de les obres literàries contribueix d’una
manera clau al desenvolupament de la competència artística i cultural.

Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües

L’objectiu de les matèries lingüístiques és preparar l'alumnat perquè sigui capaç
de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI i actuar
en diferents contextos, per aconseguir un bé individual, col·lectiu i global.

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a
font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la
importància del domini de llengües en un món cada cop més global i
utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast,
incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els
estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes,
racistes o sexistes.

2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les
llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per
expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre
les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.

3. Desenvolupar la competència en llengua catalana com a vehicle de
comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements,
per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació
en les creacions culturals.

4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que
sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i
Correctament les dues llengües oficials.



5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents
contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa
i de col·laboració.

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

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

8. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels
mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la
comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa.

9. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació
audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i
valorar informacions i opinions diferents.

10.Utilitzar les llengües eficaçment en l'activitat escolar, tant per buscar,
recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les
diferents àrees del currículum.

11. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats
amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i
correcció lingüística, adequada a l’edat.

12.Reflexionar sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic, a partir de
situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma
adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits.

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

14.Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a
temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les
convencions específiques del llenguatge literari.

15.Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.

3.2. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I
D’APRENENTATGE

La llengua vehicular en el procés d'ensenyament-aprenentatge serà la
llengua catalana, llevat de les àrees de llengua castellana i de llengua
estrangera, on s’utilitzarà la llengua corresponent. S’usarà el català en les
activitats orals i escrites dins l’aula: exposició del professorat, material didàctic,
llibres de text i de suport, exercicis i activitats d'avaluació.

Tot el professorat s'ha de sentir transmissor del correcte ús de la llengua
a l'alumnat i, especialment, model d'ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a
la qualitat, correcció i adequació terminològica. Tanmateix, ho ha de ser en les



relacions no docents. D'altra banda, s'hauria d'arribar a un acord en el claustre
per tal d'incrementar l'ús del català en situacions de relacions informals i buscar
estratègies per assolir aquest fi en tota la comunitat educativa (passadissos,
sala professors, activitats extraescolars, relacions amb els pares, personal
PAS...)

En acabar l'escolaritat l’alumnat haurà de tenir un coneixement suficient
oral i escrit dels diversos registres i estructures específiques de la llengua
catalana per tal per comprendre i produir missatges orals i escrits amb
propietat, autonomia i creativitat, i saber-los fer servir per comunicar-se i
organitzar els propis pensaments.

El Centre fomentarà tota organització d'activitats que afavoreixin la
cultura catalana i l'ús del català: difusió i participació de les festes tradicionals
catalanes (dia de Tots Sants, Fira de Sta. Llúcia, Carnestoltes, Jocs Florals,
Festes de la primavera... Sant Jordi, Fira del llibre,... )

Metodologia
S'usarà la llengua catalana en les activitats orals i escrites dins l'aula:

l'exposició del professorat, llibres de text, de suport, exercicis i activitats
d'avaluació.

Per afavorir l'accés a la diversitat de registres, s'introdueixen situacions
comunicatives, funcions i formes, el més variades possibles, que faciliten
aquest aprenentatge. S’afavoreix també l'escolta de tot tipus de lectures en veu
alta, tenint presents tota mena de jocs orals i tenint en compte que la seva
avaluació cal fer-la en tot l'horari escolar, no només en hores de matèria
lingüística. Es necessita la corresponsabilitat de tot el professorat amb el
mestre/a de Llengua: cada àrea té unes propostes d'activitats d’aprenentatge i
d'avaluació que ajuden en la consecució dels objectius d'expressió i
comprensió. S’ha de vetllar des de totes les àrees per l'adquisició d'un repertori
de lèxic ampli i variat, plantejant posades en comú amb l'objectiu de que
l'alumnat faci servir una expressió precisa i acurada en les seves produccions.

Es farà un seguiment rigorós de les habilitats lectores del nen així com
establir una gradació dels objectius a assolir en cada curs al llarg de tota
l'escolaritat. A Educació infantil i 1r i 2n EP es fa una coordinació metodològica
de l'aprenentatge de la lecto-escriptura des d’una reflexió conjunta. És a
Educació Infantil quan es comença a introduir progressivament aquest
aprenentatge. A l’educació primària s’incorporen 30 minuts de lecturar diària:
s’ofereix un ampli ventall de textos pels diferents nivells (poesia, teatre,
novel·la, rodolins, endevinalles ...

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular
Cal garantir que tots els professors coneguin el Pla d'Acollida del Centre i

prenguin consciència de la seva tasca pedagògica (vinculació a tot el Pla
d'Acollida, no només en la transmissió de continguts). Cal una adequació
horària en el període d'acollida, amb l’aprovació de la direcció del centre tot



informant a l'EAP. Cal també una valoració periòdica de les estratègies
d'atenció a la diversitat que el centre  ha rebut per aquests nens.

L'opció del centre és dirigir-se, des de l’inici, a tots els nens nouvinguts
en català. A l’inici de la seva escolarització a l’escola es fa un Pla d’Atenció a la
Diversitat segons les necessitats de l’alumnat, tot enregistrant les actuacions al
PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat).

Cal aprofitar l’arribada d’alumnes de diferents cultures per tal d’incloure
vocabulari nou en castellà (del castellà sud-americà de Perú, Bolívia,
Equador...) i l’aprenentatge d’algunes expressions en altres llengües (Ucraïnès,
Xinès, Pakistanès...) L’escola, en els diferents nivells on són els nens
nouvinguts potenciarà i sistematitzarà el coneixement de part de la cultura del
país d’aquests alumnes: geografia, clima , religió, costums de la seva família...
per tal d'apreciar-la, valorar-la i així poder respectar-la.

Seguidament s’adjunta la distribució dels continguts per nivells, la
columna de l’1 indica primer de cicle (primer, tercer i cinquè) i la columna del 2,
segon de cicle (segon, quart i sisè). Trobarem continguts que només es
treballen en un nivell, i continguts que els treballarem en els dos nivells.
S’ha utilitzat la següent graduació: I (Iniciació), A (Assoliment) i C
(Consolidació).

Els PI (Plans Individualitzats), se’ls hi aplicarà als alumnes, si és necessari, de
manera específica segons les seves necessitats i en les unitats de programació
que es cregui convenient.



CONTINGUTS DE LLENGUA CATALANA A PRIMÀRIA

1r-2n Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en

qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides
a gestió, organització, discussió dels problemes que
sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals,
com les derivades de situacions d’ensenyament
aprenentatge, amb respecte per les normes que regeixen la
interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

A A

2 Producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes,
dramatitzacions) i de producció pròpia (exposicions ,
explicacions) adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a
la situació comunicativa i amb la utilització de la
comunicació audiovisual sempre que l’activitat ho
requereixi.

A A

3 Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i
pronunciació.

A A

4 Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents
contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats
d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la
vida quotidiana.

A A

5 Comprensió de relats audiovisuals com a representació de
la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la
seva representació audiovisual.

A A

6 Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i
mitjans, per obtenir informació i per aprendre.

I A

7 Interès i respecte per les intervencions dels altres. A A

8 Comprensió de les informacions més habituals de classe,
de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts
curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma
conjunta a partir del text, imatges o esquemes.

I A

9 Utilització d’estratègies afavoridores del procés de
comprensió lectora abans, durant i després de la lectura
(planificació, anticipació, identificació de mots, inferències,
relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del
sentit global, identificació dels signes de tot tipus que
formen part del text).

I I

10 Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual
silenciosa o en veu alta amb el professorat.

I A

11 Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels
missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la



seva edat (publicitat de joguines, i de productes
d'alimentació, entre altres).

12 Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font
d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

A A

13 Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de
coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un
llibre, una notícia d’Internet o qualsevol altre text.

I I

14 Participació en activitats de lectura col·lectiva. I A
C

15 Composició de textos escrits, que poden tenir el suport
d’imatges o esquemes, realitzats en diferents situacions: a)
situacions quotidianes de l’aula i l’escola; b) experiències
personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, poemes,
vivències); c) textos de treball produïts en qualsevol de les
àrees curriculars.

I I
A

16 Iniciació en els mecanismes que fan possible el llenguatge
audiovisual i en la seva funció expressiva.

17 Ús de programari informàtic per escriure textos curts,
especialment de tractaments de textos, d’edició gràfica i de
presentacions.

I

18 Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos:
pensar, escriure i revisar.

I I

19 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per
aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

I A

20 Coneixements del funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge.

I I

21 Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a
partir del seu ús en situacions comunicatives reals o
simulades.

I I

22 Coneixement i ús de l’ortografia de base, que comporta:
separar bé les paraules, no alterar l’ordre dels mots en una
frase, fer correspondre una grafia a cada so (no se’n deixa,
no n’hi posa de més, no altera l’ordre); fer correspondre un
so a una de les grafies possibles que fan aquell so (jersei.
seria acceptable).

I A

23 Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe, en els
aprenentatges i en els seus textos (ahir, avui, notícies, hi
havia, carrer, dies de la setmana).

I A

24 Introducció a normes ortogràfiques més senzilles i de més
ús, i als signes de puntuació més bàsics (punt final, coma,
interrogant, admiració).

I A

25 Introducció a la terminologia gramatical: nom, verb, oració,
masculí, femení, article, singular, plural.

I

26 Discriminació fonètica de síl·labes i accents en les paraules



27 Observació del funcionament de la llengua: sinònims i
antònims, derivació, composició, sentit figurat (quan forma
part d’una manera de parlar pròxima).

I I

28 Consciència de la transferència dels coneixements d’una
llengua a les altres llengües que està aprenent.

I I

29 Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. Opinió
ajustada de les seves capacitats, sense infravalorar-se ni
sobrevalorar-se.

I I

30 Interès i participació activa en les activitats orientades al
foment del gust per la lectura: lectura guiada; ús de l’audició,
lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys
dites; ús biblioteca d’aula i d’escola i revistes escolars; ús de
gravacions, i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre
altres.

I A

31 Participació en activitats literàries de l’escola i de l’entorn
proper.

I

32 Comprensió a partir d’audicions i comentaris posteriors
conjunts de literatura de tradició oral de tot tipus (rondalles,
contes, cançons, dites).

I I

33 Comprensió dels elements fonamentals d’un relat audiovisual
(personatges, espais, accions).

I A

34 Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de
lectures conjuntes guiades, pràctica d’algunes estratègies
lectores, i interpretació del llenguatge literari: derivació,
composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases
fetes o refranys; i descobriment del ritme i la rima, si es tracta
de poesia o cançó.

I I

35 Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions, en la
lectura individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i
a les imatges, anticipació, deducció del significat d’un mot,
relació amb els seus coneixements, entre altres

I A

36 Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de
veu, a l’entonació perquè tots ho entenguin, i adequant
l’entonació i el ritme a cada tipus de text.

I A

37 Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (contes,
poemes, endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en
models observats i analitzats, aprofitant les emocions que
provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.

I

38 Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir
autonomia per a la utilització dels seus recursos.

39 Interès per l’elecció de temes i textos i per la comunicació de
preferències personals.

I

40 Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits
i audiovisuals vinculats a continguts d’altres àrees.

I I



41 Produccions de cançons amb entonació, to de veu i gest
adequats a la situació comunicativa

I I

BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-3 DC – Escriure 15-19
DC - Escoltar i comprendre 4-7 DC – Coneixements del

funcionament de la llengua i el
seu aprenentatge

20-28

DC - Llegir i comprendre 8-14 Dimensió Literària 29-38
Connexions amb altres àrees 40-41



3r-4t Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o

mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l'escola,
tant les referides a gestió, organització, discussió dels
problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de
vivències personals, com les derivades de situacions
d'ensenyament-aprenentatge, respectant per les normes que
regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

A A

2 Exposició de temes de manera ordenada i comprensible.
Participació activa en els diàlegs o debats, aportant i defensant
idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres
amb arguments raonats.

I A

3 Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions,
explicacions, justificacions, presentacions de temes), amb
preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu,
gesticulació, suports visuals).

A A

4 Exposicions a partir d’un guió, esquema o imatge, amb la
possibilitat de fer-ho davant d’una càmera de vídeo.

I I

5 Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i
no verbals adequats, amb la possibilitat de fer-ho davant d’una
càmera de vídeo.

I A

6 Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la
situació comunicativa.

I A

7 Ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les
diferències de gènere.

A A

8 Identificació i comprensió de tot tipus de missatges orals en
diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles:
activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea, i
en la vida quotidiana.

A C

9 Comprensió de textos orals de diferents mitjans de
comunicació audiovisual i informàtics per obtenir-ne informació
i per aprendre, i valoració guiada de la informació que aporten.

I A

10 Reelaboració i explicació de manera sintètica d'exposicions
que fa alguna persona o bé que s'han escoltat o mirat a través
d'algun mitjà audiovisual, informàtic o dels mitjans de
comunicació.

A A

11 Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions
dels altres.

A A

12 Comprensió de les informacions escrites més habituals de
classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a
continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de

A C



forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes que el
componen.

13 Utilització d’estratègies afavoridores del procés de
comprensió lectora abans, durant i després de la lectura
(planificació, anticipació, idea principal, identificació de mots,
inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció
a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus
que formen part del text).

A A

14 Lectura, comprensió i anàlisi guiada d'informacions i relats
procedents de documents audiovisuals i de mitjans de
comunicació.

A A

15 Saber contestar preguntes a partir del text la resposta de les
quals comporta reelaboració, relació amb els coneixements
de cadascú o elaboració d'inferències.

A C

16 Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual
silenciosa o en veu alta amb el professorat.

A C

17 Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de
coneixements, però també per llegir qualsevol text que es té a
l'abast: un rètol, un avís, un títol d’un llibre, una notícia de
diari, una informació d’Internet, entre altres.

A C

18 Coneixement del funcionament més bàsic d’una biblioteca. I I
19 Iniciació a cerques d’informació a Internet, utilització de

l'hipertext i dels enllaços.
I A

20 Interès pels textos escrits com a font d’informació i
d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació, d’aprenentatges
i experiències.

A C

21 Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat,
informatius, relats de ficció.

I A

22 Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts en
diferents situacions: per narrar, descriure, explicar fets o
fenòmens, per fer coses com receptes, entre altres.

I/
A

A/
C

23 Organització del text per millorar la coherència i la cohesió
amb l'ajuda de pautes i utilitzant els coneixements lèxics i
morfosintàctics de l'edat.

I/
A

A/
C

24 Coneixement del programari de tractament de textos, d'edició
gràfica i de presentació que els permeti escriure un text,
inserir imatges, fer un esquema en ordinador.

I A

25 Utilització de correus electrònics per comunicar-se.
26 Expressió d'idees de forma sintètica a través d’un esquema o

imatge.
I/
A

A/
C

27 Aplicació d’un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar,
escriure i revisar.

I/
A

A/
C

28 Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència
de les mancances.

I A



29 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per
aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. Sentit estètic
en la seva presentació formal.

A A

30 Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a
partir del seu ús en situacions comunicatives reals o
simulades.

I/
A

A/
C

31 Coneixement de la manera d'organitzar un text segons si és
una explicació, una notícia, una recepta, una instrucció o
alguna altra tipologia. Pràctica amb totes les tipologies.

I/
A

A/
C

32 Coneixement de les diferents categories de textos
audiovisuals segons la seva funció (notícia, anunci,
reportatge, ficció) i introducció dels elements bàsics del
llenguatge audiovisual.

I A

33 Coneixement i ús de l'ortografia de base i de les regles
treballades a cicle inicial. Coneixement i ús progressiu de les
lleis ortogràfiques constants (que no tenen excepcions).
Memorització de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual.

I A

34 Aplicació dels signes de puntuació més bàsics (punt final,
coma, interrogant, admiració, dos punts, guió). Transformació
de frases per comprovar la relació entre puntuació, entonació i
significat.

A A

35 Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les
síl·labes d’un mot, accent greu i agut, reconeixement de les
paraules agudes, planes i esdrúixoles.

I A

36 Ús de terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí,
femení, article, singular, plural, passat, present, futur.

I/
A

A/
C

37 Observació del funcionament de la llengua en els textos que
es llegeixen i en els de producció pròpia: derivació,
composició, sentit figurat, sinònims, polisèmia, família de
paraules, entre altres.

I A

38 Reconeixement d'articles, connectors, noms, adjectius i verbs
en un text. Diferenciar els temps verbals: passat, present i futur
en enunciats.

I A

39 Comparació i transformació d'enunciats per mitjà de canvis
d'ordre, segmentacions, canvis en els connectors, per
comprovar de quina manera es modifica el significat i els
canvis de puntuació que comporta.

40 Aplicació de tots els recursos que s'ofereixen a l’aula per
millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a algú
altre, llibreta personal, memorització, o bé orientar-se a partir
del coneixement de la llengua (analogia, família de paraules).

I/
A

A/
C

41 Consulta al diccionari i introducció als diccionaris i correctors
dels programaris de tractament de textos.

I/
A

A/
C



42 Progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el
procés, l'organització i planificació del treball, acceptació de
l'error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.

I A

43 Valoració del progrés en escriptura. Opinió ajustada de les
capacitats de cadascú, sense infravalorar-se ni
sobrevalorar-se. Confiança en les pròpies capacitats.

A A

44 Reconeixement del valor social de l'ortografia per
comunicar-se amb els altres.

I A

45 Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts
estímuls: audició, lectura i memorització de textos, poemes,
cançons, refranys dites; biblioteca d’aula i d'escola, revistes
escolars, gravacions, ús de mitjans audiovisuals o
dramatitzacions. Participació en activitats literàries de l'escola i
de l'entorn proper.

A C

46 Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text,
practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar
el llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat,
interpretació de locucions, frases fetes o refranys; descobrir el
ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.

A C

47 Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la
narració i de relats audiovisuals adequats a l'edat.

A C

48 Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions per a la
comprensió en la lectura individual silenciosa o en veu alta, en
petit grup o en gran grup.

A C

49 En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al to de
veu i a l’entonació perquè tots ho entenguin. També saber que
cada tipus de text demana una entonació i un ritme diferent.

I A

50 Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions,
estats d'ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius,
comparacions, sentits figurats.

I I

51 Escriptura de contes i textos narratius fent atenció a l'estructura
d'aquest tipus de text, en què hi ha d'haver una situació inicial,
un nus i un desenllaç.

A C

52 Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant
associacions d’imatges, i d’imatges i sons. Possibilitat
d'associació amb textos escrits

53 Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons, rimes
(embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres)..

I I

54 Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l'edat
i als interessos del grup.

A C

55 Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor,
adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció; i dels
principals agents de producció d’un relat de ficció audiovisual:
director, guió, actors, música.

A C



56 Coneixement del funcionament d’una biblioteca per saber on
pot trobar llibres adequats a l'edat, i temes del seu interès i
utilització de tot tipus de recursos.

I I

57 Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis
de llibres, recomanacions o obres d’un tema o autor determinat.

58 Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil)
en referència al text.

59 Expressió de les impressions personals d’una lectura i, si cal,
adoptar-hi una posició crítica.

A C

60 Participació en les converses, debats o presentacions de llibres
al grup classe.

A C

61 Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees.

A A

BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-7 DC – Escriure 22-29
DC - Escoltar i
comprendre

8-11 DC – Coneixements del
funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge

30-44

DC - Llegir i comprendre 12-21 Dimensió Literària 45-60
Connexions amb altres àrees 61



5è-6è Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa i col·laborativa, en interacció amb el grup o

mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula i l'escola, tant
les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que
sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les
derivades de situacions d'ensenyament aprenentatge, respectant
les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de
veu, ritme).

I
C C

A

2 Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia
(exposicions, descripcions de situacions o processos, d'emocions),
amb preparació prèvia, i adaptant l'entonació, el to de veu o el gest
a la situació comunicativa.

I
C

C
A

3 Exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar
activament en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees
pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb
arguments raonats, amb la possibilitat de fer-ho en presència d'una
càmera.

I
C C

A

4 Exposicions a partir d'un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com
a suport programaris de presentació.

I
C

C
A

5 Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per
satisfer necessitats personals, escolars i socials.

I
C

C
A

6 Interès per participar en les converses i per expressar-se amb
claredat i bona pronúncia

I
C

C
A

7 Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses
informals, presentació de treballs o relació amb persones més
grans.

I
C

C
A

8 Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències
de gènere.

I
C

C
A

9 Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i
en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions
d'aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana.

I
C

C
A

10 Utilització de les TIC per a la comprensió de textos orals de
diferents mitjans de comunicació audiovisual, per obtenir-ne
informació i per aprendre.

I
C

C
A

11 Reelaboració i explicació de manera sintètica d'exposicions o
explicacions que ha fet alguna persona o bé que s'han escoltat o
s'han mirat a través d'algun mitjà audiovisual, amb especial atenció
quan el procés de recerca s'ha fet amb l'ús de les TIC.

I
C

C
A

12 Comprensió de textos audiovisuals i identificació i valoració com a
representacions de la realitat.

I
C

C
A



13 Aplicació d'anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament
l'interès de missatges escoltats i qüestionar-los, si cal.

I
C

C
A

14 Capacitat crítica per comprendre allò que s'ha escoltat i fer-se
preguntes a partir dels continguts exposats

I
C

C
A

15 Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres. I
C

C
A

16 Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats
possibles que fan referència a qualsevol àmbit de l'escola i de la
vida quotidiana (material de treball, instruccions, anotacions, fullets
informatius, documentals, publicitat, cartes, articles del diari,
reportatges, entrevistes entre altres).

I
C

C
A

17 Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i
intencions de temes treballats a classe

I
C

C
A

18 Lectura i interpretació d'esquemes, gràfics i mapes conceptuals per
saber extreure'n la idea principal i les relacions entre els elements

I
C

C
A

19 Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la
informació que se n'extregui es faci a partir del text, imatges, gràfics
i altres recursos que en formen part i sabent identificar les elements
del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva.

I
C

C
A

20 Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió
lectora abans, durant i després de la lectura. A més de saber
aplicar les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi especial per
esbrinar les intencions de l'autor del text, mostrar una actitud crítica
envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en contextos,
realització d'inferències; formulació, comprovació i reelaboració
d'hipòtesis, captació de les idees principals.

I
C

C
A

21 Respondre preguntes a partir d'un text la resposta de les quals
comporti reelaboració.

I
C

C
A

22 Autoregulació de la comprensió d'un text: saber quan t'equivoques i
què has de rectificar.

I
C

C
A

23 Lectura en veu alta de manera que s'ajusti el to de veu, la velocitat i
l'entonació a l'auditori.

I
C

C
A

24 Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de
consultar els índexs i els glossaris, en cas que n'hi hagi.

I
C

C
A

25 Utilització d'Internet per buscar informació: coneixement dels
cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús,
capacitat per captar informació a partir d'enllaços i d'organitzar-la
per fer-ne un treball personal.

I
C

C
A

26 Ús d'eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i
entorns virtuals.

I
C

C
A

27 Coneixement del funcionament d'una biblioteca-mediateca. de
manera que es pugui trobar allò que es busca tan autònomament
com sigui possible

I
C

C
A



28 Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i
com a mitjà de comunicació d'experiències.

I
C

C
A

29 Valoració crítica de la capacitat lectora d'un mateix. I
C

C
A

30 Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que
responguin a diferents intencions que, sempre que calgui, han de
tenir el suport d'imatges o esquemes: narracions, explicacions,
descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre d'altres.

I
C

C
A

31 Coneixement i aplicació de l'estructura que determina la tipologia
dels textos (per exemple, en una descripció, hi ha una presentació i
un desenvolupament; en una notícia s'ha de respondre a unes
preguntes, en una narració, hi ha de passar alguna cosa).

I
C

C
A

32 Consolidació de les estratègies adquirides en cursos anteriors en el
procés de producció de textos: pensar (intencions, destinatari,
contingut possible), escriure (tenir present la intenció, llegir la part
escrita per saber com continuar, afegir-hi o treure idees), revisar
(comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura en veu
alta per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a
partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments).

I
C

C
A

33 Expressió d'idees de forma sintètica a través d'un esquema o
imatge.

I
C

C
A

34 Utilització de manera autònoma de diferents recursos per
autocorregir un text o corregir els dels altres.

I
C

C
A

35 Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i del programari de
tractament de textos, d'edició gràfica i de presentacions i de dibuix
que permeti elaborar-hi textos, fer-hi esquemes o mapes
conceptuals i inserir-hi imatges i audios.

36 Utilització de programari per enviar i rebre correus electrònics, per
escriure i publicar a Internet per tal de comunicar-se.

37 Coneixement d'altres mitjans que permeten produir textos amb un
component visual o auditiu, com el vídeo o la ràdio.

I
C

C
A

38 Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de
les mancances. Confiança en un mateix per poder millorar.

I
C

C
A

39 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els
coneixements apresos.

I
C

C
A

40 Consciència que la llengua no funciona de la mateixa manera en un
conte, en un text de ciències, en un de matemàtiques o en un
poema. Cada àrea té un lèxic específic i una manera d'organitzar els
enunciats i l'estructura del text.

I
C

C
A

41 Observació de l'organització interna dels textos per explicar, per
descriure, per dir com es fan les coses, per recordar, per opinar, per
informar, per expressar sentiments, per divertir-se o per jugar.
Pràctica amb les diferents tipologies a totes les àrees.

I
C

C
A



42 Observació i ús de diferents connectors per enllaçar oracions (i, però,
perquè, sinó encara que, no obstant...). Transformacions d'oracions
en un text per ajustar el significat a les intencions del que escriu.

I
C

C
A

43 Observació i pràctica amb els signes de puntuació que organitzen el
text en paràgrafs (punt i a part), que marquen el final d'oració (punt i
seguit, admiració, interrogant, punts suspensius), o que organitzen
els elements de la frase (coma, dos punts, cometes, guió,
parèntesis).

I
C

C
A

44 Reconeixement en un enunciat del grup nominal i del grup verbal:
nom i complements, verb i complements. Deducció del funcionament
de la concordança. Aplicació de la complementació a la descripció de
persones, objectes, situacions, estats d'ànim, o paisatges.

I
C

C
A

45 Reconeixement dels trets bàsics que distingeixen un verb com a
categoria gramatical: temps i persona, aspectes perfectius i
imperfectius.

I
C

C
A

46 Reconeixement de la funció dels determinants del nom: articles i
quantitatius, demostratius i possessius.

I
C

C
A

47 Reconeixement dels pronoms i de la funció de cohesió en els
enunciats i en els textos. Els pronoms i els seus referents. Deducció
de les lleis fonamentals de funcionament dels pronoms.

I
C

C
A

48 Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua:
comparació, derivació, composició, sentit figurat, metàfores,
sinònims, polisèmia, família de paraules, entre altres.

I
C

C
A

49 Consulta de diccionaris de diferents orientacions (general,
enciclopèdics, de sinònims), en format paper o virtuals.

I
C

C
A

50 Capacitat per revisar els textos d'un mateix o d'altres companys, a
partir d'algun tipus de suport, tot el que fa referència a l'estructura i
organització del text, puntuació, lèxic, així com els elements
paratextuals que han de fer-lo més entenedor.

I
C

C
A

51 Coneixement i ús de les lleis ortogràfiques constants (com ga, gue,
gui, go, gu) i introducció a les lleis d'excepció (com alternances c/g,
t/d a final de mot) i a les excepcions (com fred o cub).

I
C

C
A

52 Accentuació gràfica: reconeixement de les síl·labes d'un mot, accent
greu i agut, reconeixement i accentuació de les paraules agudes,
planes i esdrúixoles.

I
C

C
A

53 Aplicació d'instruments personals per revisar l'ortografia dels textos:
regles conegudes, deducció per comparació, associació de paraules,
llibretes personals, consultes, diccionaris, corrector incorporat en un
tractament de textos, bases d'orientació, entre moltes altres.
Capacitat per reflexionar sobre els errors de cadascú i buscar
recursos per corregir-los.

I
C

C
A

54 Reconeixement del valor social de l'ortografia per comunicar-nos
amb els altres.

I
C

C
A

55 Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts estímuls:
audició, lectura i memorització de tot tipus de textos, debats a partir

I
C

C
A



d'un tema o autor; biblioteca d'aula i d'escola, revistes escolars, i de
les activitats literàries que s'organitzen des de l'escola i de l'entorn
proper.

56 Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l'edat per
fomentar i potenciar el gust estètic.

I
C

C
A

57 Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar
autors, situar-los en l'època, aprendre a fer lectura crítica, així com
per practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el
llenguatge literari: comparació, derivació, composició, sentit figurat,
interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobrir el ritme
i la rima, si es tracta de poesia o cançó.

I
C

C
A

58 Reconeixement d'aquests recursos retòrics en els missatges
audiovisuals i les diferents funcions que juguen en el text literari i en
altres textos.

I
C

C
A

59 Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris
personals, notícies i dramatitzacions senzilles, per tal d'expressar
sentiments, emocions, estats d'ànim o records.

I
C

C
A

60 Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant a la imatge fixa o
en moviment i el so) per descriure, narrar i informar, i per expressar
emocions i opinions.

I
C

C
A

61 Creació de jocs lingüístics amb paraules, sons o rimes
(embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres).

I
C

C
A

62 Adequació del to, l'entonació i la modulació de la veu en lectures
públiques, de manera que atregui l'atenció de l'oient i siguin
entenedores.

I
C

C
A

63 Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a
l'edat i als interessos del grup.

I
C

C
A

64 Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, adaptador,
traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció, localitat i any d'edició, fent
una fitxa tècnica en què constin aquestes dades.

I
C

C
A

65 Reconeixement de les dades bàsiques d'una producció audiovisual,
pel·lícula, anunci o notícia.

I
C

C
A

66 Comprensió dels llibres de lectura i relats de ficció audiovisual:
caracterització dels protagonistes, comprensió de la trama, situació
en el temps, comentari d'alguns trets del llenguatge i interpretació del
sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text.

I
C

C
A

67 Coneixement del funcionament de les biblioteques per saber on es
poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès

68 Coneixement del funcionament d'una biblioteca virtual per trobar-hi
novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions
d'obres, de temes o d'autors.

69 Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (endevinalles,
refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats o en
idees personals.

I
C

C
A



70 Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al
grup classe.

I
C

C
A

71 Expressió d'impressions personals després de les lectures i adopció
d'una posició crítica.

I
C

C
A

72 Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació
i d'interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment
personal.

I
C

C
A

73 Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees

I
C

C
A

BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-8 DC - Escriure 30-39
DC - Escoltar i comprendre 9-15 DC – Coneixements del

funcionament de la llengua i el
seu aprenentatge

40-54

DC - Llegir i comprendre 16-29 Dimensió Literària 55-72
Connexions amb altres àrees 73



3.3. LA LLENGUA CASTELLANA

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat i la
participació o no en un programa d’immersió, assegura una distribució coherent
i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa escolar i
estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que
s’ha programat fer-los en el currículum de llengua catalana.

Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propi es vetlla per
fer un desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d’ús de
la llengua castellana menys conegudes pel seu alumnat.

En els primers anys d’escolarització dels nostres alumnes, educació
infantil, es treballa una immersió lingüística a la llengua catalana, ja que la
majoria dels nostre alumnat, prové de famílies castellanoparlants.
Posteriorment, en els primers cursos de primària, s’inicia un ensenyament de la
llengua castellana.

Metodologia
Donada la procedència sociolingüística dels nostres alumnes, el centre

opta per l'aprenentatge oral de la llengua castellana en el transcurs de les
activitats de la pròpia àrea. Per tant, la sistematització d'aquest aprenentatge
recau principalment en la pròpia àrea. Tanmateix, tots aquells que estiguin en
contacte amb els alumnes fora de les activitats pròpiament curriculars (patis,
menjador, esports....) hauran de vetllar per l’ús correcte d'aquesta llengua, ja
que és la que utilitzen habitualment en aquests espais.

El centre opta per oferir un model de llengua escrita ric, correcte i planer,
que no es distanciï innecessàriament dels registres parlats i escrits de la
llengua. Això es tindrà en compte en escollir el material didàctic i llibres de
lectura, sempre  prioritzant l'ús funcional de la llengua escrita en castellà.

Fent un estudi acurat, any rere any, dels resultats de les proves internes i
externes, es valora que l’alumnat assoleix un nivell equiparable de llengua
castellana respecte la catalana, ja que, a part del treball a l’escola, és també la
llengua de procedència familiar de la majoria de l’alumnat. Aquests resultats
són recollits a les memòries anuals del centre.

El centre prioritza les activitats d'ús en llengua catalana donat la pressió
que exerceix el castellà en tot el seu entorn. S'ofereix a l'alumnat la possibilitat
d'ús del castellà en obres teatrals, material específic de l'àrea, recursos TIC i
audiovisuals, cançons...., ja que són una bona eina de complementar les
tasques d'aprenentatge de la llengua.

El centre no ofereix cap assignatura íntegra en castellà, encara que
algun professor pugui presentar materials en castellà i/o en altra llengua.

Segons l’article 14.2d) de la llei d’educació vigent es declara el dret de
les famílies a demanar l’ús del castellà com a llengua vehicular en la proporció
que estableixin el Departament d’Educació. Sense perjudici d’aquestes
instruccions actuals el centre continua aplicant una sentència prèvia dictada pel
TJSC.



Alumnat nouvingut
El centre introdueix a l'alumnat nouvingut en la llengua catalana des d'un

bon començament amb un Pla d'Atenció a la Diversitat que coordina les
estratègies de les que disposa. Poc a poc ho fa també amb el castellà ( ja que
és aquesta llengua predominant en l'entorn escolar ). Al final de l'etapa escolar
el centre garanteix l’assoliment dels objectius en ambdues llengües.

Seguidament s’adjunta la distribució dels continguts per nivells, la
columna de l’1 indica primer de cicle (primer, tercer i cinquè) i la columna del 2,
segon de cicle (segon, quart i sisè). Trobarem continguts que només es
treballen en un nivell, i continguts que els treballarem en els dos nivells.
S’ha utilitzat la següent graduació: I (Iniciació), A (Assoliment) i C
(Consolidació).

Els PI (Plans Individualitzats), se’ls hi aplicarà als alumnes, si és necessari, de
manera específica segons les seves necessitats i en les unitats de programació
que es cregui convenient.



CONTINGUTS DE LLENGUA CASTELLANA A PRIMÀRIA

1r-2n Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en

qualsevol situació comunicativa de l’aula, respectant les
normes que regeixen la interacció.

A A

2 Producció de missatges orals: breus exposicions a classe,
aprenent a adaptar l’entonació, el to de veu, el gest a la
situació comunicativa, i amb l’ajut de la comunicació
audiovisual sempre que es requereixi per facilitar el discurs
oral.

A A

3 Comprensió de missatges orals (instruccions, explicacions,
narracions) del mestre/a o dels companys/es a l’aula.

A A

4 Comprensió de relats audiovisuals com a representació de
la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la
seva representació audiovisual.

A A

5 Comprensió de textos orals de diferents mitjans
(comunicació, ràdio, televisió, videojocs) per obtenir
informació i per aprendre.

I A

6 Interès i respecte per les intervencions dels altres. A A
7 Comprensió de les informacions més habituals de classe, de

la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts
curriculars en qualsevol dels formats possibles i a partir del
text, imatges o esquemes que els componen.

I A

8 Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió
lectora en la lectura individual silenciosa, amb el mestre o
col·lectiva.

I I

9 Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font
d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació
d’aprenentatges i d’experiències.

A A

10 Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de
coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un
llibre, una notícia d’Internet o qualsevol altre text.

I I



11 Composició de textos escrits senzills produïts en diferents
situacions: a) reescriptura d’explicacions breus; b)
experiències personals; c) composicions a partir d’imatges.

I I
A

12 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per
aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

I I

13 Coneixements del funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge.

I I

14 Observació de les diferències d’ús de la llengua oral i la
llengua escrita a partir dels textos escrits utilitzats a l’aula.

I I

15 Ús dels aprenentatges ortogràfics a partir del realitzat en
català: separar paraules; no alterar l’ordre dels mots d’una
frase; fer correspondre una grafia a cada so o dues en el
cas dels dígrafs: qu, gu, rr; identificació de les semblances i
diferències entre els sons castellans i els catalans i les
seves grafies: c/z. j/g, ix, ç, ch, ñ...

I A

16 Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe en els
aprenentatges i en els seus textos (perro, calle, hoy, ayer,
había).

I A

17 Introducció de normes ortogràfiques senzilles. I A
18 Ús dels signes de puntuació que s'estan aprenent en català. I A
19 Ús de la nomenclatura gramatical que s'està aprenent en

català.
I

20 Coneixement de vocabulari específic dels temes que es
tracten a l’aula i dels seus derivats, sinònims i antònims.

I I

21 Interès i participació activa en les activitats orientades al
foment del gust per la lectura: lectura guiada de contes; ús
de la biblioteca d’aula i d'escola; audició de contes, lectura i
memorització de textos, poemes, cançons, refranys i dites

I I

22 Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, pràctica
d'algunes estratègies lectores, i interpretació del llenguatge
literari.

I I

23 Comprensió de contes llegits individualment o en grup. I I
24 Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a

l'edat i als interessos dels infants.
I I

25 Comprensió i ús de locucions, refranys, dites i frases fetes de
la llengua castellana.

I I

26 Comprensió, memorització i recitació de poemes amb ritme,
pronunciació i entonació adequades.

A A

27 Escriptura de contes breus i altres textos basant-se en
models observats i analitzats i aprofitant les emocions que
provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.

I



BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-2 DC - Escriure 11-12
DC - Escoltar i
comprendre

3-6 DC – Coneixements del
funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge

13-19

DC - Llegir i comprendre 7-10 Dimensió Literària 20-26



3r-4t Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en

qualsevol situació comunicativa de l'aula, aportant idees,
reflexionat sobre el que diuen els altres, arribant de forma guiada a
organitzar un aprenentatge o un tema, respectant les normes que
regeixen la interacció.

I A

2 Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions,
explicacions, justificacions, presentacions de temes) amb
preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu,
gesticulació, suports visuals).

I A

3 Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no
verbals adequats. I I

4 Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació
adequades a la situació comunicativa. I A

5 Adequació del llenguatge i dels aspectes no verbals de la
comunicació a la situació comunicativa. I A

6 Ús d'un llenguatge no discriminatori i respecte per les diferències
de gènere. A A

7 Comprensió d'informacions de missatges i explicacions orals en
diferents contextos i activitats d'aula. A A

8 Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual,
informàtics, per obtenir informació i per aprendre. I I

9 Reelaboració i explicació d'exposicions fetes per altres persones o
que s'han sentit en els mitjans de comunicació o informàtics. I I

10 Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels
altres. I A

11 Comprensió de les informacions de diferents tipus de text
relacionats amb temes treballats, tot utilitzant estratègies que els
ajudin a comprendre i a relacionar el que diu el llibre amb els
coneixements que tenen del tema.

A A

12 Resposta a preguntes sobre textos que llegeixen, la resposta a les
quals comporti reelaboració, relació amb els coneixements de
cadascú i elaboració d'inferències.

I A

13 Cerca guiada d'informació a la biblioteca escolar i amb l'ús de les
TIC. I I

14 Lectura, comprensió i anàlisi guiada de la informació provinent de
documents escrits i audiovisuals que apareixen en diferents
mitjans i suports.

I A

15 Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i
com a mitjà de comunicació d'experiències. I A

16 Participació en activitats de lectura col·lectiva. A A
17 Lectura crítica de missatges escrits i audiovisuals (publicitat,

informatius, relats de ficció). I I



18 Composició de textos relacionats amb els temes treballats a classe
i amb l'experiència personal: descripcions, explicacions, diàlegs,
notícies, receptes, utilitzant procediments senzills d'escriptura:
pensar, escriure i revisar.

I A

19 Elaboració d'audiovisuals senzills per descriure, narrar i explicar
situacions quotidianes.

20 Elaboració de textos escrits i d'audiovisuals a partir de models, per
tal que millorin en l'organització dels mateixos (coherència i
cohesió i ús del lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques
adequats al seu nivell i al tema).

I I

21 Interès per la bona presentació dels textos escrits. I A
22 Ús del programari del tractament de textos i d'edició gràfica i de

presentació que els permeti escriure un text, amb la incorporació
d'imatges i àudios.

23 Valoració dels avenços de cadascú en l'escriptura i consciència de
les mancances. I A

24 Observació de les diferències d'ús de la llengua oral i la llengua
escrita en situacions comunicatives reals o simulades. I A

25 Coneixement de diferents tipus de text: narració, instrucció,
descripció, explicació. I A

26 Coneixement de les diferents categories de missatges audiovisuals
segons la seva funció (notícia, anunci, reportatge, ficció) i
introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual. I

27 Capacitat per millorar el treball escrit a través de l'organització i
revisió de textos. I I

28 Observació de la formació de paraules: derivació, composició,
polisèmia, famílies de paraules en els temes treballats. I I

29 Ús de la terminologia gramatical utilitzada en català. I A
30 Coneixement i ús de l'ortografia bàsica en paraules utilitzades en

contextos molt treballats. I A
31 Coneixement i ús progressiu de les normes ortogràfiques

constants (que no tenen excepcions). I A
32 Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les paraules

agudes, planes i esdrúixoles. I I
33 Identificació i ús dels signes de puntuació més comuns apresos a

llengua catalana. I A
34 Ús de les normes ortogràfiques apreciant el seu valor social i la

necessitat de cenyir-se a elles en els escrits. Coneixement de les
normes treballades.

I A

35 Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les
situacions d'aprenentatge compartit. I A

36 Lectura silenciosa de textos narratius: contes i novel·les. Ús de la
biblioteca d'aula i d'escola. I A

37 Lectura col·lectiva de novel·les amb comentaris sobre els temes i
argument. Relació i raonaments sobre la vida fora del llibre. I



38 Lectura i recitació de refranys, dites i frases fetes, amb ritme,
pronúncia i entonació adequats. I A

39 Lectura de poemes i anàlisi i comprensió posterior per entendre el
sentit del poema i el seu llenguatge: metàfores, personificacions,
comparacions i adjectius.

I A

40 Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i
de relats audiovisuals adequats a l'edat. I A

41 Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats
d'ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius,
comparacions i les estratègies necessàries per a expressar-ho per
escrit, esborranys, revisions.

42 Escriptura de contes, partint de lectures prèvies que serveixin de
model, i que els facin pensar en el tema, els personatges, el
context a través, de la planificació, textualització i revisió). I A

43 Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions
d'imatges, i d'imatges i sons. Possibilitat d'associació amb textos
escrits.

44 Dramatització de situacions i textos literaris I I

BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-6 DC – Escriure 18-23
DC - Escoltar i comprendre 7-10 DC – Coneixements del

funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge

24-35

DC - Llegir i comprendre 11-17 Dimensió Literaria 36-44



5è-6è Primària

CONTINGUT 1 2
1 Participació activa en interaccions en petit o en gran grup

aportant idees, reflexionant sobre el que diuen els altres,
arribant a organitzar les idees sobre el tema del qual es parla i
poder-les explicar.

I
C

C
A

2 Respecte per les formes que regeixen la interacció oral. I
C

C
A

3 Producció de textos orals preparats prèviament de manera
ordenada i clara (descripció de situacions, processos,
exposicions).

I
C

C
A

4 Utilització de recursos adequats a l'audiència, to de veu,
gesticulació, suports visuals, durant les exposicions

I
C

C
A

5 Participació en debats, aportant i defensant idees pròpies de
forma clara i ordenada i escoltant les idees dels altres per
modificar les pròpies, si cal.

I
C

C
A

6 Capacitat de reelaborar, contextualitzar i explicar diferents
textos procedents de mitjans de comunicació audiovisual:
notícies, reportatges, anuncis...

I
C

C
A

7 Producció de textos orals relacionats amb fets viscuts, de
successos l'entorn escolar i social i dels que els arriben a
través dels mitjans de comunicació, valorant i respectant les
normes de la interacció oral.

I
C

C
A

8 Adequació del llenguatge a les diferents situacions
comunicatives.

I
C

C
A

9 Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i
entonació adequades.

I
C

C
A

10 Ús d’un llenguatge no discriminatori i de respecte envers las
diferències.

I
C

C
A

11 Comprensió i extracció d'informacions a partir de missatges i
exposicions orals que es produeixen a l’aula.

I
C

C
A

12 Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació
audiovisual (ràdio i televisió, informàtics i Internet),
principalment notícies, entrevistes, debats i reportatges, per
obtenir informació i per aprendre.

I
C

C
A



13 Anàlisi guiada de les informacions. I
C

C
A

14 Reelaboració i explicació resumida d'exposicions fetes per
altres persones o que s'han sentit en els mitjans de
comunicació.

I
C

C
A

15 Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions
dels altres.

I
C

C
A

16 Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i
amb diferents intencions de temes treballats a classe.

I
C

C
A

17 Resposta a preguntes que demanin raonament, organització i
reelaboració del que s'ha llegit a través d'esquemes i resums
fets de forma guiada.

I
C

C
A

18 Comprensió i interpretació d'esquemes, gràfics, mapes
conceptuals

I
C

C
A

19 Comprensió de textos vinculats als mitjans de comunicació:
diari, web, tríptics informatius, publicitaris i anàlisi guiada del
que s'ha llegit, per localitzar informacions rellevants.

I
C

C
A

20 Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió
lectora, seguint les que es treballen en català.

I
C

C
A

21 Recerca d’informació en un llibre o enciclopèdia. I
C

C
A

22 Utilització d’Internet per mitjà dels cercadors per buscar
informació.

I
C

C
A

23 Utilització de la biblioteca d'escola (mediateca), posant en
pràctica els coneixements adquirits en català.

24 Comprensió i localització d'informacions rellevants en textos de
mitjans de comunicació social.

I
C

C
A

25 Integració de coneixements i informacions procedents de
diferents suports.

I
C

C
A

26 Interès pels textos escrits com a font d’informació i
aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències

I
C

C
A

27 Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix. I
C

C
A

28 Actitud crítica davant de l'ús manipulatiu i discriminatori de
determinades informacions en textos periodístics i publicitaris.

I
C

C
A

29 Composició de textos produïts en diferents situacions i que
responguin a diferents intencions: narracions, exposicions,
descripcions, notícies, instruccions, cartes, resums, entre
altres.

I
C

C
A

30 Reconeixement i aplicació de l'estructura prototípica d’una
determinada tipologia textual, per exemple en una exposició,
presentació, cos ordenat de l'explicació i conclusió.

I
C

C
A

31 Consolidació de les estratègies d'escriptura adquirides en
altres cursos i treballades en català: pensar (intenció,
destinatari, contingut, forma), escriure (llegint, rellegint,

I
C

C
A



canviant), revisar si el que hem escrit respon a la idea del que
volíem escriure, comprovar si és coherent i està ben
cohesionat i reformular el que calgui.

32 Expressió d’idees de forma sintètica. I
C

C
A

33 Ús dels coneixements del programari de tractament de textos i
d'edició gràfica i de presentacions.

34 Utilització de programaris per enviar correus electrònics.
35 Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència

de les mancances. Confiança en un mateix per poder millorar.
I
C

C
A

36 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per
aplicar-hi els coneixements apresos.

I
C

C
A

37 Observació i explicació de l'organització dels textos llegits i
escrits a l’aula: descripcions, exposicions, instruccions,
diàlegs, notícies, narracions, cartes, entre d'altres.

I
C

C
A

38 Observació i ús de diferents connectors per precisar el
significat dels textos, entre altres, causa-conseqüència,
finalitat, condició.

I
C

C
A

39 Aplicació dels signes de puntuació apresos a llengua catalana. I
C

C
A

40 Ús de les formes verbals adequades a cada tipus de text, i
reflexió de l'ús: els diferents passat en el text narratiu,
l'imperatiu en les instruccions.

I
C

C
A

41 Aplicació dels coneixements gramaticals i textuals apresos a
llengua catalana.

I
C

C
A

47 Lectura autònoma de textos narratius de tradició oral i de
literatura infantil. Converses i tertúlies sobre els llibres llegits, i
capacitat per recomanar llibres.

I
C

C
A

48 Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, per
relacionar el tema del llibre amb els de la vida i cultura i època,
per interpretar el llenguatge literari i per practicar estratègies
de comprensió de lectura

I
C

C
A

49 Coneixement dels autors dels llibres llegits, trobades amb ells
per parlar dels llibres.

I
C

C
A

50 Comprensió, memorització i recitació de poemes ,amb el ritme,
la pronunciació i l’entonació adequades.

I
C

C
A

51 Lectura de poemes per analitzar el seu significat, les
impressions que causen i el seu llenguatge poètic: metàfores,
personificacions, adjectivacions, personalitzacions.

I
C

C
A

42 Coneixement i ús de les normes ortogràfiques, apreciant el
seu valor social i cenyint-se a elles en els escrits.

I
C

C
A

43 Ús de recursos i estratègies: associació de paraules
(composició, derivació i contrast), observació de models,

I
C

C
A



diccionaris i correctors per garantir la correcta escriptura i
comprensió de les paraules i per enriquir el lèxic.

44 Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en
situacions d’aprenentatge compartit.

I
C

C
A

45 Anàlisi i comparació d'estructures sintàctiques. I
C

C
A

46 Reflexió sobre el propi aprenentatge, organització del treball,
acceptació de l'error com a part del procés d’aprenentatge,
autocorrecció i autoavaluació.

I
C

C
A

52 Creació i escriptura de poemes a partir de models i de
situacions creades a classe, per comunicar sentiments i
emocions, estat d'ànim.

I
C

C
A

53 Lectura i interpretació i dramatització d'obres teatrals.
54 Escriptura de contes amb diferents propòsits, basant-se en

diferents temes o idees, tenir en compte com es crea la
situació, el temps, els personatges, la creació del problema i la
forma de desenvolupar-lo i solucionar-lo; utilitzar el procés de
pensar, organitzar, escriure i revisar.

I
C

C
A

BLOCS DE CONTINGUTS

DC - Parlar i conversar 1-10 DC – Escriure 29-36
DC - Escoltar i
comprendre

11-15 DC – Coneixements del
funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge

37-46

DC - Llegir i comprendre 16-28 Dimensió Literària 47-54



4. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN

En la majoria de casos, el centre utilitza el català en retolar, fer cartells/
murals diversos i , en general, per l'ambientació de la pròpia escola.

El conjunt del professorat coneix i disposa de la majoria de documents del
centre. Aquests documents són íntegrament en llengua catalana. I quedaran
penjats a la web de l’escola.

Totes les activitats que promou el centre tenen en compte l'ús d'un
llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, aquest fet és aplicable a les
diferents activitats i àrees de les diferents etapes educatives.

Totes les informacions i tota la documentació que prepara l'escola es fa
emprant la llengua catalana. Malgrat tot, i de manera excepcional, es fan
comunicats bilingües en català/castellà per tal de complir la sentència vigent.

La majoria dels professionals del centre empren el català com a llengua
vehicular amb les famílies. Malgrat tot, degut a l'arrelament de la llengua
castellana a l'entorn del nostre col·legi, massa sovint s'acaba utilitzant aquesta
llengua degut a què la catalana és una llengua amb la que moltes famílies no
s'expressen còmodament.

No hi ha cap norma del centre que faci referència a la llengua que cal
emprar en els diferents serveis d'educació no formal (servei d'acollida matinal,
menjador escolar, activitats extraescolars...). En aquests casos, esdevé una
opció personal de les persones encarregades de realitzar-les.

Constatem, però, que la major part d’aquestes activitats es duen a terme
en llengua catalana. És habitual que els responsables de les mateixes s'adrecin
als infants en aquesta llengua.

Mediació lingüística (traducció i facilitació)
El centre té regulat l'ús del català en els tres àmbits: comunitat

educativa, activitats administratives i comunicacions amb l'entorn en tot allò que
té a veure amb la comunicació escrita. Es té present la possibilitat de traducció
per famílies nouvingudes en el període d'acollida. Pel que fa a la comunicació
oral, encara que es pauta l'ús del català, en moltes situacions i diferents àmbits
es fa en castellà per respectar el context on vivim.

El Centre, mitjançant el seu Pla d’Atenció contempla l'ús de la llengua
catalana com a llengua integradora per a tots aquells infants nouvinguts. Durant
el primer trimestre, tant a nivell comunicatiu com d'aprenentatge inicial de la
llengua catalana, es fa un intensiu d'aquesta llengua dins i fora de la seva aula.


